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Увод

По јам па тро ло ги је

Тер мин „па тро ло ги ја“ (од грч. πατήρ – отац и λόγος – на у ка) пр ви пут 
је у XVII ви је ку упо тре био про те стант ски те о лог Јо хан Гер хард (Jo
hann Ger hard †1637). Ова на уч на ди сци пли на на зва на је па тро ло ги ја, 
што до слов но зна чи на у ка о оци ма, за то што жи вот, дје ла и бо го сло вље 
цр кве них ота ца као свје до ка, ту ма ча и за штит ни ка от кри ве не исти не 
пред ста вља ју глав ни пред мет ње ног ин те ре со ва ња, али она се ба ви и 
ис тра жи ва њем ства ра лач ке дје лат но сти и бо го сло вља оста лих цр кве
них ау то ра, ко ји ни су убро ја ни ме ђу цр кве не оце, као што су учи те љи 
Цр кве и цр кве ни пи сци. Из на ве де них раз ло га нај а де кват ни ја је „ши
ра“ де фи ни ци ја па тро ло ги је као на у ке о жи во ту, дје лу и бо го сло вљу 
ота ца Цр кве, учи те ља Цр кве и цр кве них пи са ца.

Оци Цр кве (Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, pa tres ec cle si a sti ci) за у зи ма ју на
ро чи то мје сто ме ђу цр кве ним ства ра о ци ма и има ју огро ман ау то ри тет 
ко ји се не за сни ва са мо на њи хо вом ли те рар ном зна ча ју не го и на њи
хо вом свје до че њу вје ре. Они се не по сма тра ју са мо као сна жни ми сли
о ци не го као свје до ци и чу ва ри цр кве ног Пре да ња (παράδοσις). Вре ме
ном су се ис кри ста ли са ли по треб ни усло ви и кри те ри ју ми да би се не ко 
мо гао сма тра ти и на зва ти цр кве ним оцем: а) пра во слав но уче ње (doc
tri na ort ho do xa), б) све тост жи во та (san cti tas vi tae) в) при зна ње Цр кве 
(ap pro ba tio ec cle si ae), тј. да га Цр ква при зна је као обра зац хри шћан ске 
вр ли не. Ка то лич ки па тро ло зи ис ти чу и древ ност (com pe tens an ti qu i tas) 
као нео п ход ну ка рак те ри сти ку цр кве них ота ца, па све ис так ну те цр
кве не ау то ре по сли је Св. Јо ва на Да ма ски на на зи ва ју учи те љи ма Цр кве. 
Пра во слав на Цр ква од ба цу је овај услов. Са мо име πατέρες ука зу је ви
ше на ау то ри тет и зна чај не го на древ ност од ре ђе них цр кве них ау то ра. 
Дух Све ти дје лу је кроз љу де свих вре ме на и Цр ква пре по зна је и у не
ким ис так ну тим те о ло зи ма ка сни јег пе ри о да цр кве не оце (Св. Си ме он 
Но ви Бо го слов, Св. Гри го ри је Па ла ма итд).

Код од ре ђи ва ња пој ма цр кве ни учи тељ не по сто је ја сни кри те ри ју ми 
као у прет ход ном слу ча ју и по том пи та њу не ма оп ште са гла сно сти у 
ми шље њу ме ђу пра во слав ним па тро ло зи ма. Учи те љи ма Цр кве обич но 
на зи ва мо оне хри шћан ске пи сце ко ји су има ли ви со ка мо рал на свој ства 
и ко ји су да ли свој до при нос раз во ју хри шћан ског уче ња, али је њи хов 
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ути цај и ау то ри тет ма њи од ути ца ја и ау то ри те та цр кве них ота ца (Кли
мент Алек сан дриј ски, Јев се ви је Ке са риј ски). У учи те ље Цр кве убра ја мо 
и оне ау то ре чи је је уче ње осу ђе но од стра не Цр кве, али је њи хов ути цај 
на хри шћан ско бо го сло вље из у зет но зна ча јан и без њих је не мо гу ће пој
ми ти ло ги ку ње го вог раз во ја (Ори ген, Ди дим Сли је пи итд).

Тре ћу гру пу цр кве них ства ра ла ца чи ји су жи вот, дје ло и бо го сло вље 
пред мет па тро ло шких ис тра жи ва ња чи не цр кве ни пи сци (ἐκκλεσιαστικὸς 
συγγραφεύς, scrip to res ec cle si a sti ci). Тре ба на по ме ну ти да по јам цр кве ни 
пи сац има ши ре и уже зна че ње. У цр кве не пи сце у ши рем сми слу спа
да ју сви цр кве ни ау то ри чи је је ства ра ла штво пред мет па тро ло шких ис
тра жи ва ња. Цр кве ним пи сци ма у ужем сми слу на зи ва мо све оне обра
зо ва не и ути цај не му же ве хри шћан ске ста ри не ко ји ни су убро ја ни у оце 
и учи те ље Цр кве али су има ли ути цај на раз вој бо го слов ске ми сли.

Con sen sus pa trum као кри те ри јум исти не у пи та њи ма вје ре

Прин цип са гла сно сти ота ца (con sen sus pa trum; ομολογία τῶν αγίων 
πατέρων) има ве ли ку ва жност за па тро ло шку на у ку. До ка зна моћ отач
ких ар гу ме на та по чи ва на овом прин ци пу. Прин цип con sen sus pa trum 
ја сно је де фи ни сао Св. Ви кен ти је Ле рин ски (Vin cen ti us Le ri nen sis † око 
450) у свом дје лу „Под сјет ник Пе ре гри нов о древ но сти и све оп што сти 
ка то ли чан ске вје ре про тив не по треб них но ва че ња свих је ре ти ка“ (Com
mo ni to ri um pri mum, seu trac ta tus Pe re gri ni pro cat ho li cae fi dei an ti qu i ta
te et uni ver si ta te adver sus pro fa nas om ni um ha e re ti co rum no vi ta tes): „Али 
тре ба из но си ти су до ве са мо оних ота ца ко ји су се жи ве ћи, уче ћи и ис
тра ја ва ју ћи у вје ри и у ка то ли чан ском оп ште њу, све то, му дро и по сто ја
но, удо сто ји ли да, или вје ром по шту ју Хри ста, или бла же но умру за Ње
га. А вје ро ва ти им тре ба на осно ву сле де ћег пра ви ла: оно што су или сви 
они, или ве ћи на њих јед но ду шно при хва та ли, др жа ли, јав но пре да ва ли, 
че сто не по ко ле бљи во, као по не ком прет ход ном са гла сју учи те ља ме
ђу со бом, то тре ба сма тра ти не сум њи вим, исти ни тим и не по ре ци вим, а 
оно о че му је не ко од њих, био он све ти тељ или учен чо вјек, ис по вјед ник 
или му че ник, ми слио не са гла сно са сви ма, или чак у опре ци пре ма сви
ма, то тре ба сма тра ти лич ним, при ват ним, по је ди нач ним ми шље њем, 
дру га чи јим од оп штег ау то ри те та, јав ног и све на род ног вје ро ва ња; да 
не би смо, на пу стив ши древ ну исти ну са бор ног уче ња, пре ма не бла го че
сти вом оби ча ју је ре ти ка и рас кол ни ка, са нај ве ћом опа сно шћу у по гле ду 
вјеч ног спа се ња, за па ли у но ву за блу ду јед но га чо вје ка“ (Com mo nit. 28).

Из на ве де ног ци та та ја сно је да се исти ни тим и ка то ли чан ским мо
же сма тра ти са мо оно уче ње ко је су сви оци или ве ћи на њих јед но ду
шно при хва ти ли, а уче ње не ког цр кве ног ау то ри те та ко је је не са гла сно 
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са сви ма или са ве ћи ном тре ба сма тра ти ње го вим лич ним, при ват ним 
ми шље њем. Ва се љен ски са бо ри су санк ци о ни са ли прин цип con sen sus 
pa trum и по ло жи ли га у осно ву сво јих дог мат ских од лу ка.

Од нос па тро ло ги је и па три сти ке

Пој мо ви „па три сти ка“ и „па тро ло ги ја“ су ду го вре ме на схва та ни као 
си но ни ми. Ве ћи на но ви јих пра во слав них па тро ло га пра ви ја сну раз
ли ку из ме ђу тих пој мо ва. Па три сти ку не ин те ре су ју исто риј ски кон
текст и ин ди ви ду ал не осо бе но сти не ког пи сца. Она не из ла же жи вот 
и ли те рар ну дје лат ност ота ца и учи те ља Цр кве, не го са би ра до ка зе за 
дог ме, мо рал, цр кве но устрој ство, цр кве ну ди сци пли ну, ко је пре у зи ма 
из њи хо вих дје ла и на сто ји да их из ло жи по њи хо вој уну тра шњој по
ве за но сти. Ак це нат је у па три сти ци ста вљен на са др жај дје ла и ње го ву 
си сте ма ти за ци ју. Сто га би па три сти ку мо гли де фи ни са ти као си сте мат
ско из ла га ње из све то о тач ких дје ла пре у зе тих ар гу ме на та, ко ји слу же 
као до каз за исто риј ску осно ва ност хри шћан ског уче ња. За па тро ло ги ју 
лич ност пи сца, ње го ва ли те рар на дје лат ност и ути цај сре ди не и епо хе у 
ко јој је жи вио на ње го во ства ра ла штво има огро ман зна чај. У па тро ло
ги ји се исто ри ја бо го слов ских иде ја из ла же хро но ло шки, у ве зи са са
мим жи во том древ не Цр кве, и у истом оном по рет ку у ко јем су те иде је 
рас кри ва не у са мој ствар но сти. Сва ки хри шћан ски дог мат раз ма тра се 
у ве зи са це ло куп ним си сте мом уче ња о ве ри оних цр кве них пи са ца 
код ко јих се до тич ни дог мат рас кри ва.

Је зик древ но цр кве не ли те ра ту ре

Нај ра ни ји цр кве ни пи сци и на Ис то ку и на За па ду пи са ли су сво ја дје ла 
на грч ком је зи ку. То ни је био кла сич ни грч ки је зик, не го тзв. „ки ни ди
ја лект“ (ἡ κοινὴ διάλεκτος) ко ји је на стао у је ли ни стич ком пе ри о ду као 
мје ша ви на атич ког ди ја лек та, као глав ног је згра, са још три ди ја лек та 
[ἡ ἐκ τῶν τεττάρων συ νε στῶσα  – спој че ти ри (ди ја лек та)] и по стао го
вор ни и књи жев ни је зик Сре до зе мља и ве ли ког ди је ла Ис то ка. За раз
ли ку од пр вих хри шћан ских ау то ра ко ји су углав ном пи са ли про стим 
на род ним је зи ком, ка сни ји пи сци грч ког је зич ког под руч ја су мно го 
ви ше па жње по све ћи ва ли је зич кој и стил ској до тје ра но сти сво јих дје
ла, а не ке од њих, по пут ка па до киј ских ота ца и Св. Јо ва на Зла то у ста, 
мо же мо убро ји ти ме ђу ре пре зен те грч ког књи жев ног је зи ка.

Хри шћан ска ли те ра ту ра на си риј ском је зи ку по ја вљу је се у дру гој по
ло ви ни II ви је ка (Та ти ја нов „Ди а те са рон“, Вар де са но ви спи си), а свој 
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нај ве ћи про цват до жи вља ва у IV ви је ку (Св. Је фрем Си риј ски, Ја ков 
Афрат). На кон Хал ки дон ског са бо ра на си риј ском је зич ком под руч ју 
фор ми ра ле су се дви је ме ђу соб но су прот ста вље не цр кве не за јед ни це: 
не сто ри јан ска, у ис точ ним кра је ви ма под пер сиј ском вла шћу, и мо но
фи зит ска (ја ко вит ска), у за пад ним кра је ви ма под вла шћу рим ског цар
ства. Упо ре до са ства ра њем ових цр кве них за јед ни ца фор ми ра ле су се и 
дви је цр кве не ли те ра ту ре на си риј ском је зи ку, ко је су се ме ђу соб но раз
ли ко ва ле не са мо по дог мат ским ста во ви ма не го и по об ли ку ал фа ви та. 
Ис точ ни Си риј ци (не сто ри јан ци) ко ри сти ли су пи смо ко је је углав ном 
има ло угла сту гра фи ју и тач ка сто озна ча ва ње во ка ла, а за пад ни Си риј ци 
ко ри сти ли су пи смо са окру глом гра фи јом а во ка ле су озна ча ва ли по мо
ћу ма лих зна ко ва на чи ње них на осно ву грч ког ал фа ви та. Осим спи са на 
из вор ном си риј ском је зи ку по сто ји и ве ли ки број пре во да дје ла грч ких 
пи са ца на си риј ски је зик, ва жних за тек сто ло ги ју. Не ка дје ла грч ких пи
са ца, чи ји је ори ги нал из гу бљен, са чу ва на су у си риј ском пре во ду.

Пр ви хри шћан ски спи си на ла тин ском је зи ку по ја вљу ју се та ко ђе у 
дру гој по ло ви ни II ви је ка. Нај ста ри ји по зна ти хри шћан ски спис на овом 
је зи ку је „Ac ta martyrum Sci li ta no rum“ (Ак та ски ли тан ских му че ни ка) из 
180. го ди не. Пр ви зна чај ни ји хри шћан ски ау то ри на ла тин ском је зи ку су 
Тер ту ли јан, Ми ну ци је Фе ликс и Св. Ки при јан Кар та гин ски. Од ве ли ког 
зна ча ја за па тро ло шку на у ку су и ла тин ски пре во ди дје ла грч ких ота ца. 
Не ка ве о ма ва жна дје ла (Ори ге но во „О на че ли ма“, „Про тив је ре си“ Св. 
Ири не ја Ли он ског итд) са чу ва на су у цје ли ни са мо у ла тин ском пре во ду.

У IV ви је ку у Егип ту се по ја вљу ју пр ви хри шћан ски спи си на копт–
ском или ста ро е ги пат ском је зи ку, ко ји се очу вао у на ро ду у ви ше ди
ја ле ка та од ко јих су нај зна чај ни ји са хи диј ски (Гор њи Еги пат) и бо хај
риј ски (До њи Еги пат). Хри шћан ска ли те ра ту ра на коптском је зи ку се 
на ро чи то раз ви ла по сли је Хал ки дон ског са бо ра. Ова ли те ра ту ра је ва
жна због ста рих пре во да отач ких спи са, а на кон про на ла ска збор ни ка 
тек сто ва, углав ном гно стич ких, на коптском је зи ку у мје сту Наг Ха ма
ди у Гор њем Егип ту (1945), ва жна је и за из у ча ва ње гно сти ци зма.

За па тро ло шка ис тра жи ва ња зна чај ни су та ко ђе и спи си хри шћан
ских пи са ца у јер мен ском, ети оп ском, гру зиј ском, арап ском и сло вен
ском пре во ду. На ро чи то су за тек сто ло ги ју ва жни ста ри пре во ди учи
ње ни не по сред но са ори ги на ла.

Крат ка исто ри ја па тро ло шке на у ке

Пр ви хри шћан ски пи сац код ко га на ла зи мо оби ман па тро ло шки ма
те ри јал је Јев се ви је Ке са риј ски, ко ји у свом дје лу „Исто ри ја Цр кве“ 
(Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία) из но си ва жне по дат ке о по је ди ним цр кве ним 
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пи сци ма и њи хо вим дје ли ма. Јев се ви је је имао на рас по ла га њу бо га
те ри зни це је ру са лим ске и ке са риј ске би бли о те ке, у ко ји ма су чу ва ни 
спи си древ них ота ца и учи те ља Цр кве, па за то ње го ва свје до чан ства о 
спо ме ни ци ма ра но хри шћан ске ли те ра ту ре има ју пр во сте пе ни зна чај, 
бу ду ћи да су мно ги од тих спо ме ни ка ка сни је из гу бље ни.

Спис Је ро ни ма Стри дон ског „О зна ме ни тим љу ди ма“ (De vi ris il lu
stri bus) је пр ви па тро ло шки при руч ник у исто ри ји Цр кве у ко јем су да
ти основ ни по да ци о жи во ту и дје лу 131 хри шћан ског пи сца и 4 не хри
шћан ска пи сца (Фи лон, Јо сиф Фла ви је, Се не ка и Јуст из Ти ве ра и де). 
По дат ке о грч ким хри шћан ским пи сци ма Је ро ним углав ном по зајм љу
је из „Цр кве не исто ри је“ и „Хро ни ке“ Јев се ви ја Ке са риј ског, по не кад на 
не ко рек тан на чин. „De vi ris il lu stri bus“, ко ји оби лу је мно штвом ври јед
них свје до чан ста ва о ра но хри шћан ској књи жев но сти, био је ви ше од 
хи ља ду го ди на обра зац за слич не ра до ве сред њо вје ков них ау то ра.

Је ро ни мо во дје ло ка сни је су на ста ви ли и до пу ни ли Ге на ди је Мар сељ
ски (Gen na di us Mas si li en sis † око 480) и Иси дор Се виљ ски (Isi do ro de Se
vil la †636). Ге на ди је у 91 по гла вљу сво га дје ла „De vi ris il lu stri bus“ об у хва
та цр кве не пи сце од кра ја IV до по след ње че твр ти не V ви је ка. Он је био 
чо вјек ши ро ког обра зо ва ња са кри тич ким спо соб но сти ма и у свом ра ду 
се ру ко во дио ис кљу чи во исто риј сколи те рар ним ин те ре си ма. Као из
вор за исто ри ју древ но цр кве не ли те ра ту ре ње гов рад је ви со ко вред но
ван. Код дру гог на ста вља ча Је ро ни мо вог дје ла Иси до ра Се виљ ског на ла
зи мо углав ном по дат ке о жи во ту и ра ду шпан ских хри шћан ских пи са ца.

За па тро ло шку на у ку је од из у зет ног зна ча ја чу ве но дје ло ца ри град
ског па три јар ха Св. Фо ти ја „Би бли о те ка“ (Μυροβίβλιον ), ко ја са др жи 
280 крат ких из во да (фраг ме на та) из дје ла хри шћан ских и па ган ских 
ау то ра. Из во ди су про пра ће ни кри тич ким на по ме на ма Св. Фо ти ја у 
по гле ду са др жа ја и ли те рар не фор ме до тич ног спи са. За хва љу ју ћи „Би
бли о те ци“ са чу ва на су нам дра го цје на свје до чан ства о спо ме ни ци ма 
древ не хри шћан ске ли те ра ту ре ко ји су да нас из гу бље ни.

За хва љу ју ћи кри тич ким из да њи ма отач ких спи са, раз во ју на уч них 
ме то да и от кри ва њу но вих тек сто ва, па тро ло ги ја се по чев од пр ве по ло
ви не XVII ви је ка по сте пе но кон сти ту и ше као са мо стал на на у ка. Пр ви 
ау тор ко ји је при ми је нио стро ге на уч не ме то де у раз ра ди па тро ло шке 
про бле ма ти ке био је је зу ит кар ди нал Ро берт Бе лар ми но (Ro bert Bel
lar mi nus †1621), ко ји је по чет ком XVII ви је ка об ја вио дје ло „О Цр кве
ним пи сци ма“ (De scrip to ri bus ec cle si a sti cis), гдје је дат пре глед жи во та 
и дје ла све ште них пи са ца од ста ро за вјет ног вре ме на до 1500. го ди не. 
Бе лар ми но раз ма тра уну тра шње и спољ не ка рак те ри сти ке дје ла и пи
та ње њи хо ве ау тен тич но сти. Овај рад је по стао обра зац за ка то лич ке и 
про те стант ске па тро ло ге у ка сни јем пе ри о ду.

Кра јем XVII и у пр вој по ло ви ни XVI II ви је ка, ва жна дје ла из обла
сти па тро ло ги је на пи са ли су ка то лич ки на уч ни ци отац Де Ти ле мон 
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(Lo u isSéba stien Le Nain de Til le mont †1698), сор бон ски про фе сор Луј Ди 
Пен (Lo u is. E. Du Pin †1719) и бе не дик ти нац Ре ми Се лие (Rémi Ce il li er 
†1761). Де Ти ле мо нов спис „Ма те ри ја ли за из у ча ва ње цр кве не исто ри је 
пр вих шест вје ко ва“ (Mémo i res po ur ser vir à l’hi sto i re ecclési a sti que des six 
pre mi ers siè cles – 23 vol.) спа да ме ђу нај зна чај ни је ра до ве то га пе ри о да. У 
ње му су да те по дроб не и не при стра сне ин фор ма ци је о сва ком цр кве ном 
оцу. Мо ну мен тал но дје ло Л. Е. Ди Пе на „Но ва би бли о те ка цр кве них пи
са ца“ (No u vel le bi bli othèque uni ver sel le des au te urs ecclési a sti qu es – 47 vol.), 
у ко јем ау тор при мје њу је исто риј скокри тич ки ме тод, иза зва ло је не га
тив ну ре ак ци ју кон зер ва тив них ка то лич ких кру го ва ко ја је до ве ла до за
бра не ње го вог да љег ис тра жи ва ња. За раз ли ку од по ме ну тог Ди Пе но вог 
дје ла „Оп шта исто ри ја све тих и цр кве них пи са ца“ (Hi sto i re Ge ne ra le Des 
Au te urs Sac res Et Ec cle si a sti qu es – 23 vol.) бе не дик тин ца Р. Се ли еа, у ко јој 
је при ми је њен стро го ка то лич ки по глед на исто ри ју цр кве не ли те ра ту ре, 
на и шла је на по зи тив ну ре ак ци ју кон зер ва тив них ка то лич ких кру го ва. 
Иа ко да је по дроб ни је ин фор ма ци је о дје ли ма хри шћан ских пи са ца Се
лие ни је ни при бли жно та ко ин вен ти ван и та лен то ван као Луј Ди Пен.

Па тро ло шка на у ка је до жи вје ла ве ли ки про цват у XIX и XX ви је ку. 
У XIX ви је ку су про на ђе ни ва жни спо ме ни ци древ но хри шћан ске ли те
ра ту ре као што су „Ди да хи“, пу ни текст „По сла ни це Ко рин ћа ни ма“ Св. 
Кли мен та Рим ског, Ари сти до ва „Апо ло ги ја“, „По ка зи ва ње апо стол ског 
уче ња“ Св. Ири не ја Ли он ског, „Фи ло со фу ме на“ Св. Ипо ли та Рим ског, 
Та ти ја нов „Ди ја те са рон“, дје ла Св. Ме то ди ја Олим пског итд.

Нај по зна ти ји кур се ви па тро ло ги је у XIX ви је ку по ти чу углав ном 
од ње мач ких ау то ра. У „Па тро ло ги ји или исто ри ји хри шћан ске ли те
ра ту ре“ (Pa tro lo gie oder chri stlic he Litterärgeschichte) ка то лич ког те о
ло га, про фе со ра Ти бин ген ског уни вер зи те та Јо ха на Ме ле ра (Jo hann 
Adam Möhler †1838), дат је пре глед жи во та, дје ла и уче ња цр кве них 
ота ца I–I II ви је ка. Дје ло „Па три стич ка би бли о те ка“ (Bi bli ot he ca pa tri
sti ca) углед ног ње мач ког те о ло га и ка но ни ча ра Ми ха е ла Пармaнедера 
(Mic hael Par ma ne der †1862), по сје ду је раз ра ђен оп шти увод (Pa tro lo gia 
ge ne ra lis) и пре ци зне би бли о граф ке по дат ке. Ве о ма до бро раз ра ђе ну 
па тро ло шку про бле ма ти ку на ла зи мо код још дво ји це ка то лич ких те о
ло га Јо зе фа Фе сле ра (Jo sef Fes sler †1872), ау то ра „Осно ва Па тро ло ги је“ 
(In sti tu ti o nes Pa tro lo gi ae), и Бер тра ма Бар де не ве ра (Ber tram Ot to Bar
den he wer †1935), ау то ра „Па тро ло ги је“ (Pa tro lo gie) и „Исто ри је древ но
цр кве не ли те ра ту ре“ (Geschic hte der alt kir chlic hen Li te ra tur).

Ме ђу про те станст ким на уч ни ци ма се у овом пе ри о ду по себ но ис
ти че чу ве ни про фе сор цр кве не исто ри је на ње мач ким уни вер зи те ти
ма (Лај пциг, Хе сен, Мар бург, Бер лин) Адолф Хар нак (Adolf von Har
nack †1930), ко ји је об ја вио ве ли ки број ра до ва из цр кве не исто ри је и 
исто ри је дог ма та. За па тро ло ги ју су на ро чи то зна чај ни сле де ћи ра до ви 
овог ау то ра: „Исто ри ја древ но хри шћан ске ли те ра ту ре до Јев се ви ја“ 
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(Geschic hte der altchri stlic hen Li te ra tur bis Eu se bi us), гдје је дат хро но ло
шки пре глед ру ко пи са и из да ња и опис исто ри је ру ко пи сне тра ди ци је; 
„Исто ри ја дог ма та“ (Le hr buch der Dog men geschic hte), са др жи оби ман 
ма те ри јал из па три сти ке и ег зе ге ти ке и ана ли зу дог мат ских кре та ња до 
Лу те ра; „Тек сто ви и ис тра жи ва ња из исто ри је ра но хри шћан ске ли те ра
ту ре“ (Tex te und Un ter suc hun gen zur Geschic hte der altchri stlic hen Li te ra
tur) – се ри ја ко ју је Хар нак са сво јим са рад ни ци ма за по чео кра јем XIX 
ви је ка и ко ја из ла зи и данда нас. Се ри ја об у хва та пу бли ка ци је спо ме
ни ка древ но хри шћан ске ли те ра ту ре и број на мо но граф ска ис тра жи ва
ња. До са да је из и шло око 140 из да ња у овој се ри ји.

У XIX ви је ку ак тив но се раз ви ја и пра во слав на па тро ло шка на у ка. 
Рек тор Мо сков ске ду хов не ака де ми је ар хи ман дрит Фи ла рет Гу ми љев
ски (Фи ла рет Гу ми лев ский †1866) је 1859. об ја вио рад под на зи вом 
„Исто риј ско уче ње о оци ма Цр кве“ (Исто ри че ское уче ние об От цах 
Цер кви), у ко ме је из ло жио би о гра фи је и дје ла свих ре ле вант них цр
кве них пи са ца од нај ра ни јег пе ри о да до Св. Ки ри ла Ту ров ског († око 
1180). Ври је дан је по ме на и рад про фе со ра па тро ло ги је на Ки јев ској ду
хов ној ака де ми ји Кон стан ти на Сквор цо ва (Сквор цов Кон стан тин Ива
но вич †1876) „Фи ло со фи ја Св. ота ца и учи те ља Цр кве“ (Фи ло со фия св. 
от цов и учи те лей цер кви).

У XX ви је ку по ја вио се чи тав низ ис так ну тих на уч ни ка ко ји су да ли 
ве ли ки до при нос раз во ју па тро ло шке на у ке. Ме ђу њи ма се на ро чи то 
ис ти чу ка то лич ки бо го сло ви Гу став Бар ди (Gu sta ve Bardy †1955), Жан 
Да ни е лу (Jean Da niélo u †1974), Ан ри де Ли бак (Hen riMa rie  de Lu bac 
†1991) и Ханс Урс фон Бал та зар (Hans Urs von Balt ha sar †1988).

Нај пот пу ни ја и нај те мељ ни ја оп шта па тро ло шка дје ла ко ја омо гу ћу ју 
увид у по стиг ну те ре зул та те у овој обла сти су „Па тро ло ги ја“ (Pa tro lo gie) 
Ј. Ква сте на (Jo han nes Qu a sten †1987) и „Па тро ло ги ја“ (Pa tro lo gie, Le ben 
Die Schri fien und Le hre der Kir chen va ter) Б. Ал та не ра (Bert hold Al ta ner 
†1964). Квастеновa „Патрологијa“ пи са на је на ви со ком на уч ном ни воу а 
об у хва та пе ри од I–IV ви је ка. Пр ва три то ма из дао је сам ау тор, а че твр
ти том су при пре ми ли и из да ли пост хум но ње го ви уче ни ци. Ал та нер у 
сво јој „Па тро ло ги ји“ крат ко и ја сно из ла же исто риј ски, би о граф ски и 
бо го слов ски ма те ри јал и да је оп шир не би бли о граф ске по дат ке.

У XX ви је ку об ја вљен је не ма ли број ква ли тет них ра до ва из обла
сти па тро ло ги је чи ји су ау то ри пра во слав ни те о ло зи. По чет ком ви је ка 
зна ме ни ти про фе сор СанктПе тер бур шке ду хов не ака де ми је Ни ко лај 
Са гар да (Ни ко лай Ива но вич Са гар да †1943) на пи сао је „Лек ци је из па
тро ло ги је“ (Лек ции по па тро ло гии), у ко ји ма је на ви со ком на уч ном 
ни воу из ло жио жи вот, дје ла и бо го сло вље цр кве них пи са ца I–IV ви
је ка. На ро чи то је ква ли тет но об ра дио цр кве не пи сце пр ва три ви је ка.

У дје лу „Ра до ви из па тро ло ги је“ (Труды по па тро ло гии II –IV в.) про
фе со ра Мо сков ске ду хов не ака де ми је Ива на По по ва (Иван Ва сильевич 
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По пов †1938) са бра не су лек ци је из па тро ло ги је, ко је је про фе сор По
пов др жао сту ден ти ма, и не ко ли ко оп шир них мо но гра фи ја.

Зна чај не ра до ве из ове обла сти на пи сао је ра но пре ми ну ли про
фе сор Ки јев ске ду хов не ака де ми је Сер геј Епи фа но вич (Сер гей Ле
онтьевич Епи фа но вич †1918). У сво јим „Лек ци ја ма из па тро ло ги је“ 
(Лек ции по па тро ло гии І–III в.), Епи фа но вич као и Са гар да при мје њу је 
стро ге на уч не ме то де у раз ра ди па тро ло шке про бле ма ти ке.

У по стре во лу ци о нар ном пе ри о ду про фе сор Бо го слов ског ин сти
ту та Св. Сер ги ја у Па ри зу и Све тоВла ди мир ске ду хов не ака де ми је у 
Њу јор ку отац Ге ор ги је Фло ров ски (Фло ров ский Ге ор гий Ва сильевич 
†1979) об ја вио је два ва жна дје ла: „Ис точ ни оци IV ви је ка“ (Во сточные 
Отцы IV ве ка) и „Ви зан тиј ски оци V–VI II ви је ка“ (Ви зан тийские Отцы 
V–VI II в), у ко ји ма је до шла до из ра жа ја ње го ва спо соб ност да из ло жи 
ме та фи зич ки са др жај па три сти ке.

Про фе сор Све тоВла ди мир ске ду хов не ака де ми је у Њу јор ку отац 
Јо ван Ма јен дорф (Мейен дорф Иван Фе о фи ло вич †1992) об ја вио је 
курс лек ци ја из па тро ло ги је, про чи та них сту ден ти ма 1979–81, под на
зи вом „Увод у све то о тач ко бо го сло вље“ (Вве де ние в свято о те че ское 
бо го сло вие), у ко ји ма крат ко и ја сно из ла же би о граф ски и бо го слов
ски ма те ри јал. Ово дје ло сте кло је ве ли ку по пу лар ност у бо го слов ским 
кру го ви ма.

Ар хи ман дрит Ки при јан Керн (Кон стан тин Эду ар до вич Керн †1960) 
на пи сао је два со лид на дје ла из ове обла сти: „Па тро ло ги ја I–II  в.“ и 
„Злат ни ви јек све то о тач ке књи жев но сти“ (Зо ло той век свято о те че ской 
письмен но сти).

Дјело професора Московске духовне академије А. Сидорова (Си
доров, Алексей Иванович) „Курс патрологије. Настанак црквене књи
жевности“ (Курс патрологии. Возникновение церковной письменно
сти) обухвата апостолске оце и грчке апологете II вијека.

За ни мљив је и рад Ла ва Кар са ви на (Ка р са вин Лев Пла то но вич 
†1952) „Све ти оци и учи те љи Цр кве“ (Св. отцы и учи те ли Цер кви), у 
ко јем је дат су ма ран пре глед цр кве ног бо го сло вља у пр ва че ти ри ви је ка.

У овом пе ри о ду об ја вље но је не ко ли ко оп штих па тро ло шких дје
ла на грч ком је зи ку. Нај зна чај ни ја и нај пот пу ни ја су „Па тро ло ги
ја“ (Πατρολογία) про фе со ра Бо го слов ског фа кул те та у Ати ни Ди
ми три ја Ба ла но са (Δημήτριος Μπαλᾶνος †1959), „Грч ка па тро ло ги ја“ 
(Ἑλληνικὴ Πατρολογία) у 5 то мо ва, про фе со ра Бо го слов ског фа кул те та 
у Со лу ну Па на јо ти са Хри стуа (Χρήστου Παναγιώτης †1996) и „Па тро ло
ги ја“ (Πατρολογία) про фе со ра Бо го слов ског фа кул те та у Ати ни Сти ли
ја на Па пан до пу ло са (Στυλιανός Παπαδόπουλος).

Од срп ских те о ло га нај зна чај ни је ра до ве из ове обла сти на пи сао је 
ду го го ди шњи про фе сор Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду, епи скоп 
Ата на си је Јев тић. У ње го вој „Па тро ло ги ји 2“ из ло же не су би о гра фи је, 
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дје ла и бо го сло вље свих ре ле вант них ис точ них цр кве них пи са ца од Ни
ке је до Хал ки до на. Не дав но је из и шла из штам пе и „Па тро ло ги ја 1“ ис
тог ау то ра ко ја об у хва та грч ке и ла тин ске пи сце пр вих три ју ви је ко ва.

Дје ло ака де ми ка Ди ми три ја Бог да но ви ћа (†1986) „Све ти Оци и учи
те љи Цр кве“ са др жи крат ка из ла га ња о жи во ту и ра ду нај ва жни јих ис
точ них и за пад них цр кве них пи са ца до Св. Гри го ри ја Па ла ме.

Епи скоп би хаћ копе тро вач ки Ата на си је Ра ки та об ја вио је рад под 
на зи вом „Па тро ло ги ја: Бра ни о ци Цр кве у 2. ве ку“, у ко јем је из ло жио 
би о гра фи је, дје ла и бо го сло вље хри шћан ских апо ло ге та и Св. Ире не ја 
Ли он ског.

Про фе со ри Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду ар хи ман дрит Фи ла
рет Гра нић (†1948) и Дра го мир Ма рић (†1964) на пи са ли су „уџ бе нич ке 
скрип те“ из Па тро ло ги је, за по тре бе бо го сло ва.

Из да ња и пре во ди спо ме ни ка цр кве не ли те ра ту ре

Ма сов на пу бли ка ци ја спо ме ни ка цр кве не ли те ра ту ре за по че та је у XVI 
ви је ку. На кон па три стич ких ан то ло ги ја „Ari ti do tum con tra di ver sa som
ni um fe re sa e cu lo rum ha e re se“ (1528) и „Ort ho do xo grap ha“ (1555) по че ли 
су да се по ја вљу ју ве ли ки збор ни ци (зби р ке) или ко лек ци је дје ла цр кве
них пи са ца.

Пр ви та кав збор ник под на зи вом „Bi bli ot he ca san cto rum Pa trum“ (Би
бли о те ка све тих ота ца) об ја вио је 1575. го ди не у Па ри зу фран цу ски те о
лог М. де ла Бињ (Mar gu e rin de la Big ne †1595), ко ји је у 8 то мо ва са брао 
200 дје ла древ но хри шћан ских и сред њо вје ков них ау то ра. Дје ла грч ких 
пи са ца да та су са мо у ла тин ском пре во ду, што је нај ве ћи не до ста так Де 
ла Би њо ве зби р ке. До пу ње но из да ње (14 то мо ва) ове ко лек ци је, са дје
ли ма 100 но вих ау то ра, из и шло је 1618. у Кел ну под на зи вом „Mag na Bi
bli ot he ca ve te rum Pa trum“ (Ве ли ка Би бли о те ка древ них ота ца). Сле де ће, 
нај о бим ни је из да ње, из и шло је 1667. у Ли о ну, у 27 то мо ва, под на зи вом 
„Ma xi ma Bi bli ot he ca ve te rum Pa trum et an ti qu o rum scrip to rum ec cle si a sti
co rum“ (Нај ве ћа би бли о те ка древ них ота ца и ра них цр кве них пи са ца).

Го ди не 1765. ора то ри ја нац Ан дреа Га лан ди (An drea Gal lan di †1779) из
дао је у Ве не ци ји, у 14 то мо ва, ко лек ци ју „Bi bli ot he ca ve te rum Pa trum“, за 
ко ју је сма трао да је пот пу ни ја и тач ни ја од оне об ја вље не у Ли о ну. Дје ла 
грч ких пи са ца у Га лан ди је вом збор ни ку об ја вље на су на из вор ном је зи ку.

Ве ли ку на уч ну ври јед ност има ју из да ња бе не дик тин ске кон гре га ци
је Св. Ма вра. Ова кон гре га ци ја да ла је ве ли ки број вр сних ис тра жи ва
ча, истин ских под ви жни ка на у ке као што су Cla u de Chan te lou (†1664), 
Ju lien Gar ni er (†1681), Luc d’Ac hery (†1685), Jac qu es du Frische (†1693), 
Jean Ma bil lon (†1707), Thi e rry Ru i nart (†1709), De nisNi co las Le No u rry 
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(†1724), Ber nard de Mont fa u con (†1762), Pru den ti us Ma ran (†1762) итд. 
У њи хо вим из да њи ма отач ких дје ла из вр ше не су ис прав ке тек ста по 
свим та да до ступ ним пра ви ли ма и ме то да ма на уч не тек сту ал не кри ти
ке. Осим ис пра вље ног тек ста, њи хо ва из да ња са др же кри тич ке ко мен
та ре о ау тен тич но сти спи са, опис ко ри шће них ма ну скрип та, пред мет
ни ин декс и број не на уч не сту ди је.

Ме ђу при ре ђи ва чи ма из да ња отач ких спи са у XIX ви је ку ис так ну то 
мје сто при па да кар ди на лу и пре фек ту Ва ти кан ске би бли о те ке Ан ђе лу 
Ма иу (An ge lo Mai †1854). Ње го ве ко лек ци је „Scrip to rum ve te rum no va 
col lec tio“, „Spi ci le gi um Ro ma num“ и „No va pa trum Bi bli ot he ca“ пу бли ко
ва не су у 38 то мо ва.

Нај зна чај ни ји и нај пот пу ни ји збо р ник па три стич ких спи са из дао је 
у пе ри о ду од 1844. до 1866. го ди не фран цу ски све ште ник Жак Пол Мињ 
(Jac qu es Paul Mig ne †1875) под на зи вом „Pa tro lo gi ae cur sus com ple tus“ 
(Цје ло куп ни те чај па тро ло ги је). Овај мо ну мен тал ни збор ник са сто ји се 
из дви је се ри је: се ри је грч ких ота ца (Pa tro lo gi ae Gra e ca – PG) – од му же
ва апо стол ских до Ви са ри о ан Ни кеј ског (162 то ма) и се ри је ла тин ских 
ота ца (Pa tro lo gi ae La ti na – PL) – од Тер ту ли ја на до Ино кен ти ја III (217 
то мо ва). Се ри ја грч ких ота ца осим из вор ног тек ста са др жи и ла тин ски 
пре вод. Иа ко по ши ри ни за хва та хри шћан ских ау то ра Ми њов збо р ник 
оста је не пре ва зи ђен до да на да на шњег, он има не ке су штин ске не до
стат ке. По ми шље њу ис так ну тог ру ског па тро ло га Ни ко ла ја Са гар де 
„Мињ ни је био уче ни из да вач и ни је сли је дио на уч не ци ље ве: он ни је 
се би као за да так по ста вио то да из да је нео бја вље не ау то ре и по ста вља 
кри тич ка из да ња тек ста – он је са мо пре штам па вао ста ри ја ау то ри тет
на из да ња, обич но као осно ву узи ма ју ћи нај бо ље бе не дик тин ско из да
ње (ма вро нит ско), пот пу ни је и ау то ри тет ни је ура ђе но у по ре ђе њу са 
оста лим из да њи ма, до да ју ћи, та мо гдје је то би ло нео п ход но, дје ла ко ја 
у ње му не до ста ју, пре у зи ма ју ћи их из ка сни јих из да ња. На тај на чин, 
Мињ је по на вљао не до стат ке прет ход них из да ња...“ (Са гар да Н. И., 
Лек ции по па тро ло гии I–IV ве ка, Мо сква 2004. с. 47).

Ми њов са рад ник кар ди нал ЖанБа тист Пи тра (JeanBap ti ste Pi tra 
†1889) при ре дио је збир ке „Spi ci le gi um So le smen se“, „Ana lec ta sac ra Spi
ce le gio So le smen si pa ra ta“ и „Ana lec ta no vis si ma“, гдје су са бра на и не ка 
дје ла цр кве них пи са ца ко јих не ма у дру гим ко лек ци ја ма. На ро чи то су 
ва жна пр ва че ти ри то ма „Ana lec ta sac ra“.

Због на ве де них не до ста та ка Ми њо ве „Па тро ло ги је“ у дру гој по ло
ви ни XIX ви је ка по ја ви ло се не ко ли ко но вих па тро ло шких се ри ја, ко је 
су се са да осла ња ле на те мељ но из у ча ва ње ру ко пи сне тра ди ци је, са ци
љем да се ре кон стру и ше из вор ни текст дје ла древ но хри шћан ских ау то
ра (кри тич ко из да ње тек сто ва).

Беч ка ака де ми ја на у ка по че ла је 1866. да из да је се ри ју ла тин ских 
пи са ца „Cor pus scrip to rum ec cle si a sti co rum La ti no rum“ (CSEL), по зна ту 
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под кра ћим на зи вом „Беч ки кор пус“, ко ја, ка да је у пи та њу тек ту ал но
кри тич ка ври јед ност тек сто ва, пред ста вља зна ча јан на пре дак у по ре
ђе њу са прет ход ним из да њи ма ла тин ских цр кве них пи са ца. До са да је 
из и шло пре ко 80 то мо ва овог кор пу са.

Пру ска ака де ми ја на у ка је 1897. у Бер ли ну, под ру ко вод ством 
Адол фа Хар на ка, по че ла да из да је се ри ју „Die gri ec hischen chri stlic hen 
Schriftstel ler der er sten drei Ja hr hun der te“ (Грч ки хри шћан ски пи сци пр
ва три ви је ка), по зна ту и под на зи вом „Бер лин ски кор пус“ (GCS). У 
из да њи ма ове се ри је дат је ори ги нал ни текст грч ких пи са ца или ста ри 
ла тин ски пре вод за она дје ла ко ја ни су са чу ва на на грч ком из вор ни ку. 
Из да ња ка рак те ри ше ви сок на уч нокри тич ки ни во. До да нас је об ја
вље но ви ше од 50 то мо ва.

Го ди не 1889. фран цу ски ори јен та лист Ре не Гра фен (Re ne  Graf
fin †1941) и Фран соа Но (Fran co isNi co las Nau †1931), про фе сор ма те
ма ти ке и астро но ми је на Ка то лич ком ин сти ту ту у Па ри зу, по кре ну ли 
су се ри ју „Ис точ на па тро ло ги ја“ (Pa tro lo gie Ori en ta lis – PO) са на мје ром 
да до пу не Ми њо ву „Па тро ло ги ју“. Упо ре до са из вор ним тек стом дат је 
пре вод на ла тин ски или на је дан од но ви јих је зи ка (фран цу ски, ње мач
ки, ен гле ски и ита ли јан ски). До са да је об ја вље но 50 то мо ва.

Још зна чај ни је из да ње тек сто ва ис точ них хри шћан ских пи са ца под 
на зи вом „Cor pus Scrip to rum Chri sti a no rum Ori en ta li um“ (CSCO) по кре
ну ли су 1903. Лу вен ски ка то лич ки уни вер зи тет у Бел ги ји и Ка то лич ки 
уни вер зи тет Аме ри ке у Ва шинг то ну, на ини ци ја ти ву ка то лич ког све
ште ни ка Жа на Ша боа (JeanBap ti ste Cha bot †1949). „Cor pus Scrip to rum 
Chri sti a no rum Ori en ta li um“ об у хва та 6 по себ них се ри ја: си риј ску, копт
ску, арап ску, јер мен ску, гру зиј ску и ети оп ску. Упо ре до са из вор ним тек
сто ви ма да ти су пре во ди углав ном на ла тин ски је зик. До са да је из и шло 
пре ко 600 то мо ва, од ко јих је 240 по све ће но си риј ским пи сци ма.

Чу ве ну фран цу ску ко лек ци ју „Хри шћан ски из во ри“ (So u r ces Chréti
en nes – SC) осно ва ли су 1942. у Ли о ну је зу и ти Жан Да ни е лу (Jean Da
niélo u †1974), Ан ри де Лу бак (Hen riMa rie de Lu bac †1991) и Клод Мон
де сер (Cla u de Mondésert †1990). Упо ре до са тек стом ори ги на ла штам
пан је пре вод на фран цу ски је зик. Сва ки текст је по пра ћен оп шир ним 
пред го во ром и ис црп ним ко мен та ри ма. До са да је пу бли ко ва но пре ко 
500 дје ла грч ких, ла тин ских и си риј ских пи са ца.

Го ди не 1949. Ели ги јус Де кер (Eli gi us Dek kers †1998), мо нах бе не дик
тин ске опа ти је Штен бруг (Ste en brug ge) у Бел ги ји, по кре нуо је гран ди
о зан из да вач ки по ду хват под на зи вом „Cor pus Chri sti a no rum“ (Кор пус 
хри шћан ских ау то ра), уз по др шку из да вач ке ку ће „Bre pols“. „Cor pus 
Chri sti a no rum“ (CC) се са сто ји из че ти ри се ри је: ла тин ске се ри је (Se ri es 
La ti na – CCSL), грч ке се ри је (Se ri es Gra e ca – CCSG), сред њо вје ков ног 
на став ка (Con ti nu a tio Me di a va lis – CCCM) и апо криф не се ри је (Se ri es 
Apo crypho rum – CCSA). Го ди не 1951. по че ло је об ја вљи ва ње кри тич ког 
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пре гле да свих до та да шњих из да ња тек сто ва ла тин ских хри шћан ских 
пи са ца под на зи вом „Cla vis Pa trum la ti no rum“ (CPL). Го ди не 1953. пу
бли ко ва ни су пр ви тек сто ви из „Se ri es La ti na“ ко ја, пре ма пла ну, тре ба 
да об у хва ти дје ла ла тин ских хри шћан ских ау то ра пр вих осам вје ко ва, 
од Тер ту ли ја на до Бе де Ве не ра би ли са, и да са др жи укуп но 250 то мо ва. 
До 2013. об ја вље на су 194 то ма ове се ри је. Се ри ја „Con ti nu a tio Me di a
va lis“ не по сред но се на ста вља на пр ву се ри ју и тре ба ло би да об у хва ти 
пе ри од од VI II до XII ви је ка. Штам па ње пр вих тек сто ва ове се ри је за по
че то је 1966. а до 2013. об ја вље но је 247 то мо ва. Грч ку се ри ју осно вао је 
фран цу ски све ште ник Мар сел Ри шар (Mar cel Ric hard †1976) са ци љем 
да пу бли ку је кри тич ка из да ња дје ла пост ни кеј ских грч ких хри шћан
ских пи са ца, ко ја ни су ушла у Бер лин ски збо р ник „Die gri ec hischen 
chri stlic hen Schriftstel ler der er sten drei Ja hr hun der te“. Пр ва шта ма на из
да ња ове се ри је по ја ви ла су се 1976, а до 2013. об ја вље на су 72 то ма. 
Го ди не 1974. по че ло је штам па ње кри тич ког пре гле да свих до та да шњих 
из да ња тек сто ва грч ких ста ро хри шћан ских пи са ца „Cla vis Pa trum gra
e co rum“, у 5 то мо ва, ко је је за вр ше но 1987. го ди не. „Se ri es Apo crypho
rum“ осно ва на је 1983. а до 2013. из и шло је 14 то мо ва.

За раз ли ку од За па да гдје се по ја вио чи тав низ па тро ло шких збор
ни ка на Ис то ку су та кви или слич ни по ду хва ти би ли ве о ма ри јет ки.

Пр ви ис точ ни збор ник отач ких спи са из дат је у Ве не ци ји 1782. го ди
не под на сло вом „До бро то љу бље све ште них тре зве но му дра ца, са бра но 
из све тих и бо го но сних ота ца на ших, у ко јем се, кроз дје лат ну и со
зер ца тељ ску мо рал ну фи ло со фи ју, ум очи шћу је, про све ћу је и уса вр ша
ва“ (Φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών συ νερανισθ είσα  παρά των αγίων και 
θεοφόρων πατέρων ημών. εν η διά της κατά την πράξιν και θεωρίαν ηθικής 
φιλοσοφίας ο νους καθαίρεται, φωτίζεται, και τε λειούτα ι). Овај збор ник, у 
чи ји су са став ушли ду хов ни пи сци IV до XV ви је ка, пред ста вља истин
ски би сер хри шћан ске аскет ске књи жев но сти. Тек сто ве за ње га са ба рао 
је из ру ко пи са Св. Ма ка ри је Ко ринт ски (†1805) и пре дао Св. Ни ко ди му 
Све то гор цу (†1809), ко ји их је ре ди го вао, до пу нио, на пи сао пред го вор 
и крат ке жи во то пи се ота ца чи ја су дје ла ту за сту пље на и та ко га при
пре мио за штам пу.

„До бро то љу бље“ је са грч ког пре вео на сло вен ски је зик Св. Пај си је 
Ве лич ков ски (†1794) и штам пао га у Пе тро гра ду 1793. го ди не. На ру ски 
је зик га је пре вео и из дао у пет то мо ва по чет ком де ве де се тих го ди на 
XIX ви је ка Св. Те о фан За твор ник (†1894). Срп ски пре вод „До бро то љу
бља“ ура ди ли су хи лан дар ски мо на си. Свих 5 то мо ва из дао је Ма на стир 
Хи лан дар у пе ри о ду од 1997. до 2007. го ди не.

Tек ст сто сло ва „Под сти цај не гла ве“ Св. Јо ва на Кар пат ског ко ји се 
на ла зи у 85. то му Мињовe „Патрологијe“ пре у зет је из „До бро то љу бља“. 
Тек сто ве са бра не у овом збор ни ку на ла зи мо и у дру гим то мо ви ма PG 
(28, 34, 40, 65, 79, 90, 91, 93, 95, 120, 143, 147, 150, 155).
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Из да ња и пре во ди спо ме ни ка цр кве не ли те ра ту ре 7

Го ди не 1955. удру же ње „Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Εκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος“, ко јим је ру ко во дио про фе сор Бо го слов ског фа кул те та у Ати
ни Ва си ли је Ве лас (Βασίλειος Βέλλας †1969), по че ло је да из да је се ри ју 
под на зи вом „Би бли о те ка грч ких ота ца и цр кве них пи са ца“ (Βιβλιοθήκη 
Ἑλλήνων Πατέρων καὶ ’Εκκλησιαστικῶν Συγγραφέων – ΒΕ ΠΕΣ). Осим 
из вор них грч ких тек сто ва се ри ја об у хва та од лом ке на ла тин ском је
зи ку из „Па сти ра“, Ари сти до ве „Апо ло ги је“ и Ди ди мо вог „In epi sto las 
ca no ni cas bre vis enar ra tio“. У се ри ју ни је укљу чен ве ли ки дио Ири не је
вог ли те рар ног на сле ђа, као ни Ори ге но ва дје ла ко ја су са чу ва на са мо 
у ла тин ском пре во ду. Грч ки тек сто ви пу бли ку ју се по PG и по но ви јим 
кри тич ким из да њи ма, углав ном ње мач ким. До да нас је из и шло око 80 
то мо ва из ове се ри је.

При Уни вер зи те ту у Со лу ну П. Хри сту (Παναγιώτης Χρήστου †1996), 
С. Са кос (Στέργιος Σάκκος † 2012) и Т. Зи зис (Θεόδωρος Ζήσης) осно ва ли 
су се ри ју „Грч ки оци Цр кве“ (Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας – Ε.Π.Ε.). 
Го ди не 1972. пу бли ко ва ни су пр ви то мо ви из ове се ри је, у ко ји ма је па
ра лел но са из вор ним тек стом дат и пре вод на но во грч ком је зи ку. До 
да нас је из и шло пре ко 100 то мо ва.

Да нас по сто ји не ма ли бр ој ди ги тал них би бли о те ка па три стич ких 
спи са. Нај по зна ти је су „The sa u rus Lin gu ae Gra e cae“ (TLG) и „Chri stian 
Clas sics Et he real Li brary“ (CCEL).

„The sa u rus Lin gu ae Gra e cae“ је на зив на уч ноис тра жи вач ког цен тра 
при Уни вер зи те ту Ка ли фор ни ја у Ир ви ну, ко ји је 1972. осно ва ла Ма ри
ја на Мек до налд (Ma ri an ne Mc Do nald) са ци љем да ство ри све о бу хват ну 
ди ги тал ну би бли о те ку грч ке књи жев но сти од ан ти ке до да нас. Од свог 
осни ва ња овај цен тар је при ку пио и ди ги та ли зо вао нај ва жни је тек сто ве 
на пи са не на грч ком је зи ку од Хо ме ра до па да Ви зан ти је (1453). Тек сто ви 
су по ста ли до ступ ни на уч ној јав но сти нај при је на маг нет ним тра ка ма а 
по том у CDROM фор ма ту. Го ди не 2001. TLG – тим је раз вио соп стве ни 
пре тра жи вач и на пра вио кор пус до сту пан на мре жи (on li ne). Да нас on
li ne TLG са др жи пре ко 10.000 ра до ва по ве за них са 4.000 ау то ра.

„Chri stian Clas sics Et he real Li brary“  (CCEL) је ди ги тал на би бли о те
ка ко ја пру жа бес плат не елек трон ске ко пи је хри шћан ских књи жев них 
тек сто ва на ен гле ском је зи ку. Би бли о те ка CCEL об у хва та и нај по зна ти ју 
се ри ју дје ла цр кве них пи са ца у ен гле ском пре во ду „An teNi ce ne, Ni ce
ne, and PostNi ce ne Fat hers“, ко ја је пу бли ко ва на у Ен гле ској у дру гој по
ло ви ни XIX ви је ка. Во лон тер ски про је кат CCEL осно вао је про фе сор на 
Ко ле џу Кал вин (Cal vin Col le ge) Хе ри Пле ин тинг (Ha rry Plan ting) 1993. 
го ди не. CCEL скла ди шти тек сто ве у ThML (The o lo gi cal Mar kup Lan gu a ge) 
фор ма ту и ау то мат ски их кон вер ту је у дру ге фор ма те (HTML, PDF итд).

По сто ји не ко ли ко елек трон ских би бли о те ка отач ких дје ла у ру ском 
пре во ду. Би бли о те ка про јек та „Ци фр о вая Па тро ло гия“ об у хва та 2847 
дје ла 231 ау то ра. У њу је укљу че но пре ко 95% дје ла из ру ско је зич ке 
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па тро ло ги је „Тво ре ния святых от цов в рус ском пе ре во де“ и ве ли ки дио 
па тро ло ги је „Би бли о те ка тво ре ний святых от цов и учи те лей за пад ной 
цер кви“. На пор та лу „Азбу ка веры“ до ступ на је „Би бли о те ка святых от
цов и учи те лей Цер кви“, ко ја об у хва та 4145 дје ла 424 ау то ра.

Пе ри о ди за ци ја па тро ло ги је

Па тро ло ги ју мо же мо по ди је ли ти на три пе ри о да или епо хе у ње ном 
раз во ју, ко ји има ју сво је спе ци фич не ка рак те ри сти ке, је дин ство и цје
ло ви тост: до ни кеј ски пе ри од, злат ни ви јек цр кве не ли те ра ту ре и ви
зан тиј ски пе ри од.

До ни кеј ски пе ри од тра је од но во за вјет ног вре ме на до Пр вог ва се
љен ског са бо ра 325. го ди не. Пи сци овог пе ри о да на сто је да ја сно ис так
ну раз ли ке из ме ђу хри шћан ства и па ган ске и је вреј ске ре ли ги је су прот
ста вља ју ћи се на ли те рар ном пла ну они ма ко ји уно се у хри шћан ску вје
ру па ган ске и ју да и стич ке еле мен те. Хри шћан ска за јед ни ца се у овом 
пе ри о ду пер ма нент но уве ћа ва и све ви ше осје ћа по тре бу да по ста не 
рав но пра ван дио дру штва, пру жа ју ћи от пор они ма ко ји бит но угро жа
ва ју њен иден ти тет.

Дру ги пе ри од, ко ји тра је од 325. до Хал ки дон ског са бо ра 451. го ди
не, на зван је, због сво га зна ча ја, злат ним ви је ком цр кве не ли те ра ту ре. 
Ово раз до бље, у ко ме су дје ло ва ли нај зна чај ни ји оци Цр кве и ка да су 
фор му ли са ни нај ва жни ји цр кве ни дог ма ти, пред ста вља нај ви ши до мет 
све то о тач ке ми сли. Оби ље жи ли су га број ни три ја до ло шки и хри сто
ло шки спо ро ви, ко ји су рје ша ва ни на ва се љен ским са бо ри ма.

Ви зан тиј ски пе ри од тра је од 451. го ди не до сре ди не XV ви је ка, а мо
же мо га по ди је ли ти на три кра ћа пе ри о да: ра но ви зан тиј ски, сред њо ви
зан тиј ски и по зно ви зан тиј ски.

Ра но ви зан тиј ски пе ри од тра је од 451. го ди не до сре ди не VI II ви је
ка. То је пе ри од па три стич ке син те зе, ко ја је свој нај пот пу ни ји из раз 
и нај ви ши до мет до сти гла у дје ли ма Све тог Мак си ма Ис по вјед ни ка и 
Све тог Јо ва на Да ма ски на.

Сред њо ви зан тиј ски пе ри од тра је од дру ге по ло ви не VI II ви је ка до 
кра ја XII ви је ка. По че так овог пе ри о да оби ље жи ла је ико но бо рач ка 
кри за, а оста так спо ро ви из ме ђу Ис точ не и За пад не Цр кве ко ји су ре
зул ти ра ли Ве ли ким рас ко лом 1054. го ди не.

По зно ви зан тиј ски пе ри од тра је од по чет ка XI II ви је ка до па да Ца ри
гра да 1453. го ди не. Ду хов но сре ди ште овог пе ри о да пред ста вља ју ве ли
ки учи те љи иси ха зма у чи јем је бо го сло вљу из ра же на вјер ност ис точ
ној аскет ској тра ди ци ји и дог мат ском пре да њу Цр кве.



21

Апо стол ски оци
(απ οστολικο ί  πατέρες; pa tres apo sto li ci)

Оп ште ка рак те ри сти ке дје ла апо стол ских ота ца

Aпостолск им оци ма на зи ва мо гру пу хри шћан ских пи са ца дру ге по ло
ви не I и пр ве по ло ви не II ви је ка, чи ја су дје ла по ду ху и по фор ми ве о ма 
бли ска апо стол ским спи си ма. Не ки од њих су би ли не по сред ни уче
ни ци апо сто ла (Св. Иг ња ти је Бо го но сац, Св. Кли мент Рим ски, Па пи ја 
Је ра пољ ски, Св. По ли карп Смирн ски), а не ки су се ла жно из да ва ли за 
та кве (псев доВар на ва).

Иа ко су дје ла апо стол ских ота ца по сво јој фор ми слич на но во за
вјет ним спи си ма, по ре ли ги о зноми са о ној ду би ни она за о ста ју за њи
ма. Исти не вје ре про ту ма че не су и из ло же не на јед но ста ван на чин без 
си сте ма ти ке и спе ку ла ци је. Ди ја лек тич ко рас кри ва ње хри шћан ске 
исти не, ка рак те ри стич но за ка сни је хри шћан ске пи сце, стра но је апо
стол ским оци ма. Са вре ме не ван хри шћан ске иде је го то во да ни су има ле 
ни ка кав ути цај на апо стол ске оце. Њи хо ва ре ли ги о зна ми сао је не по
сред на и јед но став на, ли ше на би ло ка квог по ступ ка до ка зи ва ња.

Спи си апо стол ских ота ца на пи са ни су за вјер ни ке и има ју прак
тич нопо уч ни ка рак тер. Њи хо ви ау то ри упо зо ра ва ју на уну тра шње 
и спољ не опа сно сти са ко ји ма се су о ча ва Цр ква и по зи ва ју вје р не на 
је дин ство и по слу шност сво јим па сти ри ма и на до сто јан на чин хри
шћан ског жи во та у скла ду са Бо жи јим за по ви је сти ма и уче њем Цр кве. 
Ови спи си од ра жа ва ју схва та ња и жи вот хри шћан ске за јед ни це у пр
вом раз до бљу цр кве не исто ри је, због че га има ју ве ли ку ва жност за са
вре ме ну те о ло ги ју. У њи ма на ла зи мо дра го цје не по дат ке о бо го слу же
њу, цр кве ној је рар хи ји и ор га ни за ци ји ра не Цр кве.

Иа ко су се ра ни оци Цр кве слу жи ли но во за вјет ним ка нон ским 
тек сто ви ма, они још уви јек не тре ти ра ју на из ри чит на чин но во за
вјет не спи се као је дин стве ну књи гу, као „Све то Пи смо“, због то га што 
ка нон Но во га За вје та у то ври је ме ни је био још уста но вљен. Ти ме се 
об ја шња ва и че сто ци ти ра ње усме ног пре да ња, тј. из ре ка Хри сто вих 
(λόγια κυριακά) и апо стол ских, од стра не ових пи са ца.

Код пи са ца овог пе ри о да пре о вла да ва ју етич ке те ме. Од дог мат
ских те ма цен трал но мје сто за у зи ма хри сто ло ги ја. Не пре ста но се ис ти
че ствар ност Ова пло ће ња и пу но ћа људ ске при ро де у Хри сту (про тив 
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до ке та) и на гла ша ва ва жност Хри сто вог ис ку пи тељ ског дје ла. Ја сно је 
из ра же на и вје ра у вас кр се ње и лич ну бе смрт ност. Ес ха то ло шким и 
екли си о ло шким те ма ма по све ће но је та ко ђе до ста про сто ра. Сви јест 
о про ла зно сти овог су јет ног сви је та и сла ви бу ду ћег ви је ка про ја вљу је 
се у го то во свим дје ли ма апо стол ских ота ца. Цар ство Бо жи је до жи вља
ва се као нај у зви ше ни ја ствар ност у ко јој ће иза бра ни на род Бо жи ји 
до би ти за слу же ну не бе ску на гра ду. Ње го вом ко нач ном вас по ста вља њу 
прет хо ди ће, по не ким ау то ри ма (псев до Вар на ва, Јер ма, Па пи ја), хи ља
ду го ди шње ца ре ва ње Хри ста са пра вед ни ци ма на зе мљи (хи ли ја зам).

Сви спи си апо стол ских ота ца на пи са ни су на грч ком је зи ку, на оп
штем (κοινὴ) ди ја лек ту.

Ди да хи
(Διδαχὴ; Di dac he)

Ми тро по лит ни ко ми диј ски Фи ло теј Ври је ни је (Φιλόθεος Βρυέννιος 
†1917) от крио је 1873. го ди не ин те грал ни текст на грч ком из вор ни ку 
ра но хри шћан ског спи са „Уче ње два на е сто ри це апо сто ла“ (Διδαχὴ τῶν 
δώδεκα ἀποστόλων; Doc tri na du o de cim apo sto lo rum; Di dac he) у јед ном 
ру ко пи су из XI ви је ка, ко ји се на ла зио у би бли о те ци Је ру са лим ског 
(Све то гроб ског) по двор ја у Ца ри гра ду. Овај ру ко пис (Hi e ros. Pa tr. 54. 
Fol. 120) осим „Ди да хи“ са др жи тзв. „Си ноп сис Ста рог и Но вог За вје та 
Јо ва на Зла то у стог“, обје по сла ни це Св. Кли мен та Рим ског, „Вар на ви ну 
по сла ни цу“ и по сла ни це Св. Иг ња ти ја Бо го но сца у ши рој ре дак ци ји.

За хва љу ју ћи ми тро по ли ту Фи ло те ју текст „Ди да хи“ је пр ви пут пу
бли ко ван 1883. у Ца ри гра ду, а го ди ну да на ка сни је Адолф Хар нак је у 
Лај пци гу при ре дио дру го из да ње, са оп шир ним ко мен та ром. Од тог 
вре ме на по че ла је ве ли ка рас пра ва ме ђу на уч ни ци ма о зна ча ју ово га 
спи са и о мје сту и вре ме ну ње го вог на ста на ка.

Овај спис је био је ве о ма ци је њен у ста ри ни, о че му свје до че Кли
мент Алек сан дриј ски, Ори ген, Све ти Ата на си је Ве ли ки, Ди дим и дру ги 
хри шћан ски пи сци пр вих вје ко ва. И Кли мент Алек сан дриј ски и Ори
ген га убра ја ју у γραφή, тј. у књи ге Све тог Пи сма. Св. Ата на си је га, за
јед но са дев те ро ка нон ским књи га ма и Јер ми ним „Па сти ром“ пре по ру
чу је „за чи та ње они ма ко ји же ле да при сту пе огла ша ва њу и из у ча ва њу 
бла го че шћа“ (Ep. 39). Ди дим га у свом „Ту ма че њу на Књи гу Про по вјед
ни ко ву“ на зи ва „ка ти хи зи сом апо сто ла“ (τῇ Διδαχῇ τῆς κατηχήσεως τῶν 
ἀποστόλων; In Eccl. 78, 22). За раз ли ку од на ве де них пи са ца Јев се ви је 
Ке са риј ски не ма по зи ти ван став пре ма „Ди да хи“ и убра ја га за јед но са 
„Дје ли ма Па вло вим“, „Пе тро вом апо ка лип сом“, „Па сти ром“ и „Вар на
ви ном по сла ни цом“ у ла жне спи се (νόθα; Hist. eccl. III, 25, 4).
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Ис тра жи ва чи се не сла жу по пи та њу вре ме на на стан ка спи са, а да
ти ра ња се кре ћу из ме ђу 60. и 165. го ди не. Ва жну уло гу при ли ком да ти
ра ња спи са има ар ха и чан об лик цр кве не ор га ни за ци је ко ја је у ње му 
опи са на. Је рар хиј ско устрој ство Цр кве бли ско је је рар хиј ском устрој
ству опи са ном у Па вло вим по сла ни ца ма. Зна чај ну уло гу у Цр кви игра ју 
пр о ро ци и пу ту ју ћи апо сто ли, ко ји су прак тич но иш че зли из цр кве ног 
жи во та у II ви је ку. У спи су се та ко ђе ја сно осје ћа про цес ус по ста вља
ња је рар хиј ских (стал них) слу жби и утвр ђи ва ња ло кал ног епи ско па
та, што је ка рак те ри стич но за пе ри од ко ји прет хо ди Св. Иг ња ти ју Бо
го сно сцу. Из на ве де них раз ло га мо гли би смо ври је ме на стан ка спи са 
смје сти ти у дру гу по ло ви ну I ви је ка.

Због чи ње ни це да у „Ди да хи“ нај ва жни је мје сто ме ђу цр кве ним слу
жба ма за у зи ма ју про ро ци не ки про те станстски пи сци за сту па ју те зу да 
је спис на стао знат но ка сни је, у мон та ни стич кој сре ди ни. Ау тор је, по 
њи ма, не вјешт фал си фи ка тор ко ји на мјер но ар ха и зи ра ам би јент и под
ме ће сво је дје ло апо сто ли ма, ка ко би сво ју мон та ни стич ку кон цеп ци ју 
Цр кве огра дио апо стол ским ау то ри те том. Ова те за је те шко одр жи ва 
по што спис и по сти лу и по је зи ку при па да ра ни јем пе ри о ду, а пи сац 
не ма не га ти ван од нос пре ма зва нич ној је рар хи ји (епи ско пи ма и ђа ко
ни ма) као што су има ли мон та ни сти. Исто та ко не ке пу ту ју ће слу жбе 
(апо сто ли и учи те љи) иш че зле су у ври је ме по ја ве мон та ни зма.

Спо р но је и мје сто на стан ка спи са „Ди да хи“. Ве ћи на ис тра жи ва ча 
сма тра да је на стао у Си ри ји или Па ле сти ни, али има и оних ко ји ми
сле да је на стао у Егип ту. Ни за јед ну од на ве де них те за не по сто ји ја ка 
ар гу мен та ци ја.

Због уче ња о два пу та, ко је на ла зи мо и у „Ди да хи“ и у „Вар на ви ној 
по сла ни ци“, не ки па тро ло зи за сту па ју ми шље ње да су ова два спи са 
ме ђу соб но за ви сна. У но ви је ври је ме, те за о ме ђу соб ној не за ви сно сти 
на ве де них спо ме ни ка ра но хри шћан ске ли те ра ту ре и њи хо вој за јед нич
кој за ви сно сти од не ког тре ћег спи са – је вреј ског трак та та о два пу та, 
ко ји је из гу бљен, до би ја све ви ше след бе ни ка. У при лог овој те зи иде и 
чи ње ни ца да је сли чан ли те рар ни жа нр по сто јао у је вреј ској тра ди ци ји, 
што се мо же за кљу чи ти на осно ву спи са про на ђе них у Ку мра ну.

„Ди да хи“ су нај вје ро ват ни је ко ри сти ли пу ту ју ћи ми си о на ри као ка
ти хет ски при руч ник за про по ви је да ње хри шћан ског уче ња и при пре
му но во о бра ће них у хри шћан ство за Све ту Тај ну Кр ште ња. Дог мат ско 
уче ње у ње му је ма ло об ра ђе но и не си сте ма ти зо ва но, што га бит но раз
ли ку је од ка сни јих ка ти хи зи са, на ми је ње ним они ма ко ји су се при пре
ма ли за кр ште ње (ка ти ху ме ни ма).

Спис се са сто ји из че ти ри ди је ла: пр ви дио (гл. 1–6) са др жи уче ње о 
два пу та – пу ту жи во та (ὁδός τῆς ζωῆς) и пу ту смр ти (ὁδός τοῦ θανάτου) 
и у ње му је кон цен три са на ве ћи на мо рал них по у ка; дру ги дио (гл. 7–10) 
мо же мо на зва ти ли тур гиј ским, јер са др жи бо го слу жбе не по у ке о све тој 
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Ев ха ри сти ји, ага па ма, Кр ште њу, по сту и мо ли тви; тре ћи дио (гл. 11–15) 
го во ри о ха ри зма тич ким и је рар хиј ским слу жба ма у Цр кви и цр кве
ној ди сци пли ни; че твр ти дио (гл. 16) по све ћен је ес ха то ло шким те ма ма 
(ма ла апо ка лип са).

Мо рал не по у ке, кон цен три са не у уче њу о два пу та, углав ном се сво
де на по на вља ње је ван ђел ских за по ви је сти. Пу тем жи во та иду они ко
ји љу бе Бо га и сво је бли жње и не чи не дру ги ма оно што не же ле да се 
до го ди њи ма. Они ко ји же ле да хо де тим пу тем тре ба да се уз др жа ва
ва ју од тје ле сне по жу де, да из бје га ва ју дво сми сле ност у го во ру и да на 
за јед нич ком са бра њу ис по ви је да ју сво је гри је хе. Пу тем смр ти иду ли
це мје ри, про го ни те љи до брих, љу би те љи ла жи и они ко ји не са о сје ћа ју 
са па ће ни ком и не по зна ју сво га Твор ца.

У ли тур гиј ском ди је лу спи са на ла зи мо низ дра го цје них ин фор ма
ци ја о устрој ству бо го слу жбе ног жи во та у древ ној Цр кви. За Све ту Тај
ну Кр ште ња пи сац ка же да је тре ба вр ши ти у име Оца, Си на и Све тог 
Ду ха, у те ку ћој или ста ја ћој во ди, а у по мањ ка њу во де мо же се оба ви ти 
и тро крат ним по ли ва њем по гла ви (Did. 7, 3). Ово је пр во свје до чан
ство да се Кр ште ње мо же вр ши ти по ли ва њем (кро пље њем). При је са
вр ша ва ња Све те Тај не Кр ште ња на ре ђу је се оба ве зан пост за оно га ко ји 
кр шта ва и кр шта ва ног. Сва ки хри шћа нин је ду жан да по сти сри је ду и 
пе так и да из го ва ра Мо ли тву Го спод њу три пу та днев но.

Три ве о ма ва жна по гла вља „Ди да хи“ (IX, X и XIV) по све ће на су Ев
ха ри сти ји ко ју пи сац на зи ва „жр твом“ (θυσία), по ве зу ју ћи је са ри је чи
ма про ро ка Ма ла хи је о „чи стој жр тви“ (Мал 1, 11–14) ко ја се при но
си Бо гу на сва ком мје сту и у сва ко ври је ме. Све ту Ев ха ри сти ју тре ба 
оба вља ти у Дан Го спод њи, тј. не дје љу: „А у Дан Го спод њи (κυριακὴν δὲ 
κυρίου), са брав ши се за јед но (συναχθέντες), ло ми те хљеб и вр ши те Ев
ха ри сти ју (за бла го да ри те)“ [κλάσα τε ἄρτον καὶ εὐχαριστήσα τε; Did. 14, 
1]. На ев ха ри стиј ском са бра њу не ма мје ста за оне ко ји су у ме ђу соб ном 
спо ру све док се не по ми ре (Did. 14, 2). Пи сац „Ди да хи“ по себ но ис ти
че за јед нич ко са бра ње као услов и основ цр кве ног жи во та и ти ме ја сно 
осу ђу је ин ди ви ду а ли стич ко схва та ње и до жи вља ва ње хри шћан ства.

Уче ње о Цр кви пред ста вља цен трал ну тач ку ко ја об је ди њу је цје ло
ку пан са др жај спи са. Екли си о ло ги ја „Ди да хи“ је ев ха ри стиј ска. У спи
су су на ве де не три мо ли тве при ло мље њу хље ба и пи је њу из ча ше ко је 
су вр ло бит не за схва та ње ди да хи стич ке екли си о ло ги је (Did. 9, 2–3; 10, 
2–5). Цр ква је са бор ни ор га ни зам, за јед ни ца вје ру ју ћих у Хри ста ко ја 
ни је огра ни че на на не ко мје сто или на род, већ се ши ри по свим кра је
ви ма зе мље. Иа ко је ра си ја на по чи та вом сви је ту, она пред ста вља јед
но ти је ло слич но (јед ном) ев ха ри стиј ском хље бу ко ји је са ста вљен из 
мно гих пше нич них зр на (Did. 9, 4). Основ на свр ха осни ва ња Цр кве је 
уса вр ша ва ње у љу ба ви, а ко нач ни циљ је до сти за ње Цар ства Бо жи јег 
(Did. 10, 5). За јед нич ка Ев ха ри сти ја је за лог оства ре ња ко нач ног ци ља.
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У тре ћем ди је лу „Ди да хи“ опи са не се раз ли чи те слу жбе у Цр кви. Ау
тор раз ли ку је ха ри зма тич ке (пу ту ју ће) од је рар хиј ских (стал них) слу жби.

У ха ри зма тич ке (пу ту ју ће) слу жбе спа да ју апо сто ли, про ро ци и учи
те љи. Апо сто ли су би ли пу ту ју ћи ми си о на ри чи ја је ду жност би ла да 
про по ви је да ју Је ван ђе ље мно го бо шци ма. Они ни су смје ли да се за др
жа ва ју у јед ном мје сту ду же од два да на (Did. 11, 5). Про ро ци у „Ди да
хи“ за у зи ма ју нај ва жни је мје сто ме ђу цр кве ним слу жи те љи ма. Они су 
као и апо сто ли има ли оба ве зу да про по ви је да ју Је ван ђе ље али су се, за 
раз ли ку од њих, обра ћа ли вјер ни ма. Про по ви је да ли су у ек ста зи и мо
гли су, ако то же ле, да се стал но на ста не у не кој хри шћан ској оп шти ни 
(Did. 13, 1). Њи ма је та ко ђе би ло по вје ре но да са вр ша ва ју Све ту Тај ну 
Ев ха ри сти је и да про из но се мо ли тве бла го да ре ња, не по не ким про пи
са ним обра сци ма, већ „ко ли ко они хо ће“ (Did. 10, 7). Основ ни кри те
ри јум за раз ли ко ва ње пра вог од ла жног про ро ка је, по ау то ру „Ди да хи“, 
ускла ђе ност или са гла сност ње го вих дје ла са оним што го во ри (Did. 11, 
8–9). Он ни ка да не сми је да зло у по тре би сво је про роч ко на дах ну ће за 
при ба вља ње би ло ка кве ма те ри јал не ко ри сти. Учи те љи су, као и про
ро ци, про по ви је да ли ри јеч Бо жи ју вјер ни ма и мо гли су да се стал но на
ста не у јед ном мје сту (Did. 11; 1; 13, 2). За раз ли ку од про ро ка њи хо вим 
про по ви је ди ма је био стран ек ста тич ки еле ме нат.

Апо сто ли, про ро ци и учи те љи ни су би ли би ра ни од стра не Цр кве 
већ су по уну тра шњем при зи ву, са мо и ни ци ја тив но и до бро вољ но при
хва та ли да ту слу жбу. За раз ли ку од стал них слу жби ха ри зма тич ке слу
жбе ни су оба вља ле ни ка кву ад ми ни стра тив ну ду жност. Њи хо ва про
по вјед нич ка дје лат ност ни је би ла ве за на за од ре ђе ну цр кве ну оп шти ну, 
већ се про сти ра ла на ци је лу Цр кву. Мо гли су да пре ла зе из мје ста у 
мје сто и уви јек су при хва та ни са ра до шћу и ува жа ва њем. Мо ра ли су да 
жи ве аскет ски и скром но.

Што се ти че стал них слу жби епи ско па и ђа ко на, њих је би ра ла цр
кве на оп шти на из ме ђу љу ди „крот ких, не сре бро љу би вих, пра вед них и 
про вје ре них“ (Did. 15, 1). Ди да хист тра жи од вје р ни ка да се пре ма овим 
слу жба ма од но се с под јед на ким по што ва њем као пре ма про ро ци ма и 
учи те љи ма (Did. 15, 2). Дје лат ност епи ско па и ђа ко на се огра ни ча ва ла 
на цр кве ну оп шти ну ко ја их је иза бра ла. Ду жност им је би ла не са мо да 
по у ча ва ју већ и да упра вља ју од ре ђе ном цр кве ном оп шти ном и са вр
ша ва ју бо го слу же ње.

Опис уну тра шње ор га ни за ци је Цр кве у „Ди да хи“ од ра жа ва пре ла
зни пе ри од (из ме ђу апо стол ске и по ста по стол ске епо хе) у ње ном раз во
ју. Ту на ла зи мо ја сно свје до чан ство да је Цр ква у то ври је ме би ла је рар
хиј ски ор га ни зо ва на и ли тур гиј ски струк ту ри ра на за јед ни ца.

Ес ха то ло ги ја „Ди да хи“ ве о ма је бли ска но во за вјет ној а ка рак те ри ше 
је жи ва и ус треп та ла на да у ско ри до ла зак Хри стов. При је Дру гог Хри
сто вог до ла ска умно жи ће се зла дје ла и би ће мно го ла жних про ро ка 
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и ду хов них упро па сти те ља. По ја ви ће се об ма њи вач сви је та (κοσμ
οπλανὴς) ан ти христ и „чи ни ће зна ке и чу де са, и зе мља ће се пре да ти 
у ру ке ње го ве, и чи ни ће бе за ко ња ка квих ни ка да од ви је ка ни је би ло“ 
(Did. 16, 4). Чи тав људ ски род про ћи ће кроз огањ ис пи ти ва ња и мно ги 
ће про па сти, „а они ко ји оста ну у вје ри сво јој, спа шће се од тог про
клет ства“ (Did. 16, 5). Он да ће до ћи Го спод са сво јим све ти ма на обла
ци ма не бе ским и по би је ди ти си ле та ме (Did. 16, 8).

Све ти Кли мент Рим ски
(Cle mens Ro ma nus; Κλήμης Ρώμης)

Оскуд не по дат ке о жи во ту Св. Кли мен та Рим ског на ла зи мо код Св. 
Ири не ја Ли он ског, Јев се ви ја Ке са риј ског и Св. Је ро ни ма Стри дон ског. 
Пре ма свје до чан ству Св. Ири не ја он је био тре ћи по ре ду епи скоп рим
ски и не по сред ни уче ник апо сто ла, са ко ји ма је раз го ва рао и чи ју је 
про по ви јед „стал но имао у сво јим уши ма и пре да ње њи хо во пред сво
јим очи ма“ (Adv. ha er. III, 3, 3). Ори ген га на зи ва „апо стол ским уче
ни ком“ (De prin. II, 3, 6), а Кли мент Алек сан дриј ски „апо сто лом“ (ο 
απόστολος Κλήμης; Strom. IV, 17, 105, 1). Из Јев се ви је ве „Цр кве не исто
ри је“ са зна је мо да је Св. Кли мент био епи скоп рим ски од два на е сте го
ди не До ми ци ја но ве вла да ви не до тре ће го ди не вла да ви не ца ра Тра ја на, 
тј. од 92. до 101. го ди не (Hist. eccl. III, 15, 34).

Св. Кли мент је по пре да њу по стра дао му че нич ком смр ћу. То пре
да ње по ти че из ка сни јег пе ри о да. Нај ста ри ји цр кве ни пи сци Ири неј, 
Јев се ви је и Је ро ним у сво јим дје ли ма не го во ре о на чи ну на ко ји је 
окон чан жи вот Св. Кли мен та. Јев се ви је ка же да је оти шао из жи во та 
(ἀναλύει τὸν βίον; Hist. eccl. III, 34), а Је ро ним да је умро (obi it; De vir. ill. 
15) без би ло ка кве алу зи је на ње го во му че ни штво. Ру фин Акви леј ски 
(†410) и па па Зо си ма (†418) пр ви по ми њу Кли мен та као му че ни ка. И 
је дан и дру ги га по ис то вје ћу ју са кон зу лом Кли мен том Фла ви јем, ко ји 
је, пре ма рим ском исто ри ча ру Ди о ну Ка си ју (Dio Cas si us Coc ce i a nus; 
Δίων Κάσσιος † 230), под оп ту жбом за ате и зам (та вр ста оп ту жбе углав
ном се од но си ла на хри шћа не) по гу бљен 95/96. го ди не (Dio. Hist. Rom. 
67, 14). Од V ви је ка у рим ским ли тур гиј ским књи га ма и ка лен да ри ма 
Кли мент се по сто ја но на зи ва му че ни ком. Из ње го вог мар ти ри о ло га 
(Martyri um S. Cle men tis), на ста лог нај вје ро ват ни је у V ви је ку, са зна је мо 
да га је цар Тра јан прог нао у Хер сон (лу ка на Кри му), гдје је по стра дао 
та ко што је са си др ом обје ше ним о врат ба чен у Цр но мо ре. Ве ћи на са
вре ме них ис тра жи ва ча за сту па те зу да је Св. Кли мент био по гре шно 
по ис то вје ћен са му че нич ки по стра да лим кон зу лом Кли мен том и да су 
ње го во про гон ство у Хер сон и му че нич ка смрт опи са ни у мар ти ри о ло
гу са мо ле ген дар не при че.
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„По сла ни ца Ко рин ћа ни ма“, ко ја се због по сто ја ња још јед не, не а
у тет нич не по сла ни це, при пи са не Кли мен ту и адре со ва не истом при
ма о цу, обич но на во ди као „Пр ва по сла ни ца Ко рин ћа ни ма“ (Ἐπιστολὴ 
πρὸς Κορινθίους Α’; Epi stu la I ad Co rint hi os), је ди ни је ње гов спис ко ји је 
до шао до нас. Ова По сла ни ца са чу ва на је у два грч ка ру ко пи са: Алек
сан дриј ском ко дек су из V ви је ка и Је ру са лим ском ко дек су из XI ви је ка. 
Из са ме По сла ни це не мо же мо за кљу чи ти ко је њен ау тор, али на осно
ву број них свје до чан ста ва древ них цр кве них пи са ца мо же мо по у зда но 
твр ди ти да је то Св. Кли мент. Нај ста ри је свје до чан ство о Кли мен то вом 
ау тор ству на ла зи мо у пи сму Ди о ни си ја Ко ринт ског (†182) па пи Со ти
ру (†174), ко је ци ти ра Јев се ви је (Hist. eccl. IV, 23, 11). Јев се ви је та ко ђе 
на во ди да и ра но хри шћан ски пи сац Хе ге сип (Ἡγήσιππος †180) у свом, 
не до шав шем до нас, спи су про тив гно сти ка ову По сла ни цу при пи су је 
Кли мен ту (Hist. eccl. IV, 22, 1). Ау тен тич ност ове По сла ни це по твр ђу ју и 
Св. Ири неј Ли он ски, Кли мент Алек сан дриј ски, Ори ген и дру ги пи сци 
хри шћан ске ста ри не. Из са ме По сла ни це мо же се за кљу чи ти да је на пи
са на по след ње го ди не До ми ци ја но ве вла да ви не или не по сред но по сли
је ње го ве смр ти, тј. 95. или 96. го ди не.

Због ве ли ког угле да и ау то ри те та ко јим је рас по ло гао Св. Кли мент 
не по зна ти ау то ри су ње го вим име ном пот пи си ва ли сво ја дје ла. У та
кве фал си фи ка те спа да ју: „Дру га по сла ни ца Ко рин ћа ни ма“, „Дви је по
сла ни це дје вој ка ма“ (Ad Vir gi nes) и тзв. Псев до кли мен ти не (20 оми
ли ја, „Пре по зна ва ња“ – Re cog ni ci o nes, „По сла ни ца Кли мен та Ја ко ву“, 
„Скра ће на дје ла Пе тр о ва“).

„Пр ва по сла ни ца Ко рин ћа ни ма“ са сто ји се из 65 гла ва, од ко јих пр ве 
три чи не увод а по след ње че ти ри (62–65) за кљу чак. Глав ни кор пус спи са 
мо же мо по ди је ли ти на два не јед на ка ди је ла: пр ви дио (гл. 4–36) са др жи 
мо рал не по у ке, а дру ги дио (гл. 37–61) се ба ви екли си о ло шкоисто риј
ским пи та њи ма ве за ним за бес по ре дак ко ји је на стао у Ко ринт ској Цр кви.

Не по сред ни по вод за пи са ње По сла ни це би ла је по бу на у Ко ринт ској 
Цр кви. Не ко ли ко хри шћа на по бу ни ло се пр о тив цр кве них стар је ши на 
и успје ло при до би ти ве ћи ну вјер ни ка. Све ти Кли мент да је упут ство ка
ко да се на ста ли про бле ми ри је ше и са вје ту је вје р не да бу ду по слу шни 
сво јим све ште ни ци ма. Као по уч не при мје ре на во ди функ ци о ни са ње 
вој ске и људ ског ор га ни за ма (Ep. I ad Cor. 37). Као што у вој сци ни су 
сви офи ци ри али сва ко вр ши сво ју ду жност сход но свом чи ну, и као 
што су у људ ском ти је лу сви ње го ви дје ло ви (удо ви) по треб ни и ко ри
сте ти је лу као цје ли ни иа ко су им функ ци је раз ли чи те, та ко и у Цр кви 
сва ки њен члан, и ла ик и све ште ник, тре ба да дје лу је са гла сно свом чи
ну и уло зи ко ја му је на ми је ње на. Је ди но та ко се, по Св. Кли мен ту, мо
же очу ва ти бо го у ста но вље ни по ре дак, по што „ве ли ки не мо гу би ти без 
ма лих, ни ти ма ли без ве ли ких, и у све му по сто ји не ка оп ште ко ри сна 
по ве за ност“ (Ep. I ad Cor. 37). Св. Кли мент ис ти че да узрок на ста лог 
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бес по рет ка тре ба тра жи ти у не до стат ку љу ба ви и оста лих хри шћан
ских вр ли на. Онај ко има љу бав Хри сто ву по зна је се по то ме што тво ри 
и за по ви је сти Ње го ве. Сви ко ји су по гри је ши ли не сми ју до зво ли ти да 
им ср це отврд не као ср це Фа ра о но во, да не би би ли „по то пље ни у Цр
ве ном мо ру“ (Ep. I ad Cor. 51), већ тре ба да бу ду скру ше ни, да се по ка ју 
и ис по ви је да ју, јер је „жр тва Бо гу дух скру шен“ (Ep. I ad Cor. 52). Св. 
Кли мент по зи ва све вје р не да од ба це охо лост и ча сто љу бље и да је дин
ство Цр кве ста ве из над све га.

Ве ћи на ка то лич ких те о ло га сма тра да се ов дје Рим ска Цр ква ја вља 
као ду хов ни ста ра тељ Ко ринт ске Цр кве, а ову По сла ни цу узи ма ју као 
до каз да је рим ски епи скоп имао пр вен ство вла сти још у ра ној Цр кви. 
Ова те за је нео сно ва на јер се ов дје ра ди о брат ској со ли дар но сти и же
љи да се рас кол у Ко ринт ској Цр кви пре ва зи ђе.

У По сла ни ци је при сут на сви јест о је дин ству Ста рог и Но вог За вје та 
и је дин ству исто ри је спа се ња, због че га се Св. Ири неј Ли он ски, у бор
би про тив је ре ти ка гно сти ка, с пра вом по зи ва на Св. Кли мен та, ко ји 
свје до чи да је Бог Ста рог За вје та и Бог Но вог За вје та је дан исти Бог. 
Хри шћан ство је, за Св. Кли мен та, нај при род ни ји на ста вак ста ро за вјет
не све ште не исто ри је и Авра мо ве и Мој си је ве ре ли ги је. Ста ри За вјет 
има мо рал нопа ра диг мат ски ка рак тер и слу жи за мо рал но уз ра ста ње 
хри шћа на, а ста ро за вјет не лич но сти су при мје ри вр лин ског жи во та и 
по бо жно сти за са да шњу ге не ра ци ју. Хри шћа ни тре ба да по дра жа ва ју 
оне ко ји су у гру бој оде жди про по ви је да ли Хри стов до ла зак, тј. Или ју, 
Је ли се ја и Је зе ки ља, као и оне ко ји су ис пу ња ва ју ћи во љу Бо жи ју по ста
ли при мјер по ни зно сти и по бо жно сти по пут пра о та ца Јо ва, Мој си ја, 
Авра ма и Да ви да (Ep. I ad Cor. 17–18). Св. Кли мент ис ти че да су ти при
мје ри по свје до че них пра вед ни ка ко ри сти ли и по ко ље њи ма при је нас 
и „учи ни ли бо љи ма све оне ко ји су при ми ли ри је чи Бо жи је у стра ху и 
исти ни“ (Ep. I ad Cor. 19, 1).

Уче ње о Цр кви пред ста вља јед ну од глав них те ма По сла ни це. Кли
мент је пр ви ста ро хри шћан ски пи сац ко ји Цр кву на зи ва „ста дом Хри
сто вим“ (Ep. I ad Cor. 16, 1; 44, 3), осла ња ју ћи се на но во за вјет ну при чу 
о Хри сту као Па сти ру. Цр ква је Бо жан ска уста но ва, а то се, пре ма Св. 
Кли мен ту, по ка зу је у бо го у ста но вље но сти цр кве не је рар хи је. Епи ско пи 
су кр оз ру ко по ла га ње пре јем ни ци (на след ни ци) апо сто ла ко ји су сво
ју слу жбу при ми ли од Хри ста, а Хри стос је по слан од Бо га: „Хри стос 
је, да кле, од Бо га, и апо сто ли од Хри ста (ἀπόστολοι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ)... 
Про по вје да ју ћи, пак, по зе мља ма и гра до ви ма, они (апо сто ли) по ста
вља ху пр вен це сво је (καθίστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν), опро бав ши их 
Ду хом, за епи ско пе и ђа ко не оних ко ји бу ду по вје ро ва ли“ (Ep. I ad Cor. 
42). Цр кве на је рар хи ја је, по Св. Кли мен ту, га рант цр кве ног је дин ства, 
па је глав ни циљ По сла ни це да утвр ди њен ау то ри тет. Епи ско пи и ђа
ко ни се по ста вља ју уз „са гла сност ци је ле цр кве не за јед ни це“ ко ја им 
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је због то га ду жна ис ка за ти по слу шност (Ep. I ad Cor. 44, 3). Епи ско
пи, као на след ни ци апо сто ла, над зи ру и ру ко во де Цр квом пре но се ћи 
ту власт на дру ге епи ско пе, њи хо ве на след ни ке. Св. Кли мент на ро чи то 
ис ти че са бор ну ди мен зи ју Цр кве, ко ја је код ње га пред ста вље на у ви ду 
пот пу ног, цје ло ви тог ор га ни зма, ко ји се бе спо зна је и осје ћа у свим сво
јим удо ви ма. У Цр кви као Ти је лу Хри сто вом и нај ма њи дје ло ви Ти је ла 
тре ба да слу же и ко ри сте ци је лом Ти је лу. Сва ко тре ба да се пот чи ња ва 
бли жње му сво ме и сви тре ба да са ра ђу ју, ка ко би се спа са ва ло ци је ло 
ти је ло (Ep. I ad Cor. 37).

У По сла ни ци је ја сно из ра же на вје ра у Све ту Тро ји цу: „Зар не ма мо 
jеднога Бо га и jеднога Хри ста и jеднога Ду ха бла го да ти Ко ји је из ли вен 
на нас...“ (Ep. I ad Cor. 47, 6); „Жив је Бог и жив је Го спод Исус Хри стос 
и Дух Све ти, вjера и на да иза бра них“ (Ep. I ad Cor. 58, 2).

Сва три ли ца Све те Тро ји це уче ству ју у до мо стро ју спа се ња. Отац 
устро ја ва Цар ство Бо жи је, Син је глав но ору ђе у до мо стро ју спа се ња, 
а Све ти Дух се по ка зу је као пу но ћа бла го дат них да ро ва ко ји од во де ка 
спа се њу, тј. у Цар ство Бо жи је. До мо строј Бо жи ји рас про сти ре се не са
мо на чо вје чан ство већ на цје ло куп ну тво ре ви ну, јер је Бог на њу из лио 
сво ју бла го дат. Ипак се тај до мо строј усред сре ђу је пр вен стве но на чо
вје ка као кру ну Бо жи јег ства ра ња, од ко га за ви си спа се ње чи та ве тво
ре ви не. Чо вје ко вим гре хо па дом на ру ше на је ко смич ка хар мо ни ја, ко ја 
се вас по ста вља ње го вим спа се њем, ко је му је Бог да ро вао кроз ова пло
ће ње дру гог ли ца Све те Тр о ји це.

Св. Кли мент по себ но ис ти че уло гу во ље Бо жи је, ко јој тре ба да се по
ви ну је не са мо хри шћан ско дру штво не го и сва ки по је ди нац. У лич ном 
жи во ту хри шћа ни на ис пу ња ва ње во ље Бо жи је по ра ђа сми ре ње, ко је 
тре ба да бу де до ми нант но на стро је ње хри шћа ни на кр оз чи тав жи вот. 
Во ља Бо жи ја ца ру је над чи та вом тво ре ви ном, а ма ни фе сту је се у је дин
ству и хар мо ни ји при ро де. Ди ван опис хар мо ни је ко смо са над ко јим 
вла да во ља Бо жи ја Св. Кли мент да је у 20. гла ви По сла ни це: „Не бе са ко
ја се упра вља њем Ње го вим по кре ћу, пот чи ња ва ју се Ње му у ми ру. Дан 
и ноћ про хо де од ре ђе ни им од Ње га пут, ни ма ло не сме та ју ћи јед но 
дру го ме. Сун це, мје сец и хо ро ви зве зда по на ре ђе њу Ње го вом, у сло зи 
и без ика квог од сту па ња, кру же по од ре ђе ним им пу та ња ма. Зе мља, 
пло до но се ћи по во љи Ње го вој, про из во ди у сво ја вре ме на мно го вр сну 
хра ну љу ди ма и жи во ти ња ма и сви ма жи вим би ћи ма што су на њој, 
не про те ству ју ћи ни ти би ло шта ми је ња ју ћи од оно га што јој је Он од
ре дио. Пу чи на бес крај но га мо ра... не пре сту па по ста вље не јој пре гра
де, не го као што јој је Он за по вје дио та ко и чи ни... Вре ме на про љећ на, 
љет ња, је се ња и зим ска, у ми ру се ме ђу соб но смје њу ју. Ра зни вје тро ви, 
сва ки у сво је ври је ме, не сме та но вр ше сво ју слу жбу. Стал но те ку ћи из
во ри, ство ре ни за ужи ва ње и здра вље, не пре ста но до ста вља ју љу ди ма 
сво ју во ду, нео п ход ну за њи хов жи вот. И нај ма ње жи во ти њи це у сло зи 



30

7 Апо стол ски оци

и ми ру са ста вља ју сво је дру жи не. Све му је то ме Ве ли ки Тво рац и Го
спо дар све га за по вје дио да бу де у ми ру и сло зи...“.

Хри сто ло ги ја је у По сла ни ци сла бо раз ви је на. Св. Кли мен та Хри ста 
не на зи ва Бо гом, а са мо је дан пут га на зи ва Си ном Бо жи јим (36, 4). Хри
стос је „пут на ко јем ће мо на ћи на ше спа се ње, Пр во све ште ник при но са 
на ших... За ступ ник и По моћ ник у не мо ћи; Њи ме гле да мо на ви си не не
бе ске... кроз Ње га нам се отво ри ше очи ср ца на ше га“ (Ep. I ad Cor. 36).

Ва жно мје сто у Кли мен то вом бо го сло вљу за у зи ма ес ха то ли ги ја. Он 
че сто го во ри о бу ду ћим до бри ма и вас кр се њу и на сто ји да ода гна сва ку 
сум њу од вјер ни ка у ско ри до ла зак Хри стов. Св. Кли мент на ро чи то на
сто ји да рас кри је исти ну о вас кр се њу ти је ла, а као ар гу мен те на во ди не 
са мо Вас кр се ње Хри сто во и свје до чан ства из Све тог Пи сма, већ и при
род не по ја ве ко је на то ука зу ју: смје на да на и но ћи, ни ца ње и из ра ста ње 
би ља ка из тру лог сје ме на и пти цу фе никс (Ep. I ad Cor. 24–25).

До ста про сто ра у По сла ни ци по све ће но је Тај ни по ка ја ња. Св. Кли
мент на гла ша ва да је Го спод то ком све ште не исто ри је „... из на ра шта ја 
у на ра штај да вао мје ста по ка ја њу они ма ко ји су же ље ли да се Ње му 
по вра те“ и да је „крв Хри сто ва… про ли ве на за на ше спа се ње, ци је лом 
сви је ту до ни је ла бла го дат по ка ја ња“ (Ep. I ad Cor. 7). По ка ја ње је нео
дво ји во од сми ре ња а узор сми ре ња је сам Го спод Исус Хри стос, Ко ји је 
је до шао по ни зно и сми ре но, иа ко је „же зло ве ли чи не Бо жи је“ у ко ме се 
на ла зи сва Бо жи ја моћ и си ла (Ep. I ad Cor. 16). За то Хри стос при па да 
они ма ко ји су по ни зни и сми ре ни у ср цу, а не они ма ко ји се уз ди жу над 
Ње го вим ста дом. Сми ре ње и по ка ја ње су не за ми сли ви без љу ба ви ко ја 
нас сје ди њу је са Бо гом и по кри ва мно штво на ших гри је хо ва. „Љу бав не 
ства ра раз до ре и бу не, већ све чи ни сло жним и јед но ду шним... У љу
ба ви су се уса вр ши ли сви иза бра ни ци Бо жи ји; без љу ба ви ни шта ни је 
угод но Бо гу “ (Ep. I ad Cor. 49).

Та ко зва на „Дру га по сла ни ца Ко рин ћа ни ма Св. Кли мен та Рим ског“ 
(Ἐπιστολὴ πρὸς Κορινθίους Β’; Epi stu la ii ad Co rint hi os) пред ста вља ве о ма 
ва жан спо ме ник древ но хри шћан ске ли те ра ту ре. Про тив ње не ау тен
тич но сти обич но се на во де сле де ћи раз ло зи: упа дљи ва раз ли ка из ме
ђу сти ла овог дје ла и ау тен тич не Кли мен то ве по сла ни це, по зај ми це из 
Еги пат ског је ван ђе ља, из о ста нак свје до чан ства древ них хри шћан ских 
пи са ца о ње ној ау тен тич но сти.

Овај спис је по сво јој фор ми про по ви јед, а не по сла ни ца. По пи та њу 
вре ме на и мје ста ње го вог на стан ка не по сто ји оп шта са гла сност. Ве ћи
на ис тра жи ва ча сма тра да је на пи сан сре ди ном дру гог ви је ка. Као мо гу
ћа мје ста ње го вог на стан ка на во де се Рим, Ко ринт и Еги пат.

Тзв. „Дру га по сла ни ца Ко рин ћа ни ма Св. Кли мен та Рим ског“ по ди
је ље на је на 20 гла ва. Ви ше про сто ра по све ће но је мо рал ноаскет ским 
не го дог мат ским те ма ма. Ау тор по у ча ва вјер не да Хри ста ис по ви је да ју 
дје ли ма, тво ре ћи оно што Он го во ри и ис пу ња ва ју ћи за по ви је сти Ње
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го ве, тј. љу бе ћи јед ни дру ге, не ого ва ра ју ћи се ме ђу соб но, не чи не ћи 
пре љу бу, не за ви де ћи. Истин ски ис по ви је да ти Хри ста зна чи жи вје ти 
у уз др жа њу, ми ло ср ђу и до бр о ти, са стра да ва ти са дру ги ма и не би ти 
по хле пан за нов цем, јер „ни је дан слу га не мо же слу жи ти дво ји ци го
спо да ра“ (и Бо гу и Ма мо ну).

Ау тор гле да на овај ви јек и на бу ду ћи ви јек као на два не при ја те ља, 
ме ђу соб но су прот ста вље на: „Овај ви јек и бу ду ћи је су два не при ја те ља. 
Овај про по ви је да пре љу бу, по ква ре ност, сре бро љу бље и об ма ну, а онај 
то оба цу је. Не мо же мо да кле би ти при ја те љи оба (ви је ка), већ тре ба 
овај да оба ци мо и да се при љу би мо уз онај“ (Ep. II ad Cor. 6).

Ин те ре сант на је екли си о ло ги ја ау то ра овог спо ме ни ка, ко ја је из ло
же на у 14. гла ви. Он учи о пре ег зи стен ци ји Цр кве ко ја је „са зда на при је 
Сун ца и Мје се ца“. Она је нај при је би ла ду хов на (πνευματικὴ), а он да се 
ја ви ла у ти је лу (ἐν τῇ σαρκὶ) Хри сто вом. Ово уче ње о пре ег зи стен ци ји 
Цр кве у пот пу но сти од го ва ра апо ло гет ској тен ден ци ји ау то ра – до ка
за ти древ ност или, бо ље ре че но, пред вјеч но би ће хри шћан ске Цр кве 
у по ре ђе њу са ју деј ством. Ако је сви јет са здан ра ди Изра и ља, ка ко уче 
Ју де ји, он да је са здан ра ди Цр кве ко ја је истин ски Изра иљ, а то зна чи 
да је иде ја Цр кве би ла у Бо гу при је ства ра ња сви је та. Уче ње о пре ег зи
стен ци ји Цр кве на ла зи мо и у Јер ми ном „Па сти ру“.

Ес ха то ло ги ја тзв. „Дру ге по сла ни це Ко рин ћа ни ма“ је про ста. Го во ри 
се о вас кр се њу ти је ла, вјеч ном му че њу гре шни ка и вјеч ном бла жен ству 
пра вед ни ка. Ау тор са вје ту је да „сва ки час у љу ба ви и пра вед но сти оче ку
је мо до ла зак Цар ства Бо жи јег, бу ду ћи да не зна мо дан Ње го вог ја вља ња“.

Све ти Иг ња ти је Бо го но сац
(Ιγνάτιος ο Θεοφόρος; Ig na ti us An ti oc he nus)

Св. Иг ња ти је као бо го слов и као па стир за у зи ма цен трал но мје сто ме
ђу апо стол ским оци ма. Име Бо го но сац (Θεοφόρος) до био је, по „Ан
ти о хиј ском мар ти ри о ло гу“, за то што је пред ца рем Тра ја ном из ја вио 
да је хри шћа нин и да но си Бо га у ср цу, а по Св. Си ме о ну Ме та фра сту 
(Συ μεών Μεταφραστής † око 980), за то што је он био оно ди је те ко је 
је Хри стос узео у ру ке ка да је го во рио апо сто ли ма да бу ду као дје ца. 
Ова дру га те за на ста ла је нај вје ро ват ни је као по гре шно ту ма че ње из
ра за (име на) Бо го но сац, ко је у грч ком је зи ку мо же има ти ак тив но и 
па сив но зна че ње за ви сно од ак цен та (Θεοφόρος – ко ји у се би но си Бо га 
и Θεόφορος – ко га Бог но си).

Нај ва жни ја свје до чан ства о Иг ња ти је вом жи во ту на ла зи мо у ње го
вим по сла ни ца ма, у „Цр кве ној исто ри ји“ и „Хро ни ци“ Јев се ви ја Ке са
риј ског, и у „По сла ни ци Фи ли пља ни ма“ Св. По ли кар па Смирн ског.
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У Је ро ни мо вом пре во ду Јев се ви је ве „Хро ни ке“ на ла тин ски је зик 
сто ји да је Св. Иг ња ти је, за јед но са Св. По ли кар пом и Па пи јом Је ра
пољ ским, био не по сред ни уче ник Св. Јо ва на Бо го сло ва (Chron. ad an. 
Abrah. 2116). Из гле да да је Је ро ним про из вољ но до дао Иг ња ти је во име 
уз име на Па пи је и По ли кар па, јер на ве де ни по да так не по ми ње у свом 
спи су „О зна ме ни тим љу ди ма“ (16), а сам Иг ња ти је та ко ђе свје до чи у 
„По сла ни ци По ли кар пу“ да је на свом пу ту за Рим пр ви пут ви дио Св. 
По ли кар па. Ипак са ве ли ком вје ро ват но ћом мо же мо да прет по ста ви мо 
да је Св. Иг ња ти је лич но по зна вао и слу шао не ке апо сто ле.

Пре ма Jeвсевију Ке са риј ском Св. Иг ња ти је је био дру ги по ре ду (по
сли је Ево ди ја) пре јем ник апо сто ла Пе тра на ан ти о хиј ској ка те дри (Hist. 
eccl. III, 22; III, 36, 2), а ње го во епи скоп ско слу же ње тра ја ло је од пр ве 
го ди не Ве спа зи ја но ве вла да ви не до де се те го ди не вла да ви не ца ра Тра ја
на, тј. од 70. до 107. го ди не (Chron. ad an. Abrah. 2060). Због сво је не по
ко ле бљи ве вје ре у Хри сто во ис ку пи тељ ско дје ло осу ђен је у Ан ти о хи ји 
на рас трг ну ће звје ри ма (dam na tio ad bes ti as) и под прат њом спро ве ден у 
Рим ра ди из вр ше ња ка зне. У гра до ви ма кроз ко је је про ла зио утвр ђи вао 
је хри шћан ске за јед ни це не пре кид но их упо зо ра ва ју ћи да се чу ва ју је ре
ти ка и да се др же апо стол ског пре да ња. Мно ги хри шћа ни из обли жњих 
цр ка ва до ла зи ли су да га по здра ве и да му ис ка жу сво је по што ва ње. У 
Смир ни се са стао са Све тим По ли кар пом и за мо лио га да се рев но сно 
ста ра о ње го вој (ан ти о хиј ској) па стви. Ка сни је је сти гао у Рим, гдје је 
пре дан за хра ну кр во лоч ним звје ри ма у Фла ви је вом ам фи те а тру. Ори
ген (Hom. in Luc. 6) и Јев се ви је (Hist. eccl. III, 36, 3) свје до че да је Св. Иг
ња ти је осу ђен на рас трг ну ће звје ри ма и да је по стра дао у Ри му.

Не ма ли број ис тра жи ва ча не при хва та Јев се ви јев из вје штај да је ан
ти о хиј ски све ште но му че ник по стра дао 107. го ди не, већ да ти ра ју ње го
ву смрт из ме ђу 113. и 117. го ди не, на во де ћи за то раз ли чи те али не у бје
дљи ве ар гу мен те. Тре ба при хва ти ти као вје ро до стој ну чи ње ни цу да је 
Св. Иг ња ти је по стра дао му че нич ком смр ћу у Ри му, а сви оста ли де та
љи у ве зи ње го ве осу де на смрт, па и сам да тум смр ти, оста ју не ја сни.

Опис стра да ња Св. Иг ња ти ја са чу ван је у „Ан ти о хиј ском мар ти ри
о ло гу“ (Martyri um An ti oc he num; Martyri um Col ber ti num) из V ви је ка и 
„Рим ском мар ти ри о ло гу“ (Martyri um Va ti ca num) на ста лом по сли је V 
ви је ка. Ови мар ти ри о ло зи са др же до ста ле ген дар не гра ђе и не пред ста
вља ју по у зда не исто риј ске из во ре.

Са гла сно Је ро ни му од мах по сли је све ти те ље ве му че нич ке смр ти 
хри шћа ни су са бра ли ње го ве мо шти и пре ни је ли их и са хра ни ли у Ан
ти о хи ји (De vir. ill. 16). На кон осва ја ња Ан ти о хи је од стра не Пер си ја на
ца у VI ви је ку, мо шти су пре не ше не у цр кву Св. Кли мен та у Ри му гдје 
се и да нас на ла зе.

Од око пет на е стак спи са ко ји се при пи су ју Св. Иг ња ти ју ау тен тич
но је са мо се дам по сла ни ца ко је по ми ње Јев се ви је у „Цр кве ној исто ри
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ји“. Свих се дам по сла ни ца све ти тељ је на пи сао при ли ком спро во ђе ња 
из Ан ти о хи је за Рим: че ти ри у Сми р ни – Ри мља ни ма (Πρός Ρωμαίους; 
Ad Ro ma nos), Маг не жа ни ма (Πρός Μαγνησιείς; Ad Mag ne si os), Тра ли
јан ци ма (Πρός Τραλλιανούς; Ad Tral len ses) и Ефе сци ма (Πρός Εφεσίους; 
Ad Ep he si os) и три у Тро а ди – Фи ла дел фиј ци ма (Πρός Φιλαδελ φείς; Ad 
Phi la delp hi os), Смир ња ни ма (Πρός Σμυρναίους; Ad  Smyrna e os) и Све
том По ли кар пу (Πρός Πολύκαρπον; Ad Polycar pum Smyrna e um).

Текст по сла ни ца Св. Иг ња ти ја до шао је до нас у ши ро кој и крат кој 
ре дак ци ји. Ши ро ка ре дак ци ја са чу ва на је у ви ше ру ко пи са, а осим се
дам по сла ни ца ко је по ми ње Јев се ви је са др жи још шест не а у тен тич
них по сла ни ца при пи са них Св. Иг ња ти ју. По сла ни це из ове ре дак ци је 
штам па не су у ла тин ском пре во ду у Па ри зу 1498. го ди не, а 1557. го ди не 
штам па не су и на грч ком је зи ку пре ма Мин хен ском ко дек су (Co dex Mo
na cen sis) из X ви је ка.

Крат ка ре дак ци ја по ја ви ла се на при је у сред њо вје ков ном ла тин
ском пре во ду, ко ји је на чи нио окс форд ски про фе сор Ro bert Gros se te
ste († 1253). Gros se te steов пре вод про на шао је у два ру ко пи са (Co dex 
Ca i en sis и Co dex Mon ta cu ti a nus) ан гли кан ски ар хи е пи скоп Џејмс Ушер 
(Ja mes Ussher † 1656) и штам пао га у Окс фор ду 1644. го ди не. Крат ка 
ре дак ци ја на грч ком је зи ку са чу ва на је у ру ко пи су „Co dex Me di ceo La u
ren ti a nus“ из XI ви је ка, ко ји се на ла зи у би бли о те ци Ме ди чи у Фи рен ци. 
У овом ру ко пи су не до ста је по сла ни ца Ри мља ни ма. Грч ки текст крат
ке ре дак ци је (без по сла ни це Ри мља ни ма) штам пао је у Ам стер да му 
1646. го ди не хо ланд ски фи ло лог и би бло фил Исак Во си ус (Isa ac Vos si us 
†1689). Грч ки текст крат ке вер зи је по сла ни це Ри мља ни ма от крио је бе
не дик ти нац T. Ru i nart у ру ко пи су „Co dex Pa ri si nus Gra e cus No. 1457“ и 
об ја вио га у Па ри зу 1689. го ди не.

Ши ро ка ре дак ци ја се бит но раз ли ку је од крат ке ре дак ци је по то ме 
што текст Иг ња ти је вих по сла ни ца до но си у ду жем об ли ку од оног у ко
јем се оне на ла зе у крат кој ре дак ци ји. На уч на кри ти ка је утвр ди ла да је 
из во ран са мо текст по сла ни ца ко ји до но си крат ка ре дак ци ја, а да ду жи 
об лик по сла ни ца ши ро ке ре дак ци је, ко ји са др жи број не ин тер по ла ци
је, по ти че из IV ви је ка. Ши ро ка ре дак ци ја има до ста до дир них та ча ка 
са спи сом „Апо стол ске уста но ве“.

Осим по ме ну тих ре дак ци ја по сто ји и са же та вер зи ја у си риј ском 
пре во ду тек ста три ју по сла ни ца из крат ке ре дак ци је (Ефе сци ма, Ри
мља ни ма и По ли кар пу), ко ја је пр ви пут пу бли ко ва на 1849. го ди не.

Је дан број про те стант ских ау то ра сма тра да је Иг ња ти је ве по сла ни
це на пи сао вјешт фал си фи ка тор сре ди ном II ви је ка, са ци љем да до
ка же по сто ја ње мо нар хиј ског епи ско па та у Иг ња ти је во ври је ме. Овај 
фал си фи ка тор је, по њи ма, са ста вио и „По сла ни цу Фи ли пља ни ма“ 
Св. По ли кар па, ко ја је као не ка вр ста пред го во ра тре ба ла са мо да по
твр ди ау тен тич ност Иг ња ти је вих по сла ни ца. На осно ву те мељ них 
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ра до ва углед них про те стант ских и ка то лич ких на уч ни ка (Jo seph Bar ber 
Lightfo ot †1889, Franz Xa ver von Funk †1907, Adolf von Har nack †1930, 
The o dor Zahn †1933) мо же мо за кљу чи ти да је ова те за нео сно ва на и да 
је из вор ност и ау тен тич ност се дам Иг ња ти је вих по сла ни ца из крат ке 
ре дак ци је до ка за на.

Иг ња ти је ве по сла ни це пред ста вља ју пра ве би се ре ра но хри шћан ске 
ли те ра ту ре. Ка рак те ри ше их искре ност и не по сред ност ре ли ги о зних 
осје ћа ња. Св. Иг ња ти је не во ди мно го ра чу на о фор ми. Стил по сла ни ца 
ни је до тје ран али је жив и пун по ле та. Њи хо ва ље по та је у са др жа ју ко
ји истин ски од ра жа ва ду шу ан ти о хиј ског епи ско па и му че ни ка и ње гов 
ис кре ни вје р ски ен ту зи ја зам.

По сла ни це су гра ђе не по слич ној ше ми: 1. увод ни по здрав; 2. по
хва ла хри шћан ској за јед ни ци ко ја је до шла да по здра ви Св. Иг ња ти ја; 
3. по зив на је дин ство око епи ско па; 4. опо ме на да се чу ва ју је ре ти ка 
(до ке та и ју да и ста) и 5. по зив на ис трај ност у вје ри. Струк ту ра „По
сла ни це Ри мља ни ма“ је не што дру га чи ја од оста лих и не укла па се у 
пот пу но сти у ову ше му.

Бо го слов ске те ме ко је Св. Иг ња ти је раз ви ја у сво јим по сла ни ца ма 
усло вље не су је ре си ма ко је су у то ври је ме иза зи ва ле раз дор и на ру
ша ва ле цр кве но је дин ство у ма ло а зиј ским хри шћан ским оп шти на ма. 
Ју де о хри шћан ска је рес је оспо ра ва ла бо жан ство Хри сто во, а је ре ти ци 
до ке ти су од ба ци ва ли Све ту Тај ну Ев ха ри сти је и оспо ра ва ли ствар ност 
Хри сто вог Ова пло ће ња и стра да ња. Ус по ста вља ње је дин ства уну тар 
хри шћан ске Цр кве и из ла га ње ис прав не вје ре у Ису са Хри ста би ли су 
при мар ни ци ље ви за Св. Иг ња ти ја. Из на ве де них раз ло га хри сто ло ги ја 
и екли си о ло ги ја за у зи ма ју сре ди шње мје сто у ње го вом бо го сло вљу.

Све ти Иг ња ти је на гла ша ва ап со лут ну нео п ход ност вје ре у ре ал ну 
исто риј ску чи ње ни цу Ова пло ће ња Бо га Ло го са и у ре ал ност Ње го ве 
кр сне смр ти и тје ле сног Вас кр се ња као за ло га на шег спа се ња. Да би нас 
спа сио Хри стос је мо рао да се у пот пу но сти упо до би на ма и да узме 
ствар но а не при вид но људ ско ти је ло. Ре ал ност Бо го о ва пло ће ња по
твр ђу је ре ал ност на шег спа се ња. Ако се Хри стос ова пло тио при вид но 
он да је и на ше спа се ње при вид но. Чо вјек се спа са ва за јед ни цом са Бо
гом пре ко људ ске при ро де Ису са Хри ста.

Као до ка зе да је Хри стос имао ствар но а не при вид но људ ско ти је
ло, Св. Иг ња ти је на во ди Ње го во по ри је кло по ти је лу из ро да Да ви до ва, 
ро ђе ње од Дје ве, кр ште ње од Јо ва на, стра да ње на кр сту, Ње гов су срет 
са апо сто ли ма на кон Вас кр се ња: „Сла вим Ису са Хри ста ... Си на Бо жи
јег, по во љи и си ли Бо жи јој ро ђе но га истин ски од Дје ве, кр ште но га од 
Јо ва на... истин ски у ври је ме Пон ти ја Пи ла та и Иро да че тво ро вла сни ка 
при ко ва но га (на крст)... ја Ње га (Хри ста) и по вас кр се њу по зна јем у 
ти је лу и вје ру јем у та кво га. И ка да је до шао уче ни ци ма ко ји су би ли 
са Пе тр ом, ре као им је: До хва ти те, опи пај те ме, и ви ди те да ни сам 
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бес те ле сни де мон. И од мах Га до так ну ше и по ве ро ва ше... Шта ви ше, 
по сли је вас кр се ња Он је са њи ма за јед но јео и пио као тје ле сан“ (Ad 
Smyrn. 1–3).

Све ти Иг ња ти је ја сно раз ли ку је дви је при ро де Спа си те ља и утвр ђу
је њи хо во не ра зо ри во је дин ство: „Је дан је ље кар (εἷς ἰατρός ἐστιν), тје
ле сан и ду хо ван (σαρκικός τε καὶ πνευματικός), Бог, смје штен у ти је ло 
(ἐν σαρκὶ γενόμενος Θεός) ...и од Ма ри је и од Бо га (καὶ ἐκ Μαριας καὶ ἐκ 
θεοῦ), ...нај при је стра да лан а по том не стра да лан“ (πρῶτον παθητὸς καὶ 
τότε ἀπαθής; Ad Eph. 7). Он та ко ђе ис ти че је дин ство Хри сто во са Бо гом 
Оцем. Хри стос је „про из и шао од Јед но га Оца (ἀφ’ ἑνὸς πατρὸς προε
λθόντα), у Јед ном пре би ва и Јед но ме је оти шао“ (Ad Magn. 7).

Све ти Иг ња ти је је пр ви цр кве ни отац ко ји не дво сми сле но за сту па 
уче ње о про жи ма њу свој ста ва бо жан ске и чо вје чан ске при ро де у Хри
сту (com mu ni ca tio idi o ma tum). Он смје ло го во ри о „стра да њу Бо га мо је
га“ (του πάθους του Θεού μου; Ad Rom. 6) и о „кр ви Бо жи јој“ (Ad Eph. 1, 
1) и сје ди њу је у Хри сто вој лич но сти чо вје чан ске и Бо жан ске пре ди ка те.

Из хри сто ло ги је из ви ре и бо го сло вље му че ни штва Св. Иг ња ти ја, ко
је раз ви ја у „По сла ни ци Ри мља ни ма“. Му че ни штво је за ње га по се бан 
дар Бо жи ји, не што што на ди ла зи чо вје ко ве при род не мо ћи. Ни апо сто
ли не би мо гли да пре зру смрт и да бу ду ја чи од смр ти да ни су до жи вје
ли вас кр слог Хри ста у пра вом ти је лу и да ни су вје ром по ста ли с Њим 
уско сје ди ње ни. Исус Хри стос је умро за нас и Сво јом смр ћу по би је дио 
смрт. Са мо из те смр ти, из ње ног је дин стве ног зна ча ја и ври јед но сти, 
про из ла зи сав сми сао и ври јед ност му че ни ко ве смр ти. Му че ни ко ва 
смрт је свје до чан ство не мо ћи смр ти, као што је и Хри сто ва смрт свје
до чан ство не мо ћи смр ти. Умри је ти за Хри ста слич но Ње го вој смр ти 
зна чи сје ди ни ти се са Њим и за до би ти вјеч ни жи вот. Са мо у овом кон
тек сту мо гу ће је схва ти ти пла ме ну жуд њу Св. Иг ња ти ја да по стра да за 
Хри ста и ње го ву мол бу рим ским хри шћа ни ма да не спре ча ва ју ње го во 
му че ни штво: „До зво ли те ми да бу дем по дра жа ва лац стра да ња Бо га мо
га... Ње га тра жим – за нас умр ло га; Ње га же лим – за нас вас кр сло га, а 
тек ми пред сто ји ра ђа ње“ (Ad Rom. 6). Сми сао му че ни штва Св. Иг ња
ти је нај тје шње по ве зу је са ре ал но шћу Бо го о ва пло ће ња. Ако је Хри стос 
по сто јао у ти је лу са мо при вид но (као што уче до ке ти) он да су Ње го ва 
стра да ња и смрт би ли илу зи ја, та ко да и му че ни штво гу би сва ки сми
сао: „Ако је пак Он по стра дао при вид но као што не ки без бо жни ци, то 
јест не вје ру ју ћи го во ре... Уза луд, да кле уми рем!“ (Ad. Tral. 10).

У екли си о ло ги ји Св. Иг ња ти ја те ма је дин ства из би ја у пр ви план. 
Он ис ти че да је сам Бог нај у зви ше ни је је дин ство и из вор је дин ства, а 
је дин ство ко је на зе мљи има ју оства ри ти хри шћа ни, ни је ни шта дру
го не го упо до бље ње Бо жан ском узо ру. Цр кве но је дин ство се оства ру
је кроз сје ди ње ње вје ру ју ћих са епи ско пом и ње го вим са слу жи те љи
ма. За то Св. Иг ња ти је са вје ту је вје р не да сле ду ју епи ско пу као Исус 
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Хри стос Оцу и све штен ству као апо сто ли ма, а да ђа ко не по шту ју као 
Бо жи ју за по вјест (Ad. Smyrn. 8, 1). Је дин ство Цр кве се нај сна жни је ма
ни фе сту је у Све тој Тај ни Ев ха ри сти је: „Ста рај те се да има те са мо јед ну 
Ев ха ри сти ју, јер је јед но ти је ло Го спо да на шег Ису са Хри ста и јед на ча
ша за сје ди ње ње кр ви Ње го ве, је дан жр тве ник, као што је и је дан епи
скоп са пре зви те ри ма и ђа ко ни ма, са слу жи те љи ма мо јим – да би сте 
све што чи ни те чи ни ли по Бо гу“ (Ad. Phil. 4).

Ев ха ри сти ја је сре ди шњи из раз жи во та по мје сне Цр кве. Она је 
„ли јек бе смрт но сти (φάρμακον ἀθα νασίας ), за лог да не ће мо умри је ти 
(ἀντίδοτος τοῦ μὴ ἀποθα νεῖν), не го за у вјек жи вје ти у Ису су Хри сту“ (Ad 
Eph. 20, 2). Уче ство ва ње у ев ха ри стиј ском жи во ту је, по Св. Иг ња ти ју, 
је ди ни си гу ран знак не пре кид не за јед ни це са Бо гом и по бје де над ра за
ра ју ћом си лом смр ти по мо ћу ко је са та на па ра зит ски вла да тво ре ви ном 
и чо вје ком: „Јер, ка да се че сто оку пља те на исто мје сто (ἐπὶ τὸ αὐτὸ), 
си ле са та ни не се уни шта ва ју (καθαιροῦνται αἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ) и 
ње го ва се па губ ност ра за ра јед но ду шно шћу ва ше вје ре“ (Ad Eph. 13, 1).

По сто ји не рас ки див од нос из ме ђу епи ско па и Ев ха ри сти је. Епи скоп 
пред сје да ва ев ха ри стиј ским са бра њем и пред ста вља цен тар бо го слу же
ња. Он као ико на Хри сто ва пред сје да ва Ев ха ри сти јом умје сто Хри ста, 
а све ште ни ци ко ји га окру жу ју за у зи ма ју мје сто са бо ра апо сто ла. Јед
но ду шност и са гла сје свих чла но ва цр кве не за јед ни це по сти же се кр оз 
њи хо ву по слу шност епи ско пу, без чи јег зна ња не тре ба чи ни ти би ло 
шта што се од но си на Цр кву, јер „оно што он одо бри, то је и Бо гу угод
но, ка ко би вам сва ко дје ло би ло си гур но и по у зда но“ (Ad Smyrn. 8, 2). 
Ко ра ди не што тај но без зна ња епи ско па он, по Св. Иг ња ти ју, слу жи 
ђа во лу (Ad Smyrn. 9, 1). Ис прав на је са мо она Ев ха ри сти ја (Ли тур ги ја) 
ко ју вр ши епи скоп или не ко дру го све ште но ли це са ње го вим бла го сло
вом (Ad Smyrn. 8, 1).

На ро чи та бри га епи ско па тре ба да бу де очу ва ње чи сто те уче ња: 
„Они ко ји из гле да ју до стој ни по вје ре ња, а дру га чи ју на у ку уче, не ка те 
не збу њу ју. Стој чвр сто као на ко вањ ко га уда ра ју. Под виг је ве ли ког 
бор ца да при ма уда р це и по бје ђу је“ (Ad Polyc. 3, 1).

Ин те ре сант но је да Св. Иг ња ти је, ко ји у је рар хиј ској струк ту ри цр
кве не за јед ни це ис ти че не при ко сно ве ни ау то ри тет епи ско па а по слу
шност епи ско пу из јед на ча ва са по слу шно шћу Бо гу, ни шта не го во ри о 
апо стол ском пре јем ству епи скоп ске вла сти. У ње го вим по сла ни ца ма не 
мо же мо про на ћи ни ка кву ве зу из ме ђу апо стол ске и епи скоп ске вла сти.

Све ти Иг ња ти је је пр ви хри шћан ски пи сац ко ји ко ри сти из раз ка
то ли чан ска Цр ква (ἡ καθολικὴ ἐκκλησία) у „По сла ни ци Смир ња ни ма“ 
(8, 2). За ње га је сва ка ло кал на за јед ни ца на че лу са епи ско пом ка то ли
чан ска (са бор на) Цр ква, за то што се Цр ква оства ру је и по ста је то што 
је сте он да ка да се ње ни чла но ви са би ра ју на јед но мје сто (ἐπὶ τὸ αὐτὸ) 
ра ди вр ше ња за јед нич ког дје ла, тј. Ли тур ги је. Цр ква ни је са бор на, по 
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Све том Иг ња ти ју, за то што је рас про стра ње на по ци је лом сви је ту (ка
то лич ка екли си о ло ги ја), већ због то га што по сје ду је пу но ћу Хри ста ко ји 
при су ству је и отје ло вљу је се у њој кроз Све ту Ев ха ри сти ју. Са бор ност 
се да кле не оства ру је на уни вер зал ном ни воу већ на ев ха ри стиј ском са
бра њу у кон крет ној цр кве ној за јед ни ци.

Екли си о ло ги ја Св. Иг ња ти ја из ви ре не по сред но из ње го ве хри сто
ло ги је. Ако је за на ше спа се ње нео п хо дан ре а лан, тје ле сни, исто риј ски 
Хри стос, он да се то спа се ње оства ру је у кон крет ној, ви дљи вој за јед ни
ци, у Цр кви у ко јој Хри стос при су ству је у Сво јој пу но ћи, ре ал но и тје
ле сно. Ев ха ри сти ја је Ти је ло Хри сто во ко је је по стра да ло на кр сту и 
вас кр сло из мр твих. Је ре ти ци до ке ти се, по Св. Иг ња ти ју, уда љу ју од 
Ев ха ри сти је јер не при зна ју да је Ев ха ри сти ја Ти је ло Хри сто во ко је је 
по стра да ло за на ше гри је хе и за то су осу ђе ни на про паст: „Од Ев ха ри
сти је и мо ли тве они се уда љу ју, јер не ис по вје да ју да је Ев ха ри сти ја ти је
ло Спа си те ља на шег Ису са Хри ста (μὴ ὁμολογεῖν τὴν εὐχαριστίαν σάρκα 
εἶναι τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ), ко је је за на ше гри је хе по стра да
ло, ко је је Отац до бро том вас кр сао. Они, да кле, ко ји про ти вур је че да ру 
Бо жи јем – уми ру ди ску ту ју ћи“ (Ad Smyrn. 7, 1).

То што у увод ном по здра ву „По сла ни це Ри мља ни ма“ Св. Иг ња ти
је на зи ва Рим ску Цр кву пред сје да ва ју ћом у љу ба ви (προκαθημένη τῆς 
ἀγάπης) ни ка ко се не мо же узе ти као ар гу мент у ко рист уче ња о пап
ском при ма ту, тим при је што се рим ски епи скоп ни у по здра ву, ни ти 
пак ка сни је у По сла ни ци, уоп ште не по ми ње. Мо гу ће је да Св. Иг ња ти
је на зи ва Рим ску Цр кву пред сје да ва ју ћом у љу ба ви због мно штва ње
них му че ни ка кроз ко је се про ја вљу је нај ве ћа љу бав пре ма Хри сту. T. 
Zahn и A. Har nack сма тра ју да је та ко на зи ва због дје ла ми ло ср ђа, за то 
што је у то ври је ме с љу ба вљу по ма га ла по тре би те ши ром хри шћан ске 
ва се ље не.

Св. Иг ња ти је у сво јим по сла ни ца ма по све ћу је до ста про сто ра и 
етич ким те ма ма. Хри шћан ски мо рал за ње га ни је не ка кво ис пу ња ва
ње спо ља шњег за ко на ра ди сти ца ња лич не сре ће, већ бо го по доб но по
на ша ње (ὁμοήθειαν θεοῦ; Ad Magn. 6, 2), бо го по до бан жи вот, ко ји се 
истин ски ма ни фе сту је у са бра њу, за јед ни ча ре њу и је дин ству свих у 
Хри сту и са Хри стом. Бо го по доб но по на ша ње ис кљу чу је сва ки ев де мо
ни зам и ути ли та ри зам и афир ми ше дух за јед ни штва и не се бич не љу
ба ви. Бог спа са ва са мо оне ко ји ис пу ње ни не се бич ном љу ба вљу пре ма 
Бо гу и пре ма бли жњем уче ству ју у ев ха ри стиј ском са бра њу.

Иа ко Ста ром За вје ту при да је ма њи зна чај од оног ко ји су му при
да ва ли оста ли апо стол ски оци, он је да ле ко од гно стич ког од ри ца ња 
ње го ве ври јед но сти. Ста ри За вјет, по Све том Иг ња ти ју, има сво ју ври
јед ност за то што ука зу је на бу ду ће, до ла зе ће, све те хри шћан ске до га ђа
је. Он ни је је вреј ска књи га јер га Је вре ји уоп ште не мо гу ра зу мје ти, не го 
хри шћан ска књи га, ко ја се са мо по мо ћу хри шћан ства мо же ра зу мје ти 
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и ко ја се мо ра ту ма чи ти кроз све те хри шћан ске исти не. Да би по ка зао 
су пер и ор ност хри шћан ства над ју деј ством Св. Иг ња ти је ус по ста вља 
ду хов ну ве зу из ме ђу ста ро за вјет них про ро ка и хри шћан ства. Ста ро
за вјет ни про ро ци су „у Ду ху“ Хри сто ви уче ни ци, јер се њи хо ва про
ро чан ства од но се на Хри ста, Ко га су они оче ки ва ли као свог учи те ља. 
Сви су они на слу ти ли Хри ста и вје ро ва ли у Ње га при је не го што је Он 
до шао: „Јер и бо жан стве ни Пр о ро ци жи вје ли су по Ису су Хри сту. За
то су и би ли го ње ни. Они су би ли на дах њи ва ни Ње го вом бла го да ћу 
да увје ра ва ју не по кор не да је Је дан Бог, ко ји је се бе об ја вио кроз Ису са 
Хри ста, Си на сво га, ко ји је Ри јеч ње го ва, про из и шао из ти ши не, ко ји је 
у све му уго дио Оно ме ко ји Га је по слао“ (Ad Magn. 8, 2)

Све ти По ли карп Смирн ски
(Πολύκαρπος Σμύρνης; Polycar pus Smyrna e us)

Нај по у зда ни је по да та ке о жи во ту Св. По ли кар па на ла зи мо у дје ли ма 
ње го вог уче ни ка Св. Ири не ја Ли он ског и у опи су ње го вог му че ни штва 
„Martyri um Polycar pi“.

Прет по ста вља се да је ро ђен око 70. го ди не I ви је ка. Све ти Ири
неј Ли он ски нам са оп шта ва да је Св. По ли карп био уче ник апо сто
ла и да му је он лич но при чао о сво јим су сре ти ма и раз го во ри ма са 
апо сто лом Јо ва ном и „мно ги ма ко ји су ви дје ли Хри ста“ (Adv. ha er. 
III, 3, 4; Ep. ad Flor.). Он та ко ђе свје до чи да су га апо сто ли по ста ви
ли за епи ско па Цр кве у Смир ни. Ау тор „Martyri um Polycar pi“ на зи
ва По ли кар па „епи ско пом ка то ли чан ске Цр кве у Сми р ни“ (ἐπίσκ
οπος τῆς ἐν Σμύρνῃ καθολικῆς ἐκκλησίας; Martyr. Polyc. 16, 2). О да ту му 
ње го ве епи скоп ске хи ро то ни је не ма мо ни ка ка вих по да та ка. Зна се да је 
био у чи ну ар хи је ре ја у ври је ме спро во ђе ња Св. Иг ња ти ја за Рим.

Св. По ли карп је ужи вао огро ман углед у Ма ло а зиј ској Цр кви, о че му 
свје до чи Је ро ним (De vir. ilu str. 17), ко ји за ње га ка же да је на кон смр ти 
Св. Иг ња ти ја Бо го но сца по стао „во ђа ци је ле Ази је“ (to ti us Asi ae prin
ceps). Та кав ис так ну ти по ло жај Св. По ли кар па у хри шћан ској Цр кви 
био је и глав ни раз лог ње го ве му че нич ке смр ти. Из „Му че ни штва По
ли кар по вог“ са зна је мо да је свје ти на на ста ди о ну у Сми р ни при је ње
го вог по гу бље ња кли ца ла: „То је учи тељ Ази је (Οὗτός ἐστιν ὁ τῆς Ἀσίας 
διδάσκαλος), отац хри шћа на (ὁ πατὴρ τῶν Χριστιανῶν), уни шти тељ на
ших бо го ва, ко ји мно ге учи да не жр тву ју и да се не кла ња ју“ (Martyr. 
Polyc. 12, 2).

У ври је ме пон ти фи ка та па пе Ани ки та (154–166) Св. По ли карп је 
оти шао у Рим због спо ра око пра зно ва ња Пас хе. Ма ло а зиј ска Цр ква 
пра зно ва ла је Пас ху 14. ни са на кад и Је вре ји. У Ри му је пра зно ва ње 
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Пас хе па да ло у не дје љу ко ја до ла зи по сли је 14. ни са на. Спор је окон
чан ком про ми сним рје ше њем да сва ко оста не вје ран сво јој прак си и 
тра ди ци ји. Од Ири не ја са зна је мо да је све ти тељ то ком бо рав ка у Ри
му обра тио у пра во слав ну вје ру мно ге ко ји су од сту пи ли од исти не и 
да је је ре ти ку Мар ки о ну ре као у ли це да је „пр во ро ђе ни син са та нин“ 
(πρωτότοκοι του σατανά; Adv. ha er. III, 3, 4; Martyr. Polyc. Postscrip tum 
cap. 22). Жи вот је окон чао слав ним му че ни штвом у ври је ме про кон
зу ла Ази је Ста ти ја Ко дра та 155. или 156. го ди не. Цр ква у Сми р ни га је 
на кон смр ти сла ви ла као апо стол ског учи те ља и про ро ка.

Кон чи на жи во та Св. По ли кар па де таљ но је опи са на у спи су „Му че
ни штво По ли кар по во“ (Martyri um Polycar pi), ко ји је од мах на кон ње го
ве смр ти са ста вио не ки хри шћа нин Мар ки он. „Му че ни штво По ли кар
по во“ на пи са но је у фор ми окру жне по сла ни це Цр кве у Сми р ни Цр кви 
у Фи ло ме ли ји и „свим оп шти на ма Све те и ка то ли чан ске Цр кве у свим 
мје сти ма“. „Му че ни штво По ли кар по во“ је пр ви мар ти ри о лог (опис му
че ни штва) у исто ри ји Цр кве, ко ји ће по слу жи ти као обра зац за број на 
мар ти ри о ло шка и аги о граф ска дје ла у ка сни јем пе ри о ду. Опи си му че
ни штва пред ста вља ју ва жан из вор за исто ри ју хри шћан ства у ври је ме 
го ње ња кроз ко је је Цр ква про ла зи ла у пр ва три ви је ка. У њи ма на ла
зи мо зна чај на свје до чан ства о на чи ну жи во та и по на ша њу хри шћа на 
то га вре ме на.

По ли карп је ока рак те ри сан као нај и стак ну ти ји му че ник, тј. свје док 
(μάρτυς = свје док), а ње го во му че ни штво на зи ва се је ван ђел ским (Martyr. 
Polyc. 1, 1). Му че ник (μάρτυς) је, по хри шћан ском схва та њу, свје док Хри
сто вог ис ку пи тељ ског дје ла ко ји спо кој но под но си стра да ња и пат ње ис
по ви је да ју ћи и свје до че ћи да смрт ни је вјеч на и све моћ на и да се кр оз 
њу до ла зи до вјеч ног жи во та. По што су га ње го ви го ни те љи про на шли 
и осу ди ли на спа љи ва ње, Св. По ли карп је при је из вр ше ња ка зне из го
во рио мо ли тву у ко јој се за хва љу је Бо гу што га је удо сто јио да по стра
да за Хри ста и да бу де убро јан ме ђу Ње го ве свје до ке (Martyr. Polyc. 14). 
Пре о ста ле ко сти Св. По ли кар па хри шћа ни су са ку пи ли на јед но мје сто 
и сва ке го ди не сла ви ли дан ње го вог му че ни штва (Martyr. Polyc. 18, 2–3).

Св. По ли карп је је дан од нај зна чај ни јих апо стол ских ота ца и свје док 
жи вог пре да ња, ко ји је ри је чи ма и дје лом пре но сио ау тен тич но уче ње 
ра не Цр кве мла ђим по ко ље њи ма хри шћа на по у ча ва ју ћи их, по ка зи ва
њу Св. Ири не ја, „о оно ме што је са знао од апо сто ла, што Цр ква пре да је 
и што је је ди но исти ни то“ (Adv. ha er. III, 3, 4).

Од не ко ли ко по сла ни ца Св. По ли кар па, упу ће них су сјед ним цр кве
ним оп шти на ма и „не кој бра ћи да их по у чи и под стак не“ (Eus. Hist. eccl. 
V, 20, 8), до нас је до шла са мо „По сла ни ца Фи ли пља ни ма“ (Επιστολή 
προς Φιλιππ ησίου ς; Epi stu la ad Phi lip pen ses), ко ја пред ста вља дра го цје
но свје до чан ство о вје ри и ду хов ноетич ком схва та њу хри шћан ске за
јед ни це у Сми р ни у пр вој по ло ви ни II ви је ка. По сла ни ца је у цје ли ни 
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са чу ва на са мо у при лич но ло шем ла тин ском пре во ду. На грч ком из
вор ни ку са чу ва но је пр вих 9 гла ва, као и 13. гла ва ко ју на во ди Јев се ви је 
Ке са риј ски (Hist. eccl. III, 36, 13–15). Пр во из да ње ла тин ског пре во да 
по ја ви ло се 1498. у Па ри зу. Грч ки текст пр ви је из дао 1633. је зу ит Pi e
r re Hal lo ix (†1656). Кри тич ка из да ња „По сла ни це Фи ли пља ни ма“ при
ре ди ли су Jo seph Bar ber Lightfo ot (†1889), Franz Xa ver von Funk (†1907) 
и The o dor Zahn (†1933).

Иа ко је дан број про те стант ских пи са ца оспо ра ва да је Св. По ли карп 
ау тор „По сла ни це Фи ли пља ни ма“ ве ћи на ис тра жи ва ча не до во де у пи
та ње ње ну ау тен тич ност ко ја је по свје до че на и од стра не древ но хри
шћан ских пи са ца. Ње ну ври јед ност и зна чај ис ти че Св. Ири неј Ли он
ски. Јев се ви је Ке са риј ски ци ти ра из ове По сла ни це два ве ли ка од лом ка 
(Hist. eccl. 3, 36, 13–15). Је ро ним ка же за њу да је ве о ма ко ри сна и да је у 
ње го во ври је ме чи та на на ли тур гиј ским ску по ви ма у ма ло а зиј ским цр
ква ма (De vir. ilu str. 17). По ми шље њу Адол фа Хар на ка (Adolf von Har
nack †1930) у са мој По сла ни ци не ма ни ка квог осно ва за не ги ра ње ње не 
ау тен тич но сти, а сав раз лог за по ри ца ње ау тен тич но сти сто ји у прет по
ста вље ној не а у тен тич но сти Иг ња ти је вих по сла ни ца, бу ду ћи да је По ли
кар по ва По сла ни ца нај ва жни је свје до чан ство за Иг ња ти је ве по сла ни це.

„По сла ни ца Фи ли пља ни ма“ је нај вје ро ват ни је на ста ла од мах на кон 
смр ти Св. Иг ња ти ја Бо го но сца. По вод за ње но пи са ње је мол ба хри
шћа на из Фи ли па да им Св. По ли карп по ша ље Иг ња ти је ве по сла ни це и 
да их по у чи ка ко да се од бра не од са бла зни ко је иза зи ва ју не ки гре шни
ци, ме ђу њи ма и си ја чи ла жних уче ња. По сла ни ца је на пи са на про стим 
сти лом без од ре ђе ног пла на. Нај слич ни ја је по сла ни ца ма Св. Иг ња ти ја, 
иа ко стил ски и са др жај но не до сти же њи хов ни во. Због мно штва ци
та та из но во за вјет них спи са ве о ма је ва жна за исто ри ју но во за вјет ног 
ка но на. Св. По ли карп че сто по зајм љу је ми сли из „Пр ве по сла ни це Ко
рин ћа ни ма“ Св. Кли мен та Рим ског и ко ри сти се истим ци та ти ма из 
Све тог Пи сма ко ји ма се ко ри стио Св. Кли мент.

„По сла ни ца Фи ли пља ни ма“ има 14 гла ва а за по чи ње по здра вом По
ли кар па и пре зви те ра ко ји су са њим Цр кви Бо жи јој ко ја оби та ва у Фи
ли пи ма. У 1. гла ви ау тор хва ли, као обра сце истин ске љу ба ви, хри шћа
не ко је су до стој но ис пра ти ли „оне ко ји су би ли ве за ни око ви ма“; у 2. 
и 3. гла ви на бра ја вр ли не оних ко ји хо де по за по ви је сти ма Го спод њим; 
у 4. гла ви са вје ту је же не да љу бе сво је му же ве и да дје цу вас пи та ва ју у 
стра ху Бо жи јем, а удо ви це да жи ве цје ло му дре но; у 5. и 6. гла ви го во ри 
о оба ве за ма ђа ко на, пре зви те ра, дје во ја ка и мла ди ћа; у 7. гла ви упо зо
ра ва на по губ не последице до кет ског уче ња; у 11. гла ви по зи ва хри шћа
не да бу ду не по роч ни и да бје же од гра бљи во сти и сре бро љу бља; у 13. 
гла ви по ми ње по сла ни це Св. Иг ња ти ја ис ти чу ћи ду хов ну ко рист ко ју 
вјер ни ци мо гу има ти од њих; у гла ва ма 8, 9, 10. и 12. го во ри се о сми слу 
хри шћан ског му че ни штва и о ко ри сти тр пље ња.
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Као што се ви ди из са др жа ја, По сла ни ца се углав ном ба ви етич ким 
пи та њи ма. У 7. гла ви ау тор кри ти ку је је ре тич ко уче ње до ке та ко ји су 
не ги ра ли Хри сто во чо вје штво, крст и Вас кр се ње. Он ка же да је „сва ки 
ко ји не ис по ви је да (μὴ ὁμολογῇ ) да је Го спод Исус Хри стос до шао у ти
је лу ан ти христ; и ко не ис по ви је да свје до чан ство Кр ста (τό μαρτύριον 
τού σταυρού) – од ђа во ла је; и ко из вр ће ри је чи Го спод ње пре ма сво јим 
же ља ма и го во ри да не ма Вас кр се ња ни Су да, тај је пр ве нац са та нин“ 
(οὗτος πρωτότοκός ἐστι τοῦ σατανᾶ; Ad Phil. 7, 1).

Св. По ли карп опо ми ње мла де хри шћа не да бу ду по слу шни ђа ко
ни ма и пре зви те ри ма „као Бо гу и Хри сту“ (ὡς θεῷ καὶ Χριστῷ; Ad Phil. 
5, 3). Пре зви те ри ма са вје ту је да бу ду са о сје ћај ни и са ми ло сни пре ма 
свим чла но ви ма цр кве не за јед ни це и да се уз др жа ва ју од сва ког гње ва 
и не пра вед ног су да (Ad Phil. 4, 1). Ђа ко ни уви јек тре ба да има ју на уму 
да су слу ге Бо га а не љу ди. Они не сми ју да бу ду кле вет ни ци, сре бро
љуб ци и дво лич ни у го во ру, већ тре ба да хо де „у исти ни Го спо да Ко ји 
је по стао слу жи тељ (διάκονος) сви ма“ (Ad Phil. 5, 2). Цр кве на за јед ни
ца са гре шни ци ма не тре ба да по сту па као са не при ја те љи ма, већ као 
са сво јим бо ле сним чла но ви ма ко ји ма је нео п ход но ду хов но из ље че ње 
(Ad Phil. 11, 4).

Ин те ре сант но је да, за раз ли ку од по сла ни ца Св. Иг ња ти ја у ко ји
ма је Цр ква пред ста вље на као епи ско по цен трич на је рар хиј ска ор га ни
за ци ја, у „По сла ни ци Фи ли пља ни ма“, не ма ни ка квог спо ме на о епи
ско пи ма. Та чи ње ни ца се об ја шња ва раз ли чи то. Јед ни сма тра ју да у 
Фи ли пи ма у то ври је ме ни је би ло епи ско па, а дру ги да По ли карп не 
раз ли ку је епи скоп ски чин од пре зви тер ског, ма кар у по гле ду њи хо вих 
за јед нич ких па стир ских ду жно сти. Ова дру га те за те шко да је одр жи ва 
због чи ње ни це да у увод ном по здра ву По ли карп, ко ји је по свје до че њу 
древ них цр кве них пи са ца био епи скоп, ја сно раз ли ку је се бе од пре зви
те ра („По ли карп и с њим пре зви те ри...“).

За по че так свих за ла Св. По ли карп сма тра сре бро љу бље (φιλαργυρία; 
Ad Phil. 4, 1), а као нај ве ће вр ли не ис ти че вје ру, на ду и љу бав на ко је се 
сво ди чи тав хри шћан ски жи вот (Ad Phil. 3, 2–3). По себ но ис ти че вје ру 
за ко ју ка же да je „ма ти сви ју нас“ и да об на вља (из гра ђу је) чо вје ка.

Вр ли не тр пље ња и ми ло ср ђа та ко ђе тре ба да кра се сва ког вјер ни ка. 
Узор тр пље ња је сам Го спод Исус Хри стос и за то тре ба да бу де мо по
дра жа ва о ци Ње го вог тр пље ња: „Бу ди мо за то по дра жа ва о ци тр пље ња 
(Ње го вог) и, ако стра да мо за име Ње го во, про сла вљај мо Га. Јер нам је 
Он Со бом дао тај при мјер и ми смо у то по вје ро ва ли“ (Ad Phil. 8, 2). 
Хри шћа ни тре ба да бу ду ми сло срд ни пре ма свим по тре би ти ма: „Ка да 
мо же те чи ни ти до бро, не пра ви те раз ли ке, јер ми ло сти ња из ба вља од 
смр ти“ (Ad Phil. 10, 2).

По ли карп по зи ва вје р не да се мо ле и за љу де на вла сти и за сво је не
при ја те ље: „Мо ли те се та ко ђе за ца ре ве и вла сти и на чал ства и за ва ше 
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про го ни те ље и мр зи те ље и за не при ја те ље кр ста, да ваш плод бу де по
знат сви ма и ви бу де те са вр ше ни у ње му“ (Ad Phil. 12, 3).

Вар на ви на по сла ни ца
(Βαρναβα ἐπιστολή; Epi stu la Bar na bae)

По сла ни ца, ко ја је до нас до шла под име ном апо сто ла Вар на ве, ужи ва
ла је ве ли ки углед у древ ној Цр кви. Кли мент Алек сан дриј ски (Strom. 
II, 20, 116, 3) и Ори ген (De Princ. III, 2, 4; Con. Cels. I, 63) сма тра ли су 
да је њен ау тор Вар на ва, је дан од се дам де се то ри це Хри сто вих уче ни ка 
и са пут ник апо сто ла Па вла. Сум њу у ње ну ау тен тич ност из ра зи ли су 
Јев се ви је Ке са риј ски (Hist. eccl. VI, 13, 6) и Је ро ним (De vir. ill. 6). Да на
шња на у ка сто ји на ста но ви шту да ова По сла ни ца не при па да апо сто лу 
Вар на ви из сле де ћих раз ло га:

а) Са рад ник и са пут ник апо сто ла Па вла те шко да би на звао апо сто
ле крај ње гре шним љу ди ма, као што то чи ни ау тор ове По сла ни це.

б) У опи су ју деј ских об ре да има то ли ко не тач но сти и гре ша ка ка кве 
се би не би до пу стио апо стол Вар на ва, ко ји је ду го жи вио у Је ру са ли му 
и по ти че из ле вит ског пле ме на.

в) Пи сац По сла ни це има не га ти ван став пре ма Ста ром За вје ту. 
Прет по ста вља се да би Вар на вин став пре ма Ста ром За вје ту тре бао би
ти кри тич ки али не и не га ти ван, слич но као код апо сто ла Па вла.

г) Ре че ни ца из тре ће гла ве овог спи са „Ду го тр пе љи ви Го спод... уна
при јед нам је об ја вио о све му, да се не би смо као при до шли це спо ти ца
ли о за кон ју деј ски“ ука зу је да ње гов ау тор ни је је вреј ског по ри је кла и 
да је нај вје ро ват ни је у пи та њу пре о бра ће ни мно го бо жац.

д) Име апо сто ла Вар на ве се у По сла ни ци ни гдје не сре ће.
Ком пле тан грч ки текст По сла ни це са чу ван је у два ру ко пи са: Си

нај ском ко дек су (Co dex Si na i ti cus) и Је ру са лим ском ко дек су (Co dex 
Hi e ro solymi ta nus).

Ври је ме и мје сто на стан ка спи са те шко је од ре ди ти. У 16. гла ви ау
тор го во ри о ра за ра њу Је ру са лим ског хра ма, што зна чи да је По сла ни ца 
на пи са на на кон 70. го ди не. У ис тој гла ви ау тор ка же да ће храм би ти 
об но вљен. Не ма ли број ис тра жи ва ча сма тра да се ов дје ра ди о едик ту 
ца ра Адри ја на о из град њи Ели је Ка пи то ли не (рим ског гра да по диг ну
тог на ру ше ви на ма Је ру са ли ма), ка да су се Је вре ји на да ли да ће мо ћи 
об но ви ти сво је вје р ске и дру ге ин сти ту ци је. Ако је та прет по став ка 
тач на, он да је спис на стао око 130. го ди не. Због ре че ни це „To je, да кле, 
ду хов ни храм из гра ђи ван Го спо ду“ (Ep. Barn. 16, 10) је дан број на уч ни
ка од ба цу ју прет ход ну те зу.

Као мје сто на стан ка спи са нај че шће се на во ди Алек сан дри ја. То се 
ми шље ње осла ња на сле де ће ар гу мен те: а) ау тор ко ри сти але го риј ски 
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ег зе гет ски ме тод, ка рак те ри сти чан за алек сан дриј ску бо го слов ску тра
ди ци ју; б) на по ме не о спи су и ци та те из ње га пр ви пут сре ће мо код 
алек сан дриј ских пи са ца Кли мен та и Ори ге на; в) ин те грал ни текст По
сла ни це на ла зи се у Си нај ском ко дек су ко ји по ти че из Алек сан дри је.

„Вар на ви на по сла ни ца“ пред ста вља про ти вју деј ски по ле мич ки 
трак тат, а на пи са на је про тив је ре ти ка ко ји су пре шли из ју деј ства у 
хри шћан ство и ко ји су ин си сти ра ли на ис пу ња ва њу Мој си је вог об
ред ног за ко на. Глав ни ак це нат је ста вљен на про блем уза јам ног од но са 
хри шћан ста ва и ју да и зма.

По сла ни ца се са сто ји из два ди је ла: апо ло гет ског (гл. 1–17), ко ји се 
ба ви пи та њем зна че ња Ста рог За вје та, и мо рал нопрак тич ног (гл. 18–
20), срод ног са спи сом „Ди да хи“, гдје се го во ри о два пу та.

Пр ви дио по чи ње об ја шње њем ста ро за вјет них про пи са. Пи сац ис
ти че да су Је вре ји бу квал но схва ти ли про пи се о об ре за њу, жр тва ма, 
за бра ње ним жи во ти ња ма и да их је на то на вео зли ан ђео – њи хов са
бла жњи вач. Све ста ро за вјет не по ру ке и за по ви је сти тре ба схва ти ти 
ду хов но, јер Го спод не тра жи спо ља шње жр тве (Ep. Barn. 2, 4–6). Та ко 
тре ба схва ти ти и за кон ске про пи се ко ји ма се Је вре ји ма за бра њу је да 
је ду од ре ђе не жи во ти ње, ко је су сим во ли за мо рал но по на ша ње љу
ди. Сми сао за по ви је сти да се не је ду орао, ја стреб и га вран је да се „не 
дру жи мо са љу ди ма ко ји не зна ју да тру дом и зно јем при ба вља ју се би 
хра ну, не го у бе за ко њу сво ме оти ма ју ту ђе“ (Ep. Barn. 10, 4). По ау то ру 
По сла ни це Ста ри За вјет по свом уну тра шњем са др жа ју при па да хри
шћа ни ма и од но си се на хри шћа не ко ји су је ди ни спо соб ни да ис прав
но схва те ње го ву по ру ку: „Али, от ку да ћe они (Је вре ји) то схва ти ти и 
ра зу мје ти? Α ми, до бро и пра вил но схва тив ши за по вје сти, го во ри мо 
та ко ка ко је хтио Го спод. За то је и об ре зао уши и ср ца на ша, да би смо 
ово ра зу мје ли“ (Ep. Barn. 10, 12). Ау тор при ли ком ту ма че ња ста ро за
вјет них до га ђа ја че сто ко ри сти пре тје ра ну але го ри ју ка кву не на ла зи
мо ни у јед ном древ но хри шћан ском спи су I и II ви је ка. Об ре за ње 318 
Авра мо вих слу гу, по ње му, пра сли ку је Хри ста и Ње гов ис ку пи тељ ски 
под виг (Ep. Barn. 9, 7). Он ка же да је Аврам об ре зао де сет + осам + три 
сто ти не слу гу. Де сет се пи ше грч ким сло вом „јо та“ (Ι), осам – сло вом 
„ита“ (Η) а три сто ти не – сло вом „тау“ (Τ). Пр ва два сло ва (IH) пред
ста вља ју ини ци ја ле име на Исус Хри стос а тре ће сло во „тау“ (Τ) ука зу је 
на крст и бла го дат ис ку пље ња.

У дру гом ди је лу пи сац се ба ви прак тич номо рал ним те ма ма и го
во ри о два пу та, пу ту свје тла и пу ту та ме. „На јед ном пу ту су по ста
вље ни свје тло зар ни ан ђе ли Бо жи ји (φωταγωγοὶ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ), а на 
дру гом ан ђе ли са та ни ни“ (ἄγγελοι του σατανᾶ; Ep. Barn. 18, 1). Пу тем 
свје тла иду они ко ји су на о ру жа ни хри шћан ским вр ли на ма, а пу тем 
та ме они ко ји су огре зли у гри је ху. Тр пље ње, уз др жа ње и страх Бо жи ји 
ис ти чу се као глав не вр ли не и по моћ ни ци на шој вје ри. Хри шћа ни ма се 
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са вје ту је да бје же од сва ког не пра вед ног дје ла и да не жи ве уса мље но 
по вла че ћи се у се бе као да су већ оправ да ни, не го да се оку пља ју за јед но 
и ис тра жу ју шта је за јед нич ка ко рист.

Од дог мат ских те ма ау тор По сла ни це нај ви ше па жње по све ћу је хри
сто ло ги ји и со ти ри о ло ги ји. На ро чи то ис ти че Бо жан ство Хри сто во и 
спа со но сни ка рак тер Ње го вог стра да ња и кр сне смр ти: „... Он Сам по
стра да за то да уни шти смрт и по ка же вас кр се ње из мр твих...“ (Ep. Barn. 
5, 6). Хри стос је „Го спод ци је лог сви је та“ (παντὸς τοῦ κόσμου Κύριος; Ep. 
Barn. 5, 5), Ко ји „нас је об но вио (ἀνακαινίσας) опра шта њем гри је хо ва“, 
да ју ћи нам „дру го об лич је (ἄλλον τύπον), та ко да има мо ду шу као ди је
те“ (Ep. Barn. 6, 11).

За Кр ште ње ка же да је дру го ства ра ње (δευτέραν πλάσιν), по сли је ко
јег за по чи ње но ви жи вот ду хов но об но вље ног чо вје ка, чи је ср це по ста
је све ти храм за Го спо да: „Јер оби та ва ли ште ср ца на шег (κατοικητήριον 
ἡμῶν τῆς καρδίας), бра ћо мо ја, је сте све ти храм (ἅγιος ναὸς) за Го спо да“ 
(Ep. Barn. 6, 15).

Ес ха то ло ги ја По сла ни це са др жи хи ли ја стич ке еле мен те. Шест да на 
ства ра ња озна ча ва шест хи ља да го ди на по сто ја ња сви је та, јер је за Го
спо да је дан дан као хи ља ду го ди на. По кој сед мог да на (су бо те) озна ча ва 
да ће при на сту па њу сед мог хи ља ду го ђа од по стан ка сви је та до ћи Син 
Бо жи ји и уни шти ти ври је ме бе за ко ња. То ком сед мог да на (сед ме хи
ља де) пра вед ни ци ће бла жен ство ва ти за јед но са Хри стом (Ep. Barn. 15, 
3–5). Овај сед ми дан (су бо та) са мо је при пре ма за осми дан ко ји пред
ста вља по че так дру гог сви је та. За то хри шћа ни пра зну ју осми дан, тј. 
не дје љу, у ко ји је Исус Хри стос вас кр сао из мр твих (Ep. Barn. 15, 8–9).

Јер мин Па стир
(Ποιμήν του Ερμά, Pa stor Her mae)

„Па стир“ (Ποιμὴν) је на зив ста ро хри шћан ске књи ге на пи са не у фор ми 
апо ка лип се, ко ја је ужи ва ла ве ли ки углед у ра ној Цр кви, а по ми њу је и 
ви со ко ци је не Св. Ири неј Ли он ски, Тер ту ли јан, Кли мент Алек сан дриј
ски и Ори ген. От кри ћа број них фраг ме на та „Па сти ра“ у еги пат ским 
па пи ру си ма свје до че о ње го вој по пу лар но сти и ши ро кој рас про ста ње
но сти ме ђу древ ним хри шћа ни ма.

Текст „Па сти ра“ на грч ком из вор ни ку са чу ван је го то во у цје ли ни 
у Атин ском ко дек су (Co dex At hen sis), про на ђе ном у ма на сти ру Гри го
ри ја ту на Ато су 1855. го ди не (не до ста је не ко ли ко фраг ме на та и за вр
ше так). Овај текст из дао је 1888. у Кем бри џу Џ. А. Ро бин сон (Jo seph 
Ar mi ta ge Ro bin son † 1933). Ве ли ки дио тек ста „Па сти ра“ на грч ком из
вор ни ку (до че твр тог „ви ђе ња“) са чу ван је и у чу ве ном Си нај ском ко
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дек су (Co dex Si na i ti cus), ко ји је 1859. от крио К. Ти шен дорф (Lo be gott 
Fri e drich Con stan tin von Tischen dorf †1874).

Ду го вре ме на „Па стир“ је био до сту пан са мо у ла тин ском пре во ду 
из II или III ви је ка, ко ји је са чу ван у ве ли ком бро ју ру ко пи са. Овај пре
вод, по знат под име ном Ver sio vul ga ta, са др жи пу ни текст „Па сти ра“. 
Пу бли ко вао га је 1513. го ди не фран цу ски ху ма ни ста и те о лог Ja cob Fa
ber Sta pu len sis (†1536). До нас је у јед ном ру ко пи су из XV ви је ка до шао 
још је дан пре вод „Па сти ра“ на ла тин ски је зик (Ver sio Pa la ti na), на стао 
у IV или V ви је ку. Скра ће на вер зи ја „Па сти ра“ са чу ва на је у ети оп ском 
пре во ду из VI ви је ка.

По пи та њу мје ста на стан ка спи са го то во да по сто ји оп шта са гла
сност ме ђу па тро ло зи ма. На осно ву ау то би о граф ских по да та ка и број
них ла ти ни за ма мо же мо за кљу чи ти да је на пи сан у Ри му.

Из „Па сти ра“ са зна је мо да је име ње го вог ау то ра Јер ма. Ори ген 
(Com. in Ep. ad Rom. 10, 31), Јев се ви је Ке са риј ски (Hist. eccl. III, 3, 6) и 
Је ро ним (De vir. ill. 10) сма тра ли су да је у пи та њу рим ски хри шћа нин 
Јер ма, ко га апо стол Па вле по ми ње у „По сла ни ци Ри мља ни ма“. У „Му
ра то ри је вом фраг мен ту“ се ка же да је Јер ма био брат рим ског епи ско па 
Пи ја (140–155) и да је сво ју књи гу „Па стир“ на пи сао у ври је ме ње го вог 
пон ти фи ка та. Те за да је Јер ма, ко ји је по ме нут у „По сла ни ци Ри мља ни
ма“, пи сац „Па сти ра“ од ба че на је од стра не но ви јих ис тра жи ва ча, по што 
је утвр ђе но да је спис на стао ка сни је, нај вје ро ват ни је у дру гој че твр ти ни 
II ви је ка. Ау тор ко ри сти не ма ли број хе бре и за ма, а свој ствен му је и 
се мит ски на чин ми шље ња, што ука зу је на ње го во је вреј ско по ри је кло.

Би о граф ске по дат ке о ау то ру на ла зи мо у са мом дје лу. Ње гов го спо
дар га је као ро ба пр о дао не кој же ни по име ну Ро да, ко ја га је ка сни је 
осло бо ди ла. Јер ма је по том сте као ве ли ко бо гат ство, оже нио се и имао 
дје цу. Же на је би ла мно го го вор љи ва, а дје ца су у ври је ме го ње ња жи
вје ла не мо рал но и од ре кла се Хри ста. Ка да је Јер ма из гу био цје ло куп но 
бо гат ство од мах се сје тио свог ра ни јег жи во та и схва тио да је у ова кво 
ста ње до спио због сво јих гри је хо ва и због гри је хо ва сво је по ро ди це. 
Искре но се по ка јао и по стао уз о ран хри шћа нин.

„Па стир“ се са сто ји из три ди је ла: пет ви ђе ња (ὁράσεις, vi si o nes), 
два на ест за по ви је сти (ἐντολαί, man da ta) и де сет при ча (παραβολαί, 
si mi li tu di nes).

Дје ло по чи ње Јер ми ним лич ним до жи вља јем. По што је ви дио сво ју 
не ка да шњу го спо да ри цу Ро ду ка ко се ку па у Ти бру и пру жио јој је ру
ку да изи ђе из во де, по ми слио је да би био ве о ма сре тан кад би имао 
же ну та кве ље по те и та ква ка рак те ра. Од тог тре нут ка по че ла су Јер
ми на ви ђе ња у ко ји ма је опи сан по че так ње го ве ми си је као про ро ка и 
про по вјед ни ка по ка ја ња. У пр ва че ти ри ви ђе ња Јер ми се ја вља Цр ква и 
да је му не бе ске по ру ке. Цр ква се ја вља у три ма ви ђе њи ма у ли ку же не. 
Нај при је му се ука зу је као ста ри ца у сви је тлој оде жди и под сти че га да 
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про по ви је да по ка ја ње. Ста ри ца сим во ли зу је да је Цр ква ство ре на при
је сва ке тва ри (πάντων πρώτη έκτίσθη) и да је ра ди ње сви јет ство рен. 
Сви је тла оде жда сим во ли зу је да ће Цр ква са вла да ти сва на до ла зе ћа ис
ку ше ња. За тим се ја вља у ли ку же не мла дог ли ца, чи је су ти је ло и ко
са ста рач ки, што озна ча ва по сте пе но об на вља ње Цр кве на кон Јер ми не 
про по вје ди о ско ром Хри сто вом до ла ску. Тре ћа ви зи ја Цр кве као мла де 
и пре ли је пе же не сви је тло га ли ца озна ча ва да се дух вје ру ју ћих об но
вио и да се циљ про по вје ди ис пу нио. На кра ју се Цр ква Јер ми ука зу је 
у ви ду ку ле у из град њи. Ку ла се гра ди на во ди што зна чи да се спа се ње 
за до би ја по сред ством во де (кр ште њем). Ка ме ње раз ли чи те ка кво ће, од 
ко га је са ста вље на ку ла, из о бра жа ва љу де и њи хо ве људ ске и мо рал не 
ква ли те те. Нај фи ни је ка ме ње, ко је се склад но укла па сво јим спо је ви ма, 
из о бра жа ва епи ско пе и ђа ко не ко ји су хо ди ли по чи сто ти Бо жи јој и 
слу жи ли чи сто и че сти то иза бра ни ци ма Бо жи јим. Ка ме ње ко је се ва ди 
из ду би не и ства ља у гра ђе ви ну из о бра жа ва оне ко ји су по стра да ли ра
ди име на Бо жи јег (му че ни ке). Нео те са но ка ме ње из о бра жа ва љу де ко ји 
има ју не до стат ке али их по сте пе но ис пра вља ју и по ста ју са став ни дио 
ку ле, тј. Цр кве.То  зна чи да је циљ због ко јег по сто ји Цр ква на зе мљи ду
хов номо рал ни пре по род и све тост ко ју вје ру ју ћи до сти жу хо де ћи уну
тар јед не Цр кве, ко ри сте ћи се ње ним осве ћу ју ћим сред стви ма. Ка ме ње 
ко је се раз би ја и ба ца да ле ко од ку ле из о бра жа ва си но ве бе за ко ња, ко ји 
ли це мјер но по вје ро ва ше и за ко је не ма спа се ња. Се дам же на ко је окру
жу ју ку лу сим во ли зу ју се дам вр ли на (вје ру, уз др жа ње, јед но став ност, 
раз бо ри тост, бе за зле ност, че сти тост и љу бав), ко је се ра ђа ју јед на из 
дру ге, а мај ка свих вр ли на је вје ра. Онај ко жи ви у скла ду са њи ма оби
та ва ће у ку ли, тј. Цр кви са све ти ма Бо жи јим.

Пе то ви ђе ње у Си нај ском ко дек су но си на зив Ἀποκάλυψις. Са овим 
ви ђе њем, у ко јем се ан ђео ја вља Јер ми у ви ду па сти ра, за вр ша ва се пр ви 
и по чи ње дру ги дио спи са. Па стир, ан ђео по ка ја ња, на ре ђу је Јер ми да 
за пи ше за по ви је сти и при че ка ко би их мо гао чи та ти и чу ва ти.

Дру ги дио спи са чи не 12 за по ви је сти: о вје ри у јед ног Бо га; о за бра
ни да се зло сло ви; о за бра ни да се ла же; о цје ло му дре но сти; о ту ги и 
тр пље њу; о два ду ха у сва ком чо вје ку; о стра ху Бо жи јем; о уз др жа ва њу 
од зла; о мо ли тви; о из бје га ва њу уни ни ја; о по ро ци ма и бор би с њи ма; 
о ис кор је њи ва њу ло ших же ља.

Ове за по ви је сти пред ста вља ју мо рал не по у ке ко је тре ба да по ка жу 
пут ка истин ском по ка ја њу, ко је је цен трал на те ма „Па сти ра“. По ка
ја ње по сли је Кр ште ња игра нај ва жни ју уло гу у жи во ту хри шћа ни на. 
Гре шни ци по мо ћу по ка ја ња за до би ја ју по но во оно ста ње ко је су има ли 
на Кр ште њу, а ко је су сво јим гри је си ма оште ти ли. Чо вјек у по кај ном 
рас по ло же њу тре ба да под но си све не во ље ко је га су сти жу у жи во ту. 
Сва ки гре шник, по Јер ми, тре ба да бу де при мљен у Цр кву ако се по ка
јао, али не ви ше пу та јер за слу ге Бо жи је по сто ји са мо јед но по ка ја ње.
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Због на гла ша ва ња ва жно сти по ка ја ња и по кај не ди сци пли не не ки 
па тро ло зи су до во ди ли у ве зу „Па стир“ са мон та ни стич ким по кре том. 
Уче ње о по ка ја њу из ло же но у „Па сти ру“ су штин ски се раз ли ку је од 
ри го ри стич ког уче ња мон та ни ста. За раз ли ку од мон та ни ста, ко ји ни
су при зна ва ли по ка ја ње у слу ча ју пре љу бе, уби ства и од ступ ни штва, 
Јер ма га до пу шта и та да, али га вре мен ски огра ни ча ва. Јер ма од ба цу је 
уче ста ло и бес плод но по ка ја ње као сна жну пре пре ку на пу ту ду хов ног 
уса вр ша ва ња.

Тре ћи дио „Па сти ра“ ко ји но си на зив при че или по ре ђе ња по чи ње 
без ика квог уво да. Те ма пр вих дви ју при ча је од нос хри шћа ни на пре
ма бо гат ству и ври јед ност бо гат ства из ес ха то ло шке пер спек ти ве. Јер ма 
ис ти че да је бо га таш не пло дан и си ро ма шан за Бо га јер је за о ку пљен 
сти ца њем што ве ћег бо гат ства на зе мљи. Зе маљ ска отаџ би на је за хри
шћа ни на стра на те ри то ри ја, др жа ва дру гог го спо да ра ко ја има сво је за
ко не дру га чи је од Бо жи јих, па је сва ко сти ца ње бо гат ства слу же ње тој 
др жа ви и тим за ко ни ма. Пра ва отаџ би на за хри шћа не је она на не бу и 
за то они тре ба да по шту ју за кон (бу ду ће) др жа ве у ко јој ће се на ста ни ти.

Основ на те ма тре ће и че твр те при че је по ло жај хри шћа на у овом ви
дљи вом сви је ту. По ло жај хри шћа на се не раз ли ку је од по ло жа ја оста
лих љу ди, али ће бит на раз ли ка усли је ди ти у бу ду ћем сви је ту ко ји ће 
би ти ље то за пра вед ни ке и зи ма за гре шни ке. Ље ти се ви ди ко је је др
ве ће су во и мр тво, а ко је је зе ле но и жи во. Та да ће пра вед ни ци „про ли
ста ти“, а гре шни ци ће оста ти „су ви и бес плод ни“.

Јер ми но схва та ње тај не хри шћан ског жи во та сим во лич но је при ка
за но у осмој при чи ко ја је да та у об ли ку ви зи је, гдје цен трал но мје сто 
за у зи ма огром на вр ба ко ја сво јом кро шњом по кри ва чи та ву зе мљу. Вр
ба с ње ним гра на ма, ко је ожи вља ва ју при ли ком за ли ва ња, сим во ли зу
је За кон Бо жи ји ко ји је пре дан ци је лом сви је ту. Она је та ко ђе сим вол 
по ка ја ња и бу ду ћих на гра да. Под вр бом је ста јао слав ни Ан ђео Го спод
њи, тј. Хри стос са ве ли ким ср пом у ру ци и сје као гран чи це са ста бла 
и да вао их вјер ни ци ма ко ји су би ли раз вр ста ни у три на ест ка те го ри ја 
(гру па). Да ва ње гран чи це сим во ли зу је да ва ње За ко на Бо жи јег сва ком 
вјер ни ку. На кон то га вје р ни ци су вра ћа ли гран чи це слав ном Ан ђе лу, а 
он је ис пи ти вао у ка квом су ста њу. Гран чи це сим во ли зу ју ду хов но ста
ње вјер ни ка. Са мо су три ка те го ри је вјер ни ка пре да ле гран чи це у ста њу 
ко је је об ра до ва ло слав ног Ан ђе ла (би ле су пот пу но зе ле не), због че га 
су од мах по сла ни у ку лу, тј. Цр кву. Зе ле не гран чи це сим во ли зу ју вјеч ни 
жи вот ко ји при па да сви ма они ма ко ји др же за по ви је сти Бо жи је. Пре
о ста лих де сет гру па Ан ђео је пре дао Па сти ру (тј. ан ђе лу по ка ја ња), да 
он па жљи во ис пи та њи хо ве гран чи це, тј. њи хо во ду хов но ста ње и да у 
ку лу, тј. Цр кву уве де са мо оне ко ји су до стој ни да у њој ста ну ју.

Де ве та при ча пре пу на је але го риј ских сли ка. Па стир во ди Јер му 
у зе мљу Ар ка ди ју, на ви со ку пла ни ну, а њи хо вом се по гле ду от кри ва 
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апо ка лип тич носим во лич на сли ка. Пред њи ма се про сти ре жи во пи сна 
рав ни ца, окру же на са два на ест го ра ра зно ли ког из гле да. Пр ва је би ла 
цр на као гар, дру га – го ла, без би ља ка, тре ћа – ис пу ње на „тр њем и чка
љем“, а оста ле го ре би ле су у ве ћој или ма њој мје ри пре кри ве не би љем, 
и на њи ма су оби та ва ле жи во ти ње. Пр ва го ра из о бра жа ва от пад ни ке 
од вје ре и ху ли те ље на Го спо да, ко ји су цр ни за то што су си но ви бе за
ко ња. Дру га го ра из о бра жа ва ли це мје ре ко ји су слич ни прет ход ни ма, 
јер „ни ка квог пло да исти не не ма у њи ма“. Њи ма је ипак за раз ли ку од 
пр вих да то по ка ја ње, јер ни су по ху ли ли на Го спо да. Тре ћа го ра из о бра
жа ва бо га те (тр ње) и оне ко ји су упле те ни у раз ли чи те тр го ви не (чкаљ). 
Пр ви се „те шко при па ја ју слу га ма Бо жи јим... јер као што је те шко ићи 
го лим но га ма по тр њу та ко је и ова кви ма те шко ући у Цар ство Бо жи је“. 
Дру ги се „не при па ја ју слу га ма Бо жи јим не го лу та ју гу ше ћи се у сво јим 
дје ли ма“. И њи ма је да та мо гућ ност да се по ка ју.

На сред жи во пи сне рав ни це уз ди за ла се огром на би је ла сти је на у об
ли ку коц ке. На сти је ни су би ле усје че не две ри ко је су „си ја ле све тли
је од сун ца“, око ко јих је ста ја ло два на ест пре ли је пих дје во ја ка. За тим 
се по ја ви ло шест ви со ких по што ва них му шка ра ца и мно штво ја ких и 
ли је пих мла ди ћа, ко ји ма је би ло на ре ђе но да гра де ку лу (Цр кву) на ве
ли кој сти је ни из над две ри. Сти је на и две ри сим во ли зу ју Си на Бо жи јег. 
Сти је на је ста ра, што зна чи да Син Бо жи ји, ко ји је био са вјет ник Сво ме 
Оцу при са зда њу тво ре ви не, прет хо ди сва кој тва ри. А две ри су но ве 
за то што се Он ја вио у по след ње да не ра ди то га да би они ко ји же ле да 
се спа су кроз њих ушли у Цар ство Бо жи је. Син Бо жи ји – то су је ди не 
две ри ка Бо гу и Цар ству Не бе ском, је ди ни улаз у Цр кву. За гра ђе ње ку ле 
(Цр кве) упо тре бља ва се са мо ка ме ње иде ал но по сво јој фор ми и бо ји, 
ко је сим во ли зу је оне ко ји су истин ски по вје ро ва ли у Го спо да и ко ји за
о дје ну ти Ње го вим ду хов ним си ла ма чи не „јед но ти је ло, је дан дух, је дан 
ра зум, јед ну вје ру и јед ну љу бав“.

„Па стир“ пред ста вља зна чај но свје до чан ство о опа да њу мо ра ла у та
да шњој Цр кви и по ку ша ју по врат ка пр во на чал ној хри шћан ској чи сто
ти и про сто ти жи во та.

Па пи је Је ра пољ ски
(Παπίας Ιερ απόλε ως; Pa pi as Hi e ra po li ta nus)

О жи во ту и ства ра ла штву овог древ но хри шћан ског пи сца зна мо ре ла
тив но ма ло. Нај ста ри је свје до чан ство о ње му на ла зи мо у спи су „Про тив 
је ре си“ (V, 33, 4) Св. Ири не ја Ли он ског, гдје се ка же да је „Па пи је слу шао 
(апо сто ла) Јо ва на и био друг (при ја тељ) По ли кар пов“ (Ιωάννου μέν ακου
στής, Πολυκάρπου δέ εταίρος). Јев се ви је Ке са риј ски у сво јој „Хр о ни ци“ 
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(Chron. ad an. Abrah. 2114) ка же да је Па пи је био уче ник апо сто ла Јо ва
на, али у „Цр кве ној исто ри ји“ (III, 39) за сту па те зу да је био уче ник „Јо
ва на пре зви те ра“, по зи ва ју ћи се на пред го вор Па пи је вог дје ла „Ту ма че
ње Го спод њих из ре ка“: „Сам Па пи је у пред го во ру сво ме дје лу ни на ко ји 
на чин не го во ри о се би као о чо вје ку ко ји је лич но ви дио и слу шао све те 
апо сто ле, не го го во ри да су га са вје ром упо зна ли љу ди по зна ти апо сто
ли ма“. Јев се ви је у „Цр кве ној исто ри ји“ на во ди дио Па пи је вог пред го
во ра на осно ву ко јег је из вео прет ход ни за кљу чак: „Не ћу окли је ва ти да 
по твр дим исти ну и да мо ја ту ма че ња ис пу ним оним че му сам се до бро 
на у чио од ста ра ца (πρε σβυτέρων) и што сам до бро за пам тио. Ја сам са 
ди вље њем слу шао не мно гор је чи те учи те ље, не го оне ко ји су пре да ва ли 
исти ну, не оне ко ји су по на вља ли за по ви је сти дру гих љу ди, не го за по
ви је сти да не од Го спо да о вје ри, ко је су до ла зи ле од са ме Исти не. Ако је 
до ла зио чо вјек ко ји је го во рио са ста ри ма, ја сам се код ње га рас пи ти вао 
о њи хо вим бе сје да ма: шта је го во рио Ан дреј, а шта Пе тар, шта Фи лип, 
шта То ма и Ја ков, шта Јо ван и Ма теј, или ко дру ги од уче ни ка Го спод
њих; слу шао сам шта је го во рио Ари сти он или пре зви тер Јо ван, уче ни
ци Го спод њи. Схва тио сам да ми књи ге не ће до ни је ти то ли ко ко ри сти 
ко ли ко жи ва ри јеч ко ја оста је да од зва ња у ду ши“.

Из на ве де ног фраг мен та се мо же за кљу чи ти да Јев се ви је ва те за ни је 
уте ме ље на и да је ри јеч о тен де ци о зној на мје ри да се Па пи ју због ње го
вих хи ли ја стич ких по гле да на ђе дру ги учи тељ и да се „От кри ве ње“ ко је 
Јев се ви је ни је убра јао у ка нон ске спи се при пи ше не ком дру гом ау то ру 
(Јо ва ну пре зви те ру) а не Св. Јо ва ну Бо го сло ву. На ве де ни фраг мент ви
ше иде у при лог Ири не је вој те зи да је Па пи је био не по сред ни уче ник 
Св. Јо ва на Бо го сло ва, бу ду ћи да он и апо сто ле на зи ва пре зви те ри ма 
(стар ци ма), а Јо ва на спо ми ње два пу та ка ко би на зна чио да је не што 
што је овај го во рио са знао по сред ством ње го вих уче ни ка, а не што од 
ње га са мо га. У при лог овој те зи иде и чи ње ни ца да ни је дан од пи са ца 
пр ва три ви је ка не по ми ње „пре зви те ра“ Јо ва на ко ји би био раз ли чи та 
лич ност од апо сто ла Јо ва на. Апо ли на ри је Ла о ди киј ски (IV в.) и Фи лип 
Сид ски (V в.) сма тра ју Па пи ја уче ни ком апо сто ла Јо ва на, а Ан дри ја Ке
са риј ски (V в.) га на зи ва „на след ни ком је ван ђе ли сте Јо ва на“ (διάδοχος 
του εύαγγελιστοϋ Ιωάννου).

Па пи је је био епи скоп фри гиј ског гра да Је ра по ља смје ште ног бли зу 
рас кр сни це пу те ва из Ан ти о хи је си риј ске у Сми р ну. Ври је ме ње го вог 
епи скоп ства не мо же мо тач но од ре ди ти. Из вје сно је да је око 165. го
ди не је ра пољ ски епи скоп био Кла у ди је Апо ли на ри је, што зна чи да је 
Па пи је сво је епи скоп ско слу же ње оба вљао при је то га. Ме ђу свим пре
зви те ри ма из Ази је, укљу чу ју ћи и са мог По ли кар па, са мо Ири неј Па
пи ја на зи ва „древ ним му жем“ (ἀρχαῖος  ἀνήρ; Adv. ha er. V, 33, 4), што 
нас на во ди на прет по став ку да је нај вје ро ват ни је ро ђен из ме ђу 60. и 80. 
го ди не пр во га ви је ка.
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Па пи је је ау тор оп шир ног дје ла „Ту ма че ње Го спод њих из ре ка“ 
(Λογίων κυριακῶν ἐξηγήσις; Ex pla na tio ser mo num Do mi ni) у пет књи га, 
од ко јег је са чу ва но са мо не ко ли ко фраг ме на та код Јев се ви ја и Ири не
ја. Пун на зив овог дје ла на ла зи мо пр ви пут код Јев се ви ја Ке са риј ског. 
Св. Ири неј го во ри о „Пет Па пи је вих књи га“, без бли же на зна ке са мог 
на сло ва.

Λόγια Κυρίου ко ја је ту ма чио Па пи је не од но се се са мо на бе сје де или 
из ре ке Хри сто ве у ужем сми слу већ и на ње го ва дје ла. На осно ву са чу
ва них фраг ме на та мо же се за кљу чи ти да Па пи је во ту ма че ње не об у хва
та са мо ка нон ске тек сто ве већ и не ке тек сто ве ко ји ни су ушли у ка нон, 
а та ко ђе и усме но пре да ње.

У са чу ва ним фраг мен ти ма на ла зи мо ва жне ин фор ма ци је о Мар
ко вом и Ма те је вом је ван ђе љу. Па пи је нам са оп шта ва да је Мар ко био 
пре во ди лац (ту мач) Пе тр ов (ερμηνευτής Πέτρου γενόμενος) и да је тач
но за пи сао (ακριβώς έγραψεν) све што је за пам тио иа ко се ни је др жао 
по рет ка ри је чи и дје ла Хри сто вих, за то што он сам ни је слу шао Го спо да 
ни ти га је пра тио. За Пе тра ка же да је из ла гао уче ње (τὰς διδασκαλίας) 
са ци љем да удо во љи по тре ба ма (слу ша ла ца) а не да би го во ре Го спод
ње (κυριακῶν λογίων) пре дао по по рет ку (σύνταξιν).

У ве зи са Ма те је вим је ван ђе љем Па пи је ка же да је „Ма теј за пи сао 
бе сје де (Го спод ње) на је вреј ском ди ја лек ту, а сва ко их је пре во дио (ту
ма чио) ка ко је мо гао“ (Ματθαῖος μὲν οὖν Ἑβραΐδι διαλέκτῳ τὰ λόγια συ
νετάξατο, ἡρμήνε υσ εν δ’ αὐτὰ ὡς ἧν δυνατὸς ἕκαστος).

Па пи је је био хи ли ја ста [хилијазам (од грч. χίλιοι – хи ља да) или ми
ле на ри зам (од лат. mil le ni um – хи ља ду го ди на) је уче ње за сни ва но на 
бу квал ном ту ма че њу От кри ве ња 20, 4–6, по ко јем ће Хри стос, на кон 
вас кр се ња пра вед ни ка а при је Стра шног су да, вла да ти на зе мљи хи ља
ду го ди на, за јед но са пра вед ни ци ма ко ји ће ужи ва ти у свим вр ста ма 
ма те ри јал них добара], што у сво јој „Цр кве ној исто ри ји“ ис ти че и Јев се
ви је Ке са риј ски: „Та ко на при мјер он го во ри да ће на кон вас кр се ња мр
твих на сту пи ти хи ља ду го ди шње тје ле сно Цар ство Хри сто во на ис тој 
овој зе мљи. Ја ми слим да је он ло ше про ту ма чио ри је чи апо стол ске и да 
ни је ра зу мио њи хов пре не се ни и та јан стве ни сми сао, јер је био ма лог 
ума“ (Hist. eccl. III, 39, 12).
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На ста нак и оп ште ка рак те ри сти ке апо ло гет ске књи жев но сти

У II ви је ку хри шћан ство је на ми си о нар ском по љу има ло до ста успје
ха. Је ван ђел ска на у ка се бр зо ши ри ла и по че ла да про ди ре у све сло је ве 
рим ског дру штва. Ова кав успјех хри шћан ске бла го ви је сти иза звао је 
бур ну ре ак ци ју не при ја те ља хри шћан ства, ко ји су се свим си ла ма тру
ди ли да ла жним оп ту жба ма, ко ји ма је свје ти на би ла скло на вје ро ва ти, 
дис кре ди ту ју хри шћан ство. Хри шћан ски ин те лек ту ал ци су би ли при
мо ра ни да опо вр га ва ју ла жне оп ту жбе и да до ка зу ју ви со ко до сто јан
ство но ве ре ли ги је. Ове ли те рар не за штит ни ке хри шћан ства, ко ји су 
је ван ђел ску на у ку бра ни ли ри јеч ју а не ма чем, на зи ва мо апо ло ге та ма.

Глав ни не при ја те љи хри шћан ства би ли су ју деј ство и грч корим
ско мно го бо штво. Основ ни узрок ју деј ског не при ја тељ ства пре ма 
хри шћан ству био је уско гру ди ју деј ски на ци о на ли зам ко ји је од ба цио 
истин ског Ме си ју, Го спо да Ису са Хри ста, и сво ју на ду и вје ру усмје рио 
на ме си ју ко ји ће се по ја ви ти у ви ду слав ног и ра то бор ног ца ра, ко ји ће 
по ко ри ти чи тав сви јет и ста ви ти га под власт Је вре ја, те их на тај на
чин на гра ди ти за ду ге го ди не по ни же ња. Про дукт уско гру дог ју деј ског 
на ци о на ли зма био је раз ли чит до су прот но сти од хри шћан ског по гле
да на Мој си јев за кон. Ју де ји су при зна ва ли вјеч ну ва жност Мој си је вог 
за ко на и сма тра ли га је ди ним сред ством спа се ња. При вр же ност Мој си
је вом за ко ну би ла је то ли ко сна жна да су и Ју де ји ко ји су се обра ти ли 
у хри шћан ство ин си сти ра ли на ње го вом ис пу ња ва њу. Хри шћан ство је 
об ја ви ло да је за кон Мој си јев са до ла ском Спа си те ља из гу био сво је зна
че ње и да је са мим тим и ју деј ство из гу би ло сво ју исто риј ску уло гу.

Нај о па сни ји не при ја тељ хри шћан ства би ло је грч корим ско мно го
бо штво, ко је је на сво јој стра ни има ло ма те ри јал ну си лу и ужи ва ло пу
ну по др шку рим ске др жа ве. По про ми слу Бо жи јем па ган ски сви јет је 
по чео да до жи вља ва хри шћан ство као опа сног не при ја те ља тек ка да се 
број хри шћа на зна чај но уве ћао и ка да је хри шћан ство при лич но оја ча
ло за бор бу са стра шним про тив ни ком.

Глав ни раз лог мно го бо жач ког не при ја тељ ства пре ма при ста ли ца ма 
но ве ре ли ги је био је уни вер за лан ка рак тер хри шћан ства, ко је се раз ли
ко ва ло од свих древ них ре ли ги ја и ни је мо гло да се под ве де под оп шта 
мје ри ла. Хри шћан ска ре ли ги ја ни је би ла на ци о нал на и ни је при па да ла 
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не ком од ре ђе ном на ро ду као мно го бо жач ка и ју деј ска. Уни вер за лан 
ка рак тер хри шћан ства, тј. ње го ва пре тен зи ја да по ста не све о бу хват
на (свјет ска) ре ли ги ја а не ре ли ги ја не ког од ре ђе ног на ро да, иза звао је 
же сто ку ре ак ци ју мно го бо жа ца ко ји су се тру ди ли да уни зе, осла бе и, 
по мо гућ но сти, уни ште хри шћан ство, не пре за ју ћи да за оства ре ње тог 
ци ља упо тре бе сва рас по ло жи ва сред ства. Па га ни ма је на ру ку ишла и 
чи ње ни ца да је хри шћан ство у Рим ској им пе ри ји би ло не за ко ни та ре
ли ги ја (лат. re li gio il li ci ta). Иа ко се Рим од ли ко вао ши ро ким вјер ским 
сло бо да ма и ви со ком тр пе љи во шћу пре ма свим ре ли ги ја ма, хри шћан
ство је има ло та кав ста тус због свог уни вер зал ног ка рак те ра и због од
би ја ња хри шћа на да уче ству ју у па ган ском кул ту ко ји је био под по кро
ви тељ ством др жа ве.

О хри шћа ни ма су се ши ри ле нај ра зли чи ти је гла си не ко је су сна жно 
ути ца ле на па ган ско јав но мње ње. Хри шћа ни су оп ту жи ва ни за ате и
зам, ка ни ба ли зам и дру штве ну и по ли тич ку не ло јал ност. Ова кве вр сте 
оп ту жби иза зи ва ле су у по је ди ним слу ча је ви ма пра ву про ва лу би је са 
пре ма Цр кви Хри сто вој. Јав но мње ње је вр ши ло сна жан при ти сак на 
др жав не ор га не, ко ји су от по че ли са го ње њем при ста ли ца хри шћан ске 
вје ре. Основ ни за да так апо ло ге та је био да по би ју оп ту жбе и пред ра
су де про тив хри шћа на и да на тај на чин ши ро ке сло је ве ста нов ни штва 
ин фор ми шу о пра вој исти ни. Они су би ли при ну ђе ни да бра не чи сто
ту хри шћан ских дог ма та и све тост хри шћан ског мо ра ла, као и уз ви
ше ни мо рал ни ка рак тер жи во та и по на ша ња хри шћа на. Апо ло ге ти су 
ис ти ца ли да хри шћа ни, као нај ди сци пли но ва ни ји по да ни ци им пе ри је, 
има ју пра во да сло бод но оба вља ју сво је ре ли ги о зне об ре де и да бу ду 
при хва ће ни и при зна ти као нор ма лан и ко ри стан дио дру штва, јер њи
хов на чин жи во та и све тост њи хо вих оби ча ја не пред ста вља ју ни ка кву 
опа сност по др жа ву.

Ли те рар на бор ба апо ло ге та про тив мно го бо штва има ла је не ри јет
ко осим од брам бе ног и на па дач ки ка рак тер. Опо вр га ва ју ћи оп ту жбе са 
ко ји ма су мно го бо шци исту па ли про тив хри шћа на апо ло ге ти су та ко ђе 
из об ли ча ва ва ли и њи хов ре ли ги о зни жи вот, ис ти чу ћи идо ло по клон
ство, ан тро по ла три ју, су је вјер је, фа та ли зам и не мо рал ност као нај не га
тив ни је стра не па ган ског кул та. Апо ло ге ти на сто је да при ка жу па ган
ску ре ли ги ју као од сту па ње од бо жан ске исти не и као дје ло де мо на ко ји 
на тај на чин же ле за др жа ти моћ над љу ди ма. Исто вре ме но се тру де да 
пред ста ве па ган ском сви је ту уз ви ше ност и чи сто ту хри шћан ског уче
ња и мо ра ла, са ци љем да при ву ку мно го бо шце у кри ло хри шћан ства.

За раз ли ку од пи са ца ра ни јег пе ри о да, апо ло ге ти се обра ћа ју ви шим 
сло је ви ма дру штва, ин те лек ту ал ци ма и но си о ци ма вла сти, са ци љем да 
у хри шћан ство обра те што ве ћи број обра зо ва них љу ди. За ис пу ње ње 
тог ци ља би ло је нео п ход но хри шћан ске исти не из ло жи ти пој мо ви ма 
и ка те го ри ја ма је лин ске фи ло со фи је и та ко их учи ни ти схва тљи вим 
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и при хва тљи вим па ган ским ин те лек ту ал ци ма. Сво јим на сто ја њем да 
по мо ћу фи ло со фи је учи не хри шћан ство при сту пач ним па ган ски ин те
лек ту ал ци ма и сво јим ис ти ца њем хри шћан ства као је ди не исти ни те 
фи ло со фи је, апо ло ге ти су же ље ли да скре ну па жњу на ин те лек ту ал ну, 
тј. на уч нодог мат ску стра ну хри шћан ског уче ња.

Мно го бо штво ни је би ло је дин стве но, у ње му ни је по сто ја ла је дин
стве на уну тра шња ор га ни за ци ја, па је у скла ду са тим и ли те рар на ре
ак ци ја мно го бо штва на хри шћан ске апо ло ги је би ла ра зно род на. Ко ме
ди о граф Лу ки јан и ље кар Га лен су гле да ли на хри шћан ство са ви си не, 
али су има ли и од ре ђе ну сим па ти ју пре ма при ста ли ца ма но ве вје ре. 
Глав ни опо нент хри шћан ства у II ви је ку био је нео пла то ни чар Целс 
(Kέλσον; Cel sus), ко ји сво је ан ти хри шћан ско дје ло „Исти ни ти ло гос“ 
(Λόγος ἀληθής) за по чи ње ри је чи ма: „Ви сто ји те из ван за кон ског по рет
ка“ (Ori gen. Con tr. Cels. I, 1). Келс озна ча ва хри шћан ство као ре ли ги ју 
ду хов ног мра ка, пу ну пред ра су да и фа на ти зма, ко ја се осла ња на гру бу 
и нео бра зо ва ну го ми лу. Он је ја сно осје тио да хри шћан ство под ри ва 
и ру ши цје ло куп ну струк ту ру ан тич ког по гле да на сви јет, због че га је 
пре ба цио хри шћа ни ма да те же не ким но во та ри ја ма. Хри шћан ство је 
за Цел са ре ли ги ја ро бо ва, си ро ти ње и не зна ли ца, ко ја пред ста вља ра
ди кал ни рас кид са тра ди ци јом. Пра во на оп ста нак има ју, по ње му, са мо 
оне ре ли ги је ко је има ју на ци о нал ни ка рак тер и ко је се мо гу укло пи ти у 
оп ште окви ре рим ске др жав не ре ли ги је.

Иа ко су се сви апо ло ге ти ма њеви ше слу жи ли је лин ском фи ло со
фи јом, они ни су има ли је дин ствен став у по гле ду ње не ври јед но сти. 
Св. Ју стин Му че ник је за сту пао ми шље ње да је је лин ска фи ло со фи ја 
при пре ма за хри шћан ство, а да су је лин ски фи ло со фи хри шћа ни при је 
хри шћан ства, док је Та ти јан Аси рац имао из ра зи то негативaн став пре
ма грч кој фи ло со фи ји и грч кој кул ту ри уоп ште.

Апо ло ге ти су за чет ни ци на уч ног ме то да у из ла га њу и ту ма че њу 
исти на вје ре. У од но су на спи се апо стол ских ота ца њи хо ви спи си се 
од ли ку ју ве ћом си сте ма тич но шћу и стил ски су до тје ра ни ји.

Ме ђу ве ли ким бро јем бо го слов ских те ма ко је апо ло ге ти об ра ђу ју у 
сво јим спи си ма цен трал но мје сто за у зи ма уче ње о Ло го су. По сто ји са
мо јед на је ди на исти на ко ја је са др жа на у Ло го су. Тај Ло гос је био Син 
Бо жи ји ко ји се ова пло тио и ко ји је про сви је тлио све ис кре не тра га о це 
за исти ном у људ ској исто ри ји (ста ро за вјет не про ро ке, је лин ске фи
ло со фе итд.). Апо ло ге ти ни су раз ли ко ва ли те о ло ги ју (уче ње о од но су 
ли ца уну тар Све те Тро ји це – De Deo ad in tra) од ико но ми је (бо жан ски 
план спа се ња – De Deo ad ex tra), па су сво јим уче њем о уну тра шњем 
или има нент ном Ло го су (λόγος ἐνδιάθετος) и из ре че ном Ло го су (λόγος 
προφορικός) ве зи ва ли ро ђе ње Си на Бо жи јег за ства ра ње сви је та и при
бли жи ли га вре мен ској гра ни ци.
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Ари стид Атин ски
(Ἀριστείδης ο Αθηναίος; Mar ci a nus Ari sti des At he ni en sis)

Оскуд не по дат ке о Ари сти ду на ла зи мо код Јев се ви ја, Је ро ни ма, Па вла 
Оро зи ја и у за пад ним мар ти ри о ло зи ма. Из Јев се ви је ве „Хро ни ке“ (јер
мен ски пре вод) са зна је мо да су „Ко драт, слу ша лац апо сто ла, и Ари
стид, атин ски фи ло соф на ше на у ке, пре да ли ца ру Адри ја ну апо ло ги је“ 
ко је су га на ве ле да из да едикт ко јим је огра ни ча вао го ње ње хри шћа на 
(Chron. ad an. Abrah. 2140 ). У „Цр кве ној Исто ри ји“ до да је да је Ари
сти до во дје ло „са чу ва но до да нас и мно ги га по сје ду ју“ (Hist. ecll. IV, 
3, 1). Св. Је ро ним ка рак те ри ше Ари сти да као „ве о ма кра снор је чи вог 
фи ло со фа“ чи ја „Апо ло ги ја“ „свје до чи, пре ма ми шље њу уче них љу ди, 
о ње го вом ве ли ком уму“ (De vir. ill. 20). У пи сму Маг ну (Ep. 70, 4) ка же 
да је Ари сти до во де ло по дра жа вао Св. Jустин Му че ник. Хри шћан ски 
исто ри чар Па вле Оро зи је (Pa u lus Oro si us † 420) на зи ва Ари сти да „му
жем ис пу ње ним вје ром и му дро шћу“ (Hist. adv. pa gan. VII, 13, 2). Из 
за пад них мар ти ри о ло га са зна је мо да Ари стид, „муж ко ји се про сла вио 
вје ром и му дро шћу“, у сво јој „Апо ло ги ји“ учи да је Исус Хри стос је дин
ствен (so lus es set De us) и исти ни ти Бог (ve rus es set De us).

Ари сти до ва „Апо ло ги ја“ сма тра на је из гу бље ном све до 1878. го ди
не, ка да су јер мен ски мо на симе хи та ри сти из Ма на сти ра Св. Ла за ра у 
Ве не ци ји про на шли је дан фраг мент на јер мен ском је зи ку. Не што ка
сни је, 1889. го ди не, Рен дел Ха рис (Ja mes Ren del Har ris †1941) је про на
шао ком пле тан текст у си риј ском пре во ду у Ма на сти ру Св. Ка та ри не 
на Си на ју. Пре ма фраг мен ту на јер мен ском је зи ку „Апо ло ги ја“ је упу
ће на ца ру Адри ја ну, а пре ма си риј ском ру ко пи су упу ће на је ца ру Ан
то ни ну Пи ју. На осно ву си риј ског ру ко пи са све ште ник Џ. А. Ро бин сон 
(Jo seph Ar mi ta ge Ro bin son †1933) је утвр дио да се грч ки текст „Апо ло
ги је“, у скра ће ном об ли ку, на ла зи у 27. и 28. гла ви „Жи ти ја Вар ла а ма 
и Јо а са фа“. Ка сни је су у па пи ру си ма из Ок си рин ха про на ђе на још два 
грч ка фраг мен та овог спи са.

По пи та њу вре ме на на стан ка „Апо ло ги је“ ми шље ња ис тра жи ва ча су 
по ди је ље на, а да ти ра ња се кре ћу у ин тер ва лу из ме ђу 124. и 143. го ди не.

„Апо ло ги ја“ (Απολογία; Apo lo gia) се са сто ји из 17 гла ва. Гла ве 1–2 
пред ста вља ју не ку вр сту исто риј скоре ли ги о зног уво да. У гла ва ма 3–14 
да та је кри ти ка мно го бо штва и ју да и зма. У за вр шним гла ва ма (15–17) 
ау тор го во ри о уз ви ше но сти хри шћан ског уче ња и мо ра ла.

Ари стид у „Апо ло ги ји“ раз ви ја сво ју ми сао у пер спек ти ви ре ли ги
о зног осми шља ва ња исто ри је чо вје чан ства. Из те пер спек ти ве он при
сту па кри ти ци ју да и зма и мно го бо штва, у ње го вим раз ли чи тим ва ри
јан та ма. Све ште на исто ри ја про ла зи кроз че ти ри фа зе: вар вар ску, је ли
ни стич ку, ју да и стич ку и хри шћан ску, а са гла сно то ме по сто је и че ти ри 
ка те го ри је љу ди: вар ва ри, је ли ни, ју де ји и хри шћа ни. При пад ност по
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је ди ној ка те го ри ји про цје њу је се на осно ву сте пе на спо зна је пра вог и 
исти ни тог Бо га.

Вар ва ри су, не спо знав ши исти ни тог Бо га, по че ли да се кла ња ју тво
ре ви ни (мје се цу, звје зда ма, чо вје ку итд.), а не Тво р цу. Они су сти хи ја
ма, пред ме ти ма и бе сло ве сним би ћи ма при да ва ли бо жан ска свој ства 
што их је од ве ло у лу дост и не мо рал нај го ре вр сте (Apol. 3; 4; 12).

Је ли ни, ко ји се по но се сво јом му дро шћу, упа ли су та ко ђе у мно го бо
жач ку за блу ду уче ћи ка ко има ви ше бо го ва ко ји су под ло жни људ ским 
сла бо сти ма и стра сти ма, што је не до стој но пра во га Бо га. Не ки је лин
ски пје сни ци и фи ло со фи су твр ди ли да је јед на при ро да свих бо го ва, 
али ни су схва ти ли ка ква је истин ска при ро да Бо га за то што је „сва на
у ка о при ро ди бо го ва за блу да“ (Apol. 13, 7).

Ју де ји су мно го бли же исти ни од вар ва ра и Је ли на бу ду ћи да вје
ру ју да по сто ји је дан Бог, све мо гу ћи Тво рац све га и да са мо ње му, а не 
ство ре ним ства ри ма, тре ба ода ва ти бо жан ско по што ва ње. Али и они 
су уда ље ни од истин ског по зна ња, јер иа ко у сво јим ми сли ма сма тра ју 
да слу же исти ни том Бо гу они то на дје лу не по ка зу ју (Apol. 14). Тре ба 
ре ћи да се, ка да је ри јеч о ју деј ском мо но те и зму, грч ка и си риј ска вер
зи ја „Апо ло ги је“ зна чај но раз ли ку ју. Пре ма грч кој вер зи ји Ју де ји су се 
по ка за ли не за хвал ни, по че ли су да слу же па ган ским бо го ви ма, да уби
ја ју про ро ке и пра вед ни ке и из вра га ва ју ру глу Си на Бо жи јег.

За хри шћа не Ари стид ка же да су „по зна ли Бо га Тво р ца и устро ји те ља 
све га и осим Ње га не по шту ју ни ка квог дру гог бо га. Од Ње га су до би ли 
за по вје сти ко је су им уцр та не у ср ци ма и они их чу ва ју, че ка ју ћи вас кр
се ње мр твих и жи вот бу ду ћег ви је ка. За то они не чи не пре љу бу, не блуд
ни че, не свје до че ла жно, не тра же ту ђе, по шту ју оца и мај ку и пра вед но 
су де“ (Apol. 15, 2–4). Бу ду ћи да хри шћа ни по сје ду ју истин ско по зна ње 
Бо га и да жи ве по нај ви шим мо рал ним на че ли ма, њи хов циљ и за да так 
је да из ву ку људ ски род из не по зна ва ња исти не и бла та не мо ра ла.

Ари стид за по чи ње „Апо ло ги ју“ из во ђе њем (ко смо ло шког) до ка за 
о по сто ја њу Бо га. Кра со та и бла го у стро је ност сви је та не мо гу а да не 
иза зо ву по ми сао о Тво р цу, ко ји је све уре дио, ко ји у све му при су ству је 
и ко ји је од све га скри вен. Бог ко ји је све ство рио је не ство рен, не про
мјен љив, не ви дљив, без по чет ка и кра ја и без об ли ка и гра ни ца.

Све ти Ме ли тон Сард ски
(Μελίτων Σάρδεων, Me li to Sar den sis)

Иа ко Св. Ме ли тон Сард ски спа да ме ђу нај зна ме ни ти је му же ве древ не 
Цр кве по да ци о ње го вом жи во ту су до ста оскуд ни. Из Јев се ви је ве „Цр
кве не исто ри је“ (IV, 13, 8; 26, 1) са зна је мо да је био епи скоп гра да Сар да 
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у Ли ди ји и да је при ца ре ви ма Ан то ни ну Пи ју и Мар ку Ау ре ли ју, због 
сво је уче но сти, чи сто те жи во та и рев но сне за шти те апо стол ског пре да
ња, по стао по знат и сла ван. По ли крат Ефе ски, у по сла ни ци па пи Вик
то ру (189–198) по во дом спо ра о пра зно ва њу Пас хе, убра ја Ме ли то на у 
„ве ли ка свје ти ла“ (μεγάλα στοιχεία; Eus. Hist. eccl. V, 24, 2–8) Ма ло а зиј ске 
Цр кве и при ста ли це квар то де ци ман ске прак се. Да је Св. Ме ли тон био 
по знат ши ром хри шћан ске ва се ље не свје до че и ри је чи Св. Ипо ли та ко је 
на во ди Јев се ви је: „Ко не зна за књи ге Ири не ја и Ме ли то на ко је про по
ви је да ју Хри ста као Бо га и чо вје ка“ (Hist. eccl. V, 28, 4–5. Св. Ана ста си је 
Си на ит († око 695) га на зи ва „нај бо жан стве ни јим и нај му дри јим учи
те љем“ (Vi ae dux; Ὁδηγός 13, 7). Да ту ми ро ђе ња и смр ти Св. Ме ли то на 
ни су по зна ти. Прет по ста вља се да се упо ко јио око 190. го ди не.

Св. Ме ли тон је био је дан од нај плод ни јих пи са ца хри шћан ске ста ри
не. Од ње го вих број них дје ла, ко је по ми њу Јев се ви је и Ана ста си је Си
на ит, до нас је до шла у цје ли ни са мо оми ли ја „О Пас хи“ (Περί Πάσχα; 
De  Pascha). Са чу ва ни су и фраг мен ти сле де ћих дје ла Св. Ме ли то на: 
„Ри јеч о вје ри“ (Λόγος υπέρ της πίστεως) – апо ло ги ја упу ће на ца ру Мар
ку Ау ре ли ју; „О Пас хи – дви је књи ге“ (Τὰ Περὶ τοῦ Πάσχα δύο); „О Кр
ште њу“ (Περί λουτρού); „О ђа во лу и Јо ва но вом От кри ве њу“ (Περί του 
διαβόλου καΐ της Άποκαλύψως Ιωάννου); „О по слу ша њу вје ре“ (Περί 
ύπακοής πίστεως); „О ду ши и ти је лу“ (Περί ψυχής καΐ σώματος); „Екло ге“ 
(Έκλογαί); „О да ну Го спод њем“ (Περί κυριακής); „О ова пло ће њу Хри ста“ 
(Περί σαρκώσεως Χριστοῦ).

Грч ки текст оми ли је „О Пас хи“ ре кон стри сан је на осно ву два па
пи ру са из IV ви је ка (Papyrus Che ster Be attyMic hi gan и Papyrus Bod mer 
XI II), ко ји су до пу ње ни јед ним фраг мен том из па пи ру са Oxyrchynchus 
1600. На осно ву ова три па пир на ко дек са О. Пер лер (Ot hmar Per ler † 
1994) је 1966. при ре дио кри тич ко из да ње тек ста оми ли је „О Пас хи“. 
Он сма тра да је ова оми ли ја јед на од дви је књи ге „О Пас хи“ ко је по ми
ње Јев се ви је.

У оми ли ји „О Пас хи“ Св. Ме ли тон от кри ва сми сао и тај ну хри шћан
ске Пас хе ту ма че ћи ти по ло шки 12. гла ву Књи ге Из ла ска. Оми ли ја има 
дви је глав не те ме: 1) од нос Ста рог и Но вог За вје та и 2) до мо строј спа
се ња. Сто жер ко ји по ве зу је оба За вје та и сре ди ште цје ло куп ног до мо
стро ја спа се ња, по Св. Ме ли то ну, је сте Го спод Исус Хри стос. Као Спа
си тељ, Хри стос оли ча ва чин и чи ње ни цу на шег из ба вље ња и спа се ња у 
Ње го вој соп стве ној лич но сти.

До га ђа је из ста ро за вјет не исто ри је и ста ро за вјет ни за кон Ме ли тон 
озна ча ва ри јеч ју τύπος, ко ја би се мо гла пре ве сти као пра сли ка, обра
зац, на црт. Осло бо ђе ње Је вре ја из Егип та је пра сли ка (τύπος) Хри сто ве 
жр тве, ко ја је истин ска Пас ха ко ја осло ба ђа чо вје чан ство од смр ти и 
ти ран ског ро бо ва ња гри је ху. Ста ри За вјет је имао зна че ње и ври јед ност 
све до Хри сто ве по ја ве. Ста ро за вјет не пра сли ке ис пу ње не су у жр тви 
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и стра да њу Хри сто вом, а њи хо вим ис пу ње њем при вре ме на функ ци ја 
пра сли ке као пра сли ке је пре ста ла. „Пра сли ка је би ла зна чај на при је 
исти не, а при ча је би ла див на при је ње ног ту ма че ња... Али од вре ме на 
ка да је Цр ква по диг ну та и ка да је Је ван ђе ље за бли ста ло љу ди ма на зе
мљи, пра сли ка је учи ње на пра зном. За кон је та ко ђе био ис пу њен ка да 
је за бли ста ло свје тло Је ван ђе ља, а пра сли ка је би ла уни ште на кад је Го
спод по стао ја сан“ (De Pascha 41–43). 

То што Ме ли тон ста вља ве ћи на гла сак на Хри сто ва стра да ња, као 
спа со но сна, не го на Вас кр се ње, мо же се об ја сни ти прак сом сла вље ња 
Пас хе у ма ло а зиј ским цр ква ма. В. Бо ло тов (†1900) ка же да су ма ло а зиј
ски хри шћа ни на Пас ху пра зно ва ли тај ну стра да ња, док су хри шћа ни 
оста лих цр ка ва пра зно ва ли тај ну Вас кр се ња Го спод њег. Ма ло а зиј ски 
хри шћа ни су 14. ни са на стро го по сти ли; то ком ноћ ног бде ни ја са 14. на 
15. ни сан чи та на је и ту ма че на 12. гла ва Књи ге Из ла ска. За тим се пре
ки дао пост ве че ром љу ба ви за ко јом је сле до ва ла Ев ха ри сти ја.

Је дин ство Бо го чо вје чан ске лич но сти и раз ли ко ва ње дви ју при ро да 
ре љеф но је ис так ну то у оми ли ји при ли ком опи са Хри сто ве кр сне смр
ти: „Онај Ко ји је зе мљу обје сио је обје шен, Ко ји је не бе са ра за пео је рас
пет, Ко ји је све при ко вао је при ко ван, Вла ди ка – пре зрен, Бог – уби јен, 
Цар Изра и љев – де сни цом изра иљ ском по гу бљен; као ов ца би за клан, 
као чо вјек по гре бен, као Бог из мр твих вас кр се, бу ду ћи по при ро ди Бог 
и чо вјек“ (De Pascha 96).

Из са чу ва них фраг ме на та апо ло ги је „Ри јеч о ве ри“ (Λόγος υπέρ της 
πίστεως), упу ће не ца ру Мар ку Ау ре ли ју, са зна је мо основ не апо ло гет ске 
ста во ве Св. Ме ли то на и ње го ва ра су ђи ва ња о од но су Цр кве и Рим ске 
им пе ри је. Ме ли тон пред ста вља хри шћан ство као фи ло со фи ју ко ја је, 
су прот но тврд ња ма мно го бо жа ца, до при ни је ла ја ча њу и успо ну Им
пе ри је, а као до каз бла го твор ног ути ца ја хри шћан ства на рим ско дру
штво на во ди да од вре ме на ца ра Ав гу ста ни јед на не во ља ни је за де си ла 
Им пе ри ју. Он ис ти че да су ца ре ви Не рон и До ми ци јан про го ни ли хри
шћа не за то што су по вје ро ва ли ла жи ма за ви дљи ва ца, ко ји су же ље ли 
да окле ве ћу хри шћан ско уче ње. „На ша фи ло со фи ја је пр во про цвје та ла 
код вар ва ра; по том се у до ба ве ли ке вла да ви не Ав гу ста, твог пре тка, 
раз ви ла код на ро да ко ји ма ти вла даш; по ста ла је до бар зна мен по себ но 
за тво је цар ство. Од та да се моћ Ри мља на учвр шћи ва ла и до сти гла свој 
вр ху нац. То је моћ чи ји си ти сам по стао и чи ји ћеш са сво јим си ном 
на ста ви ти да бу деш по жељ ни вла сник, ако чу ваш фи ло со фи ју ко ја се 
раз ви ла и ро ди ла у до ба Ав гу ста и ко ју су тво ји пре ци сла ви ли за јед но 
са оста лим ре ли ги ја ма. Ко ри сност ко ју је за успје шан по че так цар ства 
има ла исто вре ме ност раз во ја на шег уче ња нај бо ље до ка зу је то што се 
ни јед на не зго да ни је де си ла од вре ме на Ав гу сто ве вла да ви не; на про тив, 
све је би ло див но, из ван ред но и у скла ду са же ља ма свих. Је ди ни ко ји су 
до пу сти ли да их не ко ли ко за ви дљи ва ца пре ва ри, Не рон и До ми ци јан, 
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же ле ли су да окле ве ћу на ше уче ње; њи хо ва је гре шка што су се ла жи 
си ко фа на та о при вр же ни ци ма на шег уче ња не ра зум ном прак сом про
ши ри ле. Али, тво ји по бо жни оче ви про на шли су ли јек њи хо вом не зна
њу... Што се ти че те бе, ко ји још ви ше сто јиш на том ста но ви шту и чи ји 
су осје ћа ји још ху ма ни ји и још ви ше фи ло соф ски, увје ре ни смо да ћеш 
учи ни ти све оно што ми од те бе тра жи мо“ (Eus. Hist. eccl. IV, 26, 7–11).

Фраг мент дје ла „О ова пло ће њу Хри ста“ (Περί σαρκώσεως Χριστοῦ), 
упе ре ног про тив Мар ки о на, са чу вао је Ана ста си је Си на ит (Vi ae dux; 
Ὁδηγός 13). Не ки ис тра жи ва чи сма тра ју да је у пи та њу исто дје ло ко је Јев
се ви је по ми ње под на зи вом „О отје ло вље њу Бо га“ (Περὶ ἐνσωμάτου θεοῦ). 
Овај фраг мент је ве о ма би тан за схва та ње Ме ли то но ве хри сто ло ги је. У 
ње му се ис ти че да је Хри стос исто вре ме но Бог и са вр шен чо вјек, а дви је 
Ње го ве при ро де су нам по зна те пре ко чу да учи ње них по сли је Кр ште ња 
(Бо жан ска) и кроз при су ство пло ти (чо вје чан ска).

Ве о ма је зна ча јан и фраг мент дје ла „О Кр ште њу“ упе ре ног про тив 
псе у дог но сти ка, ко ји су од би ја ли Све ту Тај ну Кр ште ња и не ги ра ли 
ствар ност Хри сто вог Кр ште ња на Јор да ну. Св. Ме ли тон са гле да ва ову 
Све ту Тај ну у ко смич ким ди мен зи ја ма. Оке ан се на зи ва бап ти се ри јом 
Сун ца и мје се че вом ба њом у ко јем они (Сун це и Мје сец), за јед но са 
зви је зда ма при ма ју та јан стве но кр ште ње. Ако не бе ска свје ти ла при
ма ју та кво кр ште ње он да се и Хри стос, ко ји је Цар не бе са и Гла ва тво
ре ви не, мо гао кр сти ти у Јор да ну, за кљу чу је Ме ли тон.

Све ти Ју стин Фи ло соф и Му че ник
(Ἰουστῖνος ὁ Φιλόσοφος καὶ Μάρτυρας; Iu sti nus Martyr)

Св. Ју стин Фи ло соф и Му че ник је нај зна чај ни ји и нај плод ни ји апо ло
ге та II ви је ка. Пр ви га је „Фи ло со фом и Му че ни ком“ на звао Тер ту ли
јан (Ju sti nus phi lo sop hus et martyr; Adv. Va len tin. 5). Нај ва жни је по дат ке 
о жи во ту и ства ра ла штву овог цр кве ног оца на ла зи мо у ње го вим дје
ли ма и дје ли ма Та ти ја на Аси р ца, Јев се ви ја Ке са риј ског и Св. Је ро ни ма 
Стри дон ског. Ва жно свје до чан ство о му че нич кој кон чи ни Св. Ју сти на 
и ње го вим ри је чи ма на су ду пред ста вља ју мар ти ри о ло шка ак та (Ac ta 
Iu sti ni), ко ја спа да ју ме ђу нај ста ри је ау тен тич не за пи се му че ни штва.

Ро ђен је око 100. го ди не у Па ле сти ни, у древ ном са мар јан ског гра ду 
Си хе му (да на шњем На блу су) од ро ди те ља мно го бо жа ца. У то ври је ме 
град се звао Фла ви ја Не а по лис, а име је до био по ца ру Фла ви ју Ве спа зи
ја ну, ко ји га је, на кон раз ру ше ња у Ју деј ском ра ту 70. го ди не, об но вио.

У тра га њу за спо зна јом Бо га и сми слом људ ског жи во та мла ди Ју
стин се обра ћао ра зним шко ла ма грч ке фи ло соф ске тра ди ци је. По што 
су га раз о ча ра ли пред став ни ци сто ич ке, пе ри па те тич ке (на ста вља чи 
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Ари сто те ло ве фи ло со фи је) и пи та го реј ске шко ле, Ју стин се об рео код 
пла то ни ча ра, од ко јих је, по соп стве ном при зна њу, на у чио до ста ко ри
сних ства ри. „Мо гућ ност схва та ња не тје ле сних ства ри, ка же Ју стин, ме 
је до крај но сти оча ра ла; по сма тра ње Иде ја је да ва ло кри ла мом ду ху, 
та ко да сам убр зо по ми слио да сам по стао му драц; био сам та ко глуп да 
сам се по на дао да ћу од мах угле да ти Бо га: то и је сте, на и ме, циљ Пла то
но ве фи ло со фи је“ (Dial. 2).

На кон ду гог фи ло соф ског лу та ња у по тра зи за исти ном, Св. Ју сти ну 
се до го дио су срет ко ји ће из ми је ни ти сав ње гов жи вот и усмје ри ти га 
дру гим то ком. Док је ме ди ти ра ју ћи ше тао мор ском оба лом из не на да је 
су срео јед ног стар ца, са ко јим је по вео раз го вор на фи ло соф скоре ли
гиј ске те ме. У том раз го во ру је до шло до су че ља ва ња два ви ђе ња фи
ло со фи је: је лин ског, ко је се осла ња ло на људ ски ум и моћ до ка зи ва ња, 
и хри шћан ског, ко је се, по ла зе ћи од ис ку ства Бо гот кри ве ња, осла ња ло 
на по моћ Бо жи ју у спо зна ји исти не. Мла ди Ју стин је за сту пао пр во ви
ђе ње фи ло со фи је, сма тра ју ћи да је људ ски ум спо со бан да спо зна су
шти ну цје ло куп не ствар но сти и до ку чи исти ну о Бо гу. Ово ми шље ње 
је за сни вао на Пла то но вом уче њу о при род ној бе смрт но сти и бо жан
стве но сти људ ске ду ше, ко ја је као дио ца ру ју ћег ума, тј. Бо га, спо соб на 
да очи ма ума са гле да и спо зна нај ви шу ствар ност. Ста рац је за сту пао 
хри шћан ско ви ђе ње фи ло со фи је, чи ја је по ла зна тач ка би ла убје ђе ње да 
са мо Бог да је чо вје ку ра зу ми је ва ње и да чо вјек сам по се би ни је у ста њу 
да спо зна исти ну. Он се по себ но око мио на Пла то но во уче ње о бе смрт
но сти ду ше, ис ти чу ћи да ду ша жи ви не због то га што је она жи вот, ка ко 
учи Пла тон, већ због то га што је при ча сна жи во ту, ка ко уче хри шћа ни: 
„Ако, пак, жи ви, он да не жи ви због то га што је (са ма) жи вот, не го због 
то га што је при ча сна жи во ту... Ду ша је при ча сна жи во ту за то што Бог 
хо ће да она жи ви...“ (Dial. 6). Ова ми сао озна ча ва гра нич ну ли ни ју из
ме ђу хри шћан ства, ко је учи да ду ша ни је жи вот са ма по се би, већ да 
до би ја жи вот и бе смрт ност од Бо га, и пла то ни зма, по ко јем је ду ша бе
смрт на са ма по се би.

По што му је ста рац са оп штио да уче ње ко је му је из ло жио не мо
же на ћи у спи си ма фи ло со фа већ код пр о ро ка, у књи га ма Св. Пи сма, 
Ју сти на је од мах об у зе ла стра сна же ља да их про чи та: „У мо јој ду ши 
на гло се упа ли ла ва тра и об у зе ла ме љу бав пре ма Про ро ци ма и љу ди ма 
ко ји су би ли Хри сто ви при ја те љи; раз ми шља ју ћи о све му то ме на ђох да 
је то је ди на си гур на и ко ри сна фи ло со фи ја“ (Dial. 8).

При мив ши кр ште ње (око 132. го ди не) и спо знав ши у пу ној мје
ри Бо жан ску исти ну, Ју стин се по све тио ши ре њу и од бра ни но ве фи
ло со фи је. Ра ди бо љег успје ха про по ви је ди он је и на кон обра ћа ња у 
хри шћан ство но сио свој фи ло соф ски огр тач (Eus. Hist. eccl. IV, 11, 8; 
Hi er. De vir. ill. 23), ко ји му је по ма гао да као фи ло соф при ву че ве ћи 
број слу ша ла ца и да вао ве ћи ау то ри тет ње го вим ри је чи ма. У ври је ме 
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вла да ви на им пе ра то ра Ан то ни на Пи ја (138–161) Ју стин је сти гао у Рим 
и та мо осно вао бо го слов ску шко лу, у ко јој је бес плат но по у ча вао сво је 
уче ни ке о хри шћан ској вје ри (Ac ta Ju sti ni 3). Је дан од ње го вих уче ни ка, 
Та ти јан Аси рац, на зи ва свог учи те ља „чу де сни Ју стин до сто јан ве ли ког 
ди вље ња“ (Adv. Gra ec. 18). Ве ли ка по пу лар ност Св. Ју сти на, као учи те
ља и про по вјед ни ка, иза за ва ла је не при ја тељ ску ре ак ци ју мно го бо жа
ца. Из мар ти ри о ло шких ака та (Ac ta Iu sti ni) са зна је мо да је у ври је ме 
ца ра Мар ка Ау ре ли ја и рим ског пре фек та Ју ни ја Ру сти ка, Св. Ју стин, 
због од би ја ња да при не се жр тву па ган ским бо го ви ма, за јед но са ше сто
ри цом сво јих при ја те ља осу ђен на смрт од си је ца њем гла ве.

Св. Ју стин нам је по Јев се ви је вом ка зи ва њу „...оста вио мно го ко
ри сних дје ла ко ја свје до че о ње го вом шко ло ва ном уму по гру же ном у 
раз ми шља ња о Бо жан ском“ (Hist. eccl. IV, 18). Не ка дје ла су из гу бље на 
и по зна та су нам са мо по на сло ву. Од из гу бље них дје ла Св. Ју сти на нај
по зна ти ја је „Син таг ма про тив свих је ре си“ (Σύνταγμα κατὰ πασῶν τῶν 
γε γενημένων αἱρέσεων), ко ју по ми ње сам ау тор. Је дан број ра до ва ко ји 
су кру жи ли под Ју сти но вим име ном ни је ау тен ти чан и при па да дру гим 
(не по зна тим) ау то ри ма.

До нас су до шла са мо три ау тен тич на спи са Св. Ју сти на Му че ни
ка: „Пр ва апо ло ги ја“ (Ἀπολογία πρώτη ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς Ἀντωνῖνον 
τὸν Eὐσεβῆ; Apo lo gia pri ma), „Дру га апо ло ги ја“ (Ἀπολογία δευτέρα ὑπὲρ 
Χριστιανῶν πρὸς τὴν Ῥωμαίων Σύγκλητον; Apo lo gia se cun da) и „Раз го вор 
са Три фо ном Ју де јем“ (Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον Διάλογος; Di a lo gus cum 
Trypho ne).

На осно ву по да та ка из не се них у са мом спи су мо же се за кљу чи ти да 
је „Пр ва апо ло ги ја“ на ста ла око 150. го ди не. Упу ће на је ца ру Ан то ни ну 
Пи ју и ње го вим са вла да ри ма, Мар ку Ау ре ли ју и Лу ци ју Ве ру. По оби му 
је оп шир ни ја од „Дру ге апо ло ги је“ и са сто ји се од 68 гла ва. Апо ло ги ја 
има два ди је ла. У пр вом ди је лу (гл. 4–12) се кри ти ку је од нос рим ске 
вла сти пре ма хри шћа ни ма и по би ја ју уо би ча је не оп ту жбе ко је су мно
го бо шци из ми шља ли пр о тив њих, са ци љем да се власт одо бро во љи да 
објек тив ни је гле да на хри шћан ство и ху ма ни је по сту па са хри шћа ни
ма. У дру гом ди је лу (гл. 13–67) Ју стин по дроб но из ла же хри шћан ску 
на у ку и опи су је бо го слу же ње са ци љем да по ка же чи сто ту, не по роч
ност и све тост хри шћан ског вје ро у че ња и кул та. Апо ло ги ја се за вр ша ва 
по зи вом ца ру да не осу ђу је не ви не љу де на смрт.

„Дру га апо ло ги ја“ (15 гла ва) на ста ла је убр зо по сли је пр ве, по во дом 
осу де на смрт тро ји це хри шћа на од стра не рим ског гра до на чел ни ка Ур
би ка, због њи хо вог ис по ви је да ња хри шћан ске вје ре. Ју стин про те сту је 
про тив не пра вед не осу де тро ји це бла го че ствих љу ди, же ле ћи да ути че 
на јав но мње ње и да та ко спри је чи да хри шћа ни убу ду ће по ста ну ла ке 
жр тве не чи јег хи ра. У овој апо ло ги ји Ју стин раз ма тра још два пи та ња: 
а) за што хри шћа ни осу ђу ју са мо би ство а не из бје га ва ју му че ни штво 
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и б) за што Бог до пу шта го ње ње оних ко ји му се по кла ња ју. Св. Ју стин 
од го ва ра да је са мо у би ство про тив но во љи Бо жи јој, ко ја не же ли уни
ште ње људ ског ро да, а хри шћа ни не из бје га ва ју му че ни штво за то што 
због љу ба ви пре ма исти ни не же ле да се од рек ну сво га име на. Го ње ње 
до ла зи од нај ве ћих не при ја те ља људ ског ро да – де мо на, ко ји мр зе исти
ну и вр ли ну, и оно је до каз не ви но сти хри шћа на. Они су исто та ко про
го ни ли и пра вед ни ке Ста рог За вје та и па ган ског сви је та.

Је дан број са вре ме них на уч ни ка сма тра да ове дви је апо ло ги је са
чи ња ва ју јед но дје ло, у ко јем се „Дру га апо ло ги ја“ ја вља као до пу на и 
за кљу чак „Пр ве апо ло ги је“.

„Раз го вор са Три фо ном Ју де јем“ је нај зна чај ни је и нај о бим ни је дје ло 
(142 гла ве) Св. Ју сти на, ко је се ни је у пот пу но сти са чу ва ло (не до ста је 
увод и ве ли ки дио 74. гла ве). Ово је ујед но и нај ста ри ја са чу ва на хри
шћан ска апо ло ги ја про тив Ју де ја, на пи са на нај вје ро ват ни је на кон „Пр
ве апо ло ги је“. Дје ло је пи са но у об ли ку ди ја ло га, а са го вор ник Св. Ју
сти на, Три фон, нај вје ро ват ни је је при па дао та ко зва ном је ли ни зо ва ном 
ју да и зму, ко ји је био ли бе рал ни ји од ор то док сног ра бин ског ју да и за ма. 
Он је јед но ври је ме бо ра вио у Грч кој и из у ча вао је лин ску фи ло со фи ју. 
Ипак, ње го ва по зи ци ја у од но су на хри шћан ство ни је се бит но раз ли
ко ва ла од по зи ци је ор то док сног ју да и зма. Ју деј ски за кон (То ра) је по 
ње му са мо до во љан за спа се ње. Пред ста ва о је вреј ској на ци о нал ној ис
кљу чи во сти ле жи у осно ви ње го вог из ла га ња, па га чу ди што се ње гов 
са го вор ник осмје лио да хри шћа не обра ће не из мно го бо штва на зи ва си
но ви ма Бо жи јим и Изра и љем.

„Раз го вор са Три фо ном“ мо же мо по ди је ли ти на че ти ри ди је ла: у пр
вом ди је лу (гл. 2–8) опи са на је ин те лек ту ал на и ду хов на оди се ја Св. Ју
сти на до ње го вог обра ћа ња у хри шћан ство; у дру гом ди је лу (гл. 9–47) 
Ју стин из но си до ка зе из Ста рог За вје та да је Мој си јев за кон имао при
вре ме но зна че ње и да је но ви хри шћан ски за кон вјеч ни за кон за чи та
во чо вје чан ство; у тре ћем ди је лу (гл. 48–108) на осно ву ста ро за вјет них 
про ро ка до ка зу је оправ да ност да се Хри стос по шту је као Бог и да по
кло ње ње Хри сту не про ти вр је чи уче њу Ста рог За вје та о јед ном Бо гу; у 
че твр том ди је лу (гл. 109–142) по ка зу је да су хри шћа ни истин ски (но
ви) Иза риљ на ко ји се од но се сва ста ро за вјет на обе ћа ња и про ро штва. 
У за кључ ку Ју стин из ра жа ва же љу да се Три фон и ње го ви при ја те љи 
обра те у хри шћан ство.

У Ју сти но вом уче њу о Бо гу осје ћа се сна жан ути цај Пла то но ве и Фи
ло но ве фи ло со фи је. Бог је ап со лут но тран сцен дент но и не ис ка зи во би
ће ко је на ди ла зи сва од ре ђе ња и пој мо ве ем пи риј ског сви је та и не мо
же се име но ва ти. Ри је чи Отац, Тво рац, Го спод и Вла ди ка „ни су Ње го ва 
име на, не го на зи ви за Ње го ва про ја вљи ва ња и дје ла“ (II Apol. 6). Ме ђу
тим, уко ли ко тре ба не ка ко да име ну је мо Бо га, он да му нај ви ше при ли чи 
би блиј ско име Отац, јер Он је „Тво рац и Отац свих ства ри“ (I Apol. 8). 
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Бог Отац не мо же до ћи ни у ка кав ди рек тан до дир са сви је том и са Њим 
ни кад ни ко ни је раз го ва рао, ни ти га је ико икад ви дио. У ста ро за вјет
ним те о фа ни ја ма се, по Св. Ју сти ну, ни је ја вљао Бог Отац не го Ло гос, 
ко ји је по ка рак те ру сво је дје лат но сти по сред ник из ме ђу Бо га и сви је та.

Св. Ју стин је те мељ ни је од сво јих прет ход ни ка из ло жио уче ње о Све
тој Тро ји ци. Бра не ћи се од при го во ра мно го бо жа ца да је за пао у без бо
жни штво, он ис по ви је да сво ју вје ру у Бо га, Ње го вог Си на и у Ду ха Све
то га: „Ми по шту је мо Твор ца ва се ље не... и сла ви мо га ри је чи ма мо ли та
ва и бла го да ре ња у свим на шим про зба ма... и зна мо да је Он (Хри стос) 
Син са мог исти ни тог Бо га и има мо га на дру гом мје сту (ἐν δεύτερα χώρα 
ἐχοντες), а Ду ха про роч ког на тре ћем (Πνεὺμά τε προφητιχὸν ἐν τρίτη 
τάζει; I Apol. 13). Тре ће ли це Све те Тро ји це Св. Ју стин нај че шће на зи ва 
про роч ким Ду хом и ис ти че да је упра во тај Дух го во рио кроз Мој си ја.

Уче ње о дру гом ли цу Све те Тро ји це за у зи ма цен трал но мје сто у бо
го сло вљу Св. Ју сти на. Ло гос је пр во ро ђе нац Бо жи ји ко га је Отац по ди
гао при је сва ког ство ре ња. Он ни је ство ре ње не го „Пр ва по сли је Оца 
све га и Вла ди ке Бо га Си ла и Син“ (ἡ δὲ πρώτη δύναμις μετὰ τὸν πατέρα 
πάντων κα δε σπότη ν θεὸν κα υἱὸς ὁ λόγος ἐστίν; I Apol. 32, 10). Св. Ју стин 
не пре ста но ис ти че Бо жан ство Ло го са: „Отац има Си на, ко ји, бу ду ћи 
је ди но род ни Ло гос Бо жи ји, та ко ђе је сте Бог“ (I Apol. 63, 15). Он прет
по ста вља Ње го ву јед но сушт ност са Оцем, на гла ша ва ју ћи да се су шти
на Оца не ди је ли у Си ну. Син се ра ђа од Оца „си лом и во љом Ње го вом 
(δυνάμει καὶ βουλῇ αὐτοῦ), али не пу тем од си је ца ња, као да се Оче ва су
шти на раз ди је ли ла на чи ном ко јим се ди је ле све оста ле ства ри под ло
жне ди о ба ма“ (Dial. 128, 4).

Ка да по ку ша ва да из ра зи од нос пр вог и дру гог ли ца Све те Тро ји це 
Св. Ју стин за па да у од ре ђе не по те шко ће ка рак те ри стич не за апо ло ге те 
дру гог ви је ка. Он раз ли ку је два мо мен та у жи во ту Ло го са до ства ра ња 
сви је та: 1) Ње го во вјеч но пре би ва ње у Оцу; 2) Ње го во ро ђе ње од Оца 
пред са мо ства ра ње сви је та. У пр вом слу ча ју Ло гос по сто ји у Бо гу као 
Ње го ва скри ве на ми сао, а у дру гом слу ча ју Бог из ри че или про из но си 
(ра ђа) Сво ју скри ве ну ми сао, и то је пр ви мо ме нат у по сто ја њу Ло го
са као са мо стал не ипо ста си (лич но сти). Ло гос је да кле као уну тра шња 
ми сао Бо жи ја вје чан (са вје чан Оцу), а као по себ но би ће ро ђен је при је 
са мог ства ра ња сви је та и из над је вре ме на. Ако Отац ра ђа Си на ра ди 
Ње го ве по сред нич ке уло ге у ства ра њу сви је та, он да то ро ђе ње ни је по 
не кој нео п ход но сти (ну жно сти) Бо жан ске при ро де, у ко јој са мо би ће 
Бо га прет по ста вља би ће Си на Бо жи јег, већ по во љи Оче вој. Ми сао о 
то ме да дру го ли це Све те Тро ји це за ви си од во ље Бо жи је има при звук 
суб ор ди на ци о ни зма (уче ње о су штин ској под ре ђе но сти Си на Оцу). То 
не зна чи да Св. Ју сти на тре ба да убро ји мо у за го вор ни ке суб ор ди на ци
о ни зма у три ја до ло ги ји, по што је ње го ва ми сао о овом пи та њу не кон
зи стент на и не до вољ но ја сна.
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Ју стин је ви со ко ци је нио ан тич ку фи ло со фи ју, па је сво јим уче њем о 
Ло го су же лио да на пра ви мост из ме ђу ан тич ке и хри шћан ске фи ло со
фи је. Под ути ца јем сто и ци зма он раз ви ја иде ју о сје ме ном Ло го су. Ло гос 
чу ва у се би сје ме на или кли це исти не ко ја је по си јао при ли ком ства ра
ња сви је та и та ко по стао при ча стан свим љу ди ма и свим по ко ље њи ма. 
Сје ме ни Ло гос код Ју сти на ни је са мо из вор спо зна је не го и из вор сва
ког до бра и жи во на ча ло мо рал ног и ду хов ног жи во та. Сва ки чо вјек 
у свом ра зу му по сје ду је дје лић или сје ме Ло го са и мо же се уз ди ћи до 
спо зна је исти не, ма кар и не са вр ше но. Из на ве де них раз ло га су и не ки 
па га ни, по пут ан тич ких фи ло со фа Хе ра кли та, Пла то на и Со кра та, дје
ли мич но спо зна ва ли исти ну. Ан тич ка фи ло со фи ја је при пре ма ла па
ган ски сви јет за до ла зак Хри ста, као што је Мој си јев за кон при пре мао 
Је вре је. Пу ну исти ну нам је да ро вао ова пло ће ни Ло гос, а по што је Хри
стос ова пло ће ни Ло гос, они ко ји су жи вје ли са гла сно Ло го су, би ли они 
Је вре ји или па га ни, жи вје ли су са гла сно Хри сту и би ли су хри шћа ни 
(при је Хри ста), за раз ли ку од оних ко ји су због сво јих по ро ка жи вје ли 
про тив но Ло го су, да кле и про тив но Хри сту: „Сви они ко ји су жи вје ли 
са гла сно Ло го су је су хри шћа ни... сви они ко ји су у то ври је ме жи вје
ли про тив но Ло го су је су не ча сни не при ја те љи Хри сто ви...“ (I Apol. 46). 
Би ло је, да кле, хри шћа на и ан ти хри шћа на и при је Хри ста. Бу ду ћи да је 
хри шћан ство исто риј ско и лич но от кри ве ње Ло го са у сво јој пу но ћи, 
сли је ди, по Св. Ју сти ну, да све исти ни то што је ика да ре че но и све до
бро што је ика да учи ње но при па да хри шћа ни ма: „Све до бро ко је фи
ло со фи и за ко но дав ци учи ни ше или ре ко ше, све то учи ни ше са о бра зно 
мје ри свог со зер ца ња и про на ла же ња Ло го са...“ (II Apol. 10). Усмје ра ва
ју ћи од луч но сва ку исти ну пре ма Ло го су, Ју стин же ли да оправ да по ла
га ње пра ва хри шћан ске ре ли ги је на исти ну и уни вер зал ност.

Што се ти че чо вје ка, Св. Ју стин га по сма тра као пси хо со мат ску цје
ли ну (је дин ство ду ше и ти је ла). Као што ду ша ни је са ма по се би чо вјек 
та ко и ти је ло са мо по се би не мо же мо на зва ти чо вје ком. Бог је при звао 
чо вје ка на вас кр се ње и жи вот вјеч ни, али не ње гов дио не го цје ли ну, тј. 
ду шу и ти је ло. Чо вје ку је да та бе смрт на ду ша, али та бе смрт ност ни је 
при род на већ бла го дат на, јер све што је ство ре но, што има по че так, 
има про па дљи ву при ро ду (Dial. 5, 2). „Ду ша је при ча сна жи во ту за то 
што Бог хо ће да она жи ви, те би због то га мо гла не ка да да пре ста не 
да жи ви ка да би то Бог за же лио“ (Dial. 6, 1–2). По што ду ше у дру гом 
жи во ту мо ра ју да бу ду на гра ђе не или ка жње не сход но сво јим до брим 
и ло шим дје ли ма (на гра де и ка зне су вјеч не), оне не ће пре ста ти да по
сто је „јер би то ве о ма по го до ва ло зли ма“ (Dial. 5, 3). И ду ше по бо жних 
и ду ше злих оче ку ју ври је ме су да. Бог ће су ди ти свим љу ди ма и сва ко 
ће по за слу га ма до би ти или вјеч но бла жен ство или вјеч ну ка зну. Ду ше 
гре шни ка „би ће пре да не вјеч ном му че њу, а не са мо то ком хи ља ду го ди
на, ка ко је учио Пла тон“ (Apol. I, 8, 3).
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За ни мљи ва је ан ге о ло ги ја и де мо но ло ги ја Св. Ју сти на. Ан ђе ли ма је 
Бог по вје рио да во де бри гу о свим људ ским би ћи ма и о под не бе ским 
ства ри ма. Иа ко су ду хо ви они ипак по сје ду ју ете рич но ти је ло, та ко да 
ни су бес тје ле сни у ап со лут ном зна че њу те ри је чи. Ан ђе ли су, као и љу
ди, об да ре ни сло бод ном во љом, због че га ће за сво је гри је хе „тр пи ти 
ка зну у вјеч ном ог њу“ (II Apol. 7; Dial. 88). Ан ђе ли ко ји су пре кр ши ли 
сво је на зна че ње су па ли и сје ди ни ли се са же на ма са ко ји ма су из ро ди
ли де мо не од ко јих по ти чу „уби ства, ра то ви, блуд ни че ња, не мо рал, као 
и сва ко зло“ (II Apol. 5). Де мо ни на го ва ра ју љу де да их по шту ју као бо
го ве и бо ре се про тив сва ког здра вог уче ња. По сли је Хри сто вог ваз не
се ња де мо ни су дје ло ва ли по сред ством ла жних учи те ља, Си мо на, Ме
нан дра, Мар ки о на. Они су по сред ством љу ди ши ри ли ча роб ња штво, 
ма ги ју, тје ле сни гри јех и ле ген де о па ган ским бо жан стви ма. Го ње ња 
хри шћа на од стра не вла сти та ко ђе су се де си ла по на го во ру де мо на. Де
мо ни су све на по ре усмје ри ли на то да спри је че обра ће ње чо вје ка пре ма 
Бо гу и Ло го су. Хри шћа ни ма је да та власт над де мо ни ма и име ном Ису са 
Хри ста их мо гу из го ни ти. Ка зна ко ја че ка де мо не у вјеч ном ог њу до го
ди ће се на кон дру гог Хри сто вог до ла ска.

У ес ха то ло ги ји Св. Ју сти на Му че ни ка при сут ни су хи ли ја стич ки 
еле мен ти. Он че сто го во ри о два Хри сто ва до ла ска ко је су пред ска за ли 
про ро ци: је дан, ко ји се већ де сио, и дру ги, ка да ће се по ја ви ти на не бу 
са сво јом ан ђел ском вој ском и ка да ће вас кр сну ти све љу де. Нај при је 
ће се до го ди ти вас кр се ње све тих, ко ји ће за јед но са Хри стом ца ре ва ти 
хи ља ду го ди на у Је ру са ли му. На кра ју хи ља ду го ди шњег цар ства вас кр
сну ће и зли, по сли је че га сли је ди оп шти суд. Исто ри ја ће се за вр ши ти 
про па шћу ва се ље не у свјет ском по жа ру, а не пре о бра жа јем свих ства ри 
јед не у дру гу, ка ко су учи ли сто и ча ри.

Код Св. Ју сти на на ла зи мо дра го цје на свје до чан ства о са вр ша ва њу 
Све тих Тај ни Кр ште ња и Ев ха ри сти је. Кр ште ње, ко је он још на зи ва 
про све ће њем, ба њом по ка ја ња и во дом жи во та, се оба вља у во ди „у име 
Бо га Оца и Вла ди ке све га и Спа си те ља на шег Ису са Хри ста и Ду ха Све
то га“ (I Apol. 61, 3). Ка ти ху ме ни се при пре ма ју за Кр ште ње мо ли твом и 
по стом за јед но са ци је лом хри шћан ском за јед ни цом и да ју за вјет да ће 
жи вје ти у скла ду са Хри сто вом на у ком, по све ће ни Бо гу. Кр ште ње про
свје тљу је и пре по ра ђа но во кр ште ног; он пре ста је да бу де ди је те ну жно
сти и не зна ња са ло шим скло но сти ма и на ви ка ма, ка кав је био на кон 
ро ђе ња, и по ста је ди је те сло бо де и са зна ња (I Apol. 61, 10). Кр ште ње се 
на зи ва про све ће њем „јер се умом про све ћу ју они ко ји га при ма ју“.

Нај ста ри ји опис Ев ха ри сти је на ла зи мо при кра ју Ју сти но ве „Пр ве апо
ло ги је“ (гл. 65–67). Ев ха ри сти ја се оба вља у „дан сун ца“ (ἡλίου ἡμέραν), 
тј. не дје љу „због то га што је то пр ви дан у ко ји је Бог, из мје нив ши мрак 
и ве шта ство, ство рио сви јет, а Исус Хри стос, Спа си тељ наш, у тај дан је 
вас кр сао из мр твих“ (Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἡμέτερος σωτὴρ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκ 



65

Та ти јан Аси рац 7

νεκρῶν ἀνέστη; I Apol. 67, 7). Она се при но си по за по ви је сти Го спод њој у 
спо мен Ње го вог Ова пло ће ња и стра да ња и „ни ко ме дру гом се не до зво
ља ва да уче ству је у њој осим оно ме ко ји вје ру је у исти ну на шег уче ња и 
ко ји се оми је ку па њем за опро штај гри је хо ва и но во ро ђе ње, и ко ји жи ви 
она ко ка ко нам је пре дао Хри стос“ (I Apol. 66, 1). Ев ха ри стиј ска хра на 
ни је обич ни хљеб и ви но, не го „Ти је ло и Крв ова пло ће ног Ису са“, ко ји су 
та квим по ста ли мо ли твом бла го да ре ња (I Apol. 66, 2).

Св. Ју стин је пр ви хри шћан ски пи сац ко ји је Па влов па ра ле ли зам 
(по ре ђе ње) Хри стос – Адам до пу нио па ра ле ли змом Бо го ро ди ца – Ева, 
по ре де ћи њи хо ве уло ге у до мо стро ју спа се ња. Ева је кроз не по слу
шност, при хва тив ши зми јин пред лог, про у зро ко ва ла смрт, а Дје ва Ма
ри ја је кроз по слу шност (не ка ми бу де по ри је чи тво јој), ро ди ла Оно га 
ко ји је по би је дио зми ју и осло бо дио од око ва смр ти људ ски род (Dial. 
100, 5). Пу тем Св. Ју сти на по шли су Св. Ири неј и дру ги цр кве ни оци, 
на звав ши Бо го ро ди цу Но вом Евом.

Ри је чи Све тог Пи сма су, по Св. Ју сти ну, не спор не и не по гре ши ве. 
Сва ка ри јеч Све тог Пи сма са гла сна је са сви ма оста ли ма. Не пра вил но 
ту ма че ње и ис кри вљи ва ње све то пи сам ског сми сла он не сма тра про сто 
по гре шком, не го ве ли ким гри је хом. Ис кри вљи ва ње од ре ђе них ме си јан
ских мје ста од стра не ју деј ских учи те ља Ју стин по ре ди са при но ше њем 
дје це на жр тву де мо ни ма и уби ја њем са мих про ро ка, ко ји ма је исти на 
от кри ве ња са оп ште на. Да би смо ис прав но ту ма чи ли и схва ти ли Све то 
Пи смо нео п ход но је, по Св. Ју сти ну, да до би је мо бла го дат ра зу ми је ва ња 
(χάριν τοῦ νοῆσαι): „Ако не ко од Бо га не до би је ве ли ку бла го дат (μεγάλης 
χάριτος) за ра зу мје ва ње то га што су го во ри ли и чи ни ли про ро ци (νοῆσαι 
τὰ εἰρημένα καὶ γε γενημένα  ὑπὸ τῶν προφητῶν), та кав не ће има ти ни ка кве 
ко ри сти ако не пре ста но пре при ча ва њи хо ве ри је чи и дје ла, а ни је у ста њу 
да их рас ту ма чи“ (Dial. 92, 1). У 58. гла ви „Ди ја ло га“ Ју стин ис ти че да он 
сам не по сје ду је вје шти ну ту ма че ња Пи сма, не го да му то бла го дат Бо жи ја 
омо гу ћа ва: „...јер ја не мам та кве спо соб но сти; ме ни је је ди но да та од Бо га 
бла го дат да ра зу ми јем Пи смо“. За то сва ки ту мач, сва ко ко же ли да схва ти 
сми сао све ште них ри је чи, тре ба, по Св. Ју сти ну, да се мо ли да му се отво
ре вра та сви је тло сти „јер та кве ства ри ни ко не мо же са гле да ти и схва ти ти 
ако Бог и Хри стос Ње гов не оне мо гу ће њи хо во ра зу мје ва ње“ (Dial. 7, 3).

Та ти јан Аси рац
(Τατιανός Ασσύριος; Ta ti a nus Syrus)

У 42. гла ви апо ло ги је „Ри јеч про тив Је ли на“ Та ти јан пи ше о се би да је 
ро ђен у „зе мљи Асир ској“ (ἐν τῇ τῶν Ἀσσυρίων γῇ) и да је при је обра
ћа ња у хри шћан ство био „след бе ник вар вар ске фи ло со фи је“ (ὁ κατὰ 
βαρβάρους φιλοσοφῶν). Прет по ста вља се да је ро ђен по чет ком II ви је ка.
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Та ти јан је сте као ши ро ко кла сич но (је лин ско) обра зо ва ње и про чуо 
се као од ли чан го вор ник. До ста ра но је по чео да се ин те ре су је за ре ли
гиј ска пи та ња. Пре ма вла сти том ка зи ва њу уче ство вао је у па ган ским 
ми сте ри ја ма и „опро бао све вр сте бо го по што ва ња“ (πᾶσι θρ ησ κείας  
δοκιμάσας; Adv. Gra ec. 29). По што у не зна бо жач кој ре ли ги ји и фи ло
со фи ји ни је на шао ви шу исти ну за ко јом је тра гао, у ру ке му је до шло 
Све то Пи смо ко је га је сво јом јед но став но шћу и уз ви ше но шћу уче ња 
до ве ло до вје ре: „У то ври је ме... до ме не су до шле не ке вар вар ске књи ге 
(γραφαῖς βαρβαρικαῖς) ко је су још ста ри је од књи га је лин ских учи те ља, и 
та ко бо жан стве не да их је би ло не мо гу ће упо ре ди ти са њи хо вим за блу
да ма. И по вје ро вао сам тим књи га ма због јед но став но сти њи хо вих ри
је чи, не из вје шта че но сти сти ла, ра зу мљи во сти чи та вог дје ла, пред ви ђа
ња бу ду ћих до га ђа ја, уз ви ше но сти за по вје сти и уче ња о јед ном Вла да ру 
све га (τῶν ὅλων τὸ μοναρχικόν; Adv. Gra ec. 29)“.

Та ти ја но во обраћењe у хри шћан ство до го ди ло се највjероватније у 
Ри му. Ту се упо знао са Св. Ју сти ном Фи ло со фом и по стао ње гов уче
ник. По сли је му че нич ке смр ти Св. Ју сти на, Та ти јан је нај вје ро ват ни је 
сту пио на че ло шко ле хри шћан ске фи ло со фи је, ко ју је Ју стин осно вао. 
Јев се ви је ка же да је не ки Ро дон, по ри је клом из Ази је, био Та ти ја нов 
уче ник (Hist. eccl. V, 13, 1). Око 172. го ди не Та ти јан на пу шта Рим и вра
ћа се у род ну Аси ри ју гдје, пре ма свје до чан ству Св. Ири не ја Ли он ског, 
осни ва гно стич ку сек ту ен кра ти та (Adv. ha er. I, 28, 1). Да нас је дан број 
на уч ни ка, по зи ва ју ћи се на апо криф на је ван ђе ља ко ја са др же ен кра тит
ско уче ње, сма тра да је по по врат ку у Си ри ју Та ти јан по стао след бе ник 
а не осни вач на ве де не сек те.

При ста ли це ове је ре тич ке сек те за го ва ра ле су стро гу ди сци пли ну и 
мо рал ни ри го ри зам. Од ба ци ва ле су и осу ђи ва ле брак као дје ло са мог 
ђа во ла и за бра њи ва ле упо тре бу ме са и ви на. У Св. Ев ха ри сти ји су умје
сто ви на ко ри сти ли во ду, због че га су на зи ва ни аква ри.

Од ба ци ва ње бра ка од стра не eнкратита про ис ти ца ло је из њи хо ве 
ан тро по ло ги је ју деохри шћан ског по ри је кла, по ко јој зли на го ни у чо
вје ку до ла зе од же не, док до бри на го ни до ла зе од му жа. По жу да и ра ђа
ње глав на су оби љеж ја са да шњег сви је та, ко ји је де тер ми ни сан же ном. 
Но ви (бу ду ћи) сви јет, у ко ме ће за вла да ти му шки прин цип, на ста ће 
ка да же не пре ста ну ра ђа ти. Хри шћа ни мо ра ју ак тив но су дје ло ва ти у 
при пре ми но вог сви је та (Цар ства Бож јег) и сва ки по је ди нац је ду жан 
да у се би са вла да по жу ду, а сред ства за то су стро га аске за и су здр жа ње.

По след њи пе ри од Та ти ја но вог жи во та ни је нам по знат. Прет по ста
вља се да је умро око 185. го ди не.

Та ти јан је, по Јев се ви је вом свје до чан ству (Hist. eccl. IV, 29, 7), на
пи сао ве ли ки број дје ла. До нас су до шла са мо два: „Ри јеч про тив Је
ли на“ (Λόγος πρός Ελληνας; Ora tio ad Gra e cos) и „Ди а те са рон“ (То δια 
τέσσαρον εύαγγέλιον; Di a tes sa ron).
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Ње го во нај зна чај ни је дје ло „Ри јеч про тив Је ли на“ са чу ва но је на грч
ком из вор ни ку. На пи сао га је по сли је смр ти Св. Ју сти на, а при је свог 
па да у је рес. Ово при лич но оп шир но дје ло (42 гла ве) има апо ло гет ски 
ка рак тер, а циљ му је да по ка же пред ност и су пер и ор ност хри шћан ства 
над је лин ском кул ту ром и фи ло со фи јом, ко је ау тор при ка зу је у нај цр
њим бо ја ма. Грч ки текст Та ти ја но ве Апо ло ги је са чу ван је у три ру ко пи са 
из XI и XII ви је ка.

Апо ло ги ју мо же мо по ди је ли ти на два не јед на ка ди је ла: пр ви дио (гл. 
1–30) са др жи кри ти ку па га ни зма и од бра ну хри шћан ства; дру ги дио 
(гл. 31–42) го во ри о древ но сти хри шћан ске вје ре и ње ној мо рал ној уз
ви ше но сти над дру гим ре ли ги ја ма и фи ло со фи ја ма.

„Ди а те са рон“ је пр ва је ван ђел ска хар мо ни ја са ста вље на на те ме љу 
че ти ри ка нон ска је ван ђе ља (То δια τέσσαρον εύαγγέλιον = Кроз че ти
ри је ван ђе ља). На пи сан је по сли је по врат ка Та ти ја на у Аси ри ју, из ме ђу 
172. и 185. го ди не. По ми шље њу не ких са вре ме них ис тра жи ва ча Та ти
јан је при ли ком са ста вља ња овог дје ла пре у зи мао и не ке еле мен те из 
апо криф них је ван ђе ља.

„Ди а те са рон“ је сте као ве ли ку по пу лар ност и ути цај у древ ној Цр
кви и пре во ђен је на ви ше је зи ка. До че твр тог ви је ка био је у слу жбе ној 
упо тре би у Си риј ској Цр кви, па је Св. Је фрем пи сао сво је ко мен та ре 
на Је ван ђе ља ко ри сте ћи текст „Ди ја те са ро на“. Епи скоп Ра ву ла Еде ски 
је на ре дио сво јим све ште ни ци ма да ко ри сте са мо ка нон ска Је ван ђе ља, 
по што је за при је ти ла опа сност да у Си ри ји, због ве ли ке по пу лар но
сти „Ди ја те са ро на“, бу ду пот пу но по ти сну та из упо тре бе. Св. Те о до
рит Кир ски је из на вед ног раз ло га, по вла сти тим при зна њу, уни штио 
све про на ђе не при мјер ке Ди ја те са ро на: „Ту су књи гу ко ри сти ли не са
мо ње го ве при ста ли це (ен кра ти ти) не го и след бе ни ци апо стол ског уче
ња... Ја сам про на шао ви ше од 200 та квих књи га, са ку пио их и уни штио 
и увео умје сти њих Је ван ђе ља че ти ри је ван ђе ли ста“ (The o do ret. Ha e ret. 
fab. comp. I, 20). Те о до рит је на ро чи то кри ти ко вао Та ти ја на што је због 
ен кра ти зма при ли ком са ста вља ња овог дје ла из о ста вио ро до слов Го
спо да Ису са Хри ста, же ле ћи та ко да за не ма ри чи ње ни цу да је Хри стос 
ро ђен од же не. На кон V ви је ка „Ди ја те са рон“ иш че за ва из цр кве не 
упо тре бе на си риј ском је зич ком под руч ју.

До нас ни је до шао цје ло ку пан текст „Ди ја те са ро на“, али ње го ве 
основ не цр те мо же мо у пот пу но сти ре кон стру и са ти на осно ву ко мен
та ра Св. Је фре ма са чу ва ног у јер мен ском пре во ду, Афра то вих бе сје да, 
арап ског пре во да и пер сиј ске „Хар мо ни је“.

Иа ко у осно ви Та ти ја но ве кри ти ке је ли ни зма ле жи те жња да по ка
же су пер и ор ност и уз ви ше ност хри шћан ске фи ло со фи је и хри шћан ког 
по гле да на сви јет, ње го ва кри ти ка је че сто не у ку сна, тен ден ци о зна и 
нео сно ва на. Оштрим и по ле мич ким то ном он фрон тал но на па да цје ло
куп ну је лин ску кул ту ру и фи ло со фи ју сма тра ју ћи их нај ве ћим из во ром 
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за блу да и са су ди ма не мо ра ла. Сво јим ста вом пре ма грч кој фи ло со фи ји 
и кул ту ри уоп ште Та ти јан се ра ди кал но раз ли ку је од свог учи те ља Св. 
Ју сти на Му че ни ка. За Св. Ју сти на је лин ска фи ло со фи ја је би ла при пре
ма за до ла зак Хри ста, а по је ди ни је лин ски фи ло со фи хри шћа ни при је 
Хри ста; за Та ти ја на су сви грч ки фи ло со фи оли че ње ла жи и не мо ра ла. 
Он је твр дио да Гр ци ни су ни шта ори ги нал но из ми сли ли и да су кра ђом 
до шли до сво јих иде ја и то при кри ли. На па да ју ћи цје ло куп ну је лин
ску кул ту ру, не кри тич ки и по вр шно, Та ти јан не пра ви ни ка кву раз ли ку 
из ме ђу до брог и ло шег што она са др жи. Ар хи ман дрит Ки при јан Керн 
ис ти че да је „ње го ва мр жња пре ма грч ком ге ни ју бес крај на. Он не не
ги ра са мо грч ку фи ло со фи ју не го уоп ште цје ло куп ну грч ку му др ост, 
кул ту ру и обра зо ва ност... Јед ном ри јеч ју, он по ри че све што је је лин
ско, укљу чу ју ћи ту и пре фи ње ност је зи ка. Та ти јан је ти пич ни вар ва
рин, озло бљен на рас кош и ари сто кра ти зам кул тур не на ци је“.

У уче њу о Ло го су Та ти јан се не раз ли ку је мно го од дру гих апо ло ге
та. До ства ра ња сви је та Бог је био сам, али све ви дљи ве и не ви дљи ве 
ства ри по тен ци јал но су би ле у Ње му по сред ством Ра зум не Си ле ко
ја од вјеч но сти оби та ва у Ње му. Сло бод ним и вољ ним дје ло ва њем из 
про стог Бо жан ског би ћа та је Ра зум на Си ла ис ту пи ла (προπηδᾶ) као 
Ло гос (Ри јеч) и по ста ла „пр во род но дје ло“ (ἔργον πρωτότοκον) Бож
је и „на ча ло сви је та“ (κόσμου τὴν ἀρχήν; Adv. Gra ec. 5). Ло гос је да кле 
од вјеч но сти по сто јао у Бо гу као Ра зум на Си ла ко ја је ра ди ства ра ња 
сви је та, по во љи Бож јој, про из и шла (ро ди ла се) као по себ но Бо жан ско 
Ли це (лич ност). Та ти јан ка же да Ри јеч (Ло гос) ко ја је про из и шла из Бо
жан ског би ћа „не иш че за ва у про сто ру“ (Adv. Gra ec. 5), а то зна чи да не 
не ста је као ри је чи ко је ми из го ва ра мо, већ да ка да се је дан пут из го во ри 
она по сто ји и оп ста је као ствар но би ће.

Ра ђа њем (про ис хо ђе њем) из Бо га Ло гос се не од си је ца од Ње га, јер 
оно што је од сје че но одво је но је од свог из во ра. Про ис хо ђе ње да кле не 
под ра зу ми је ва раз два ја ње (од си је ца ње) не го ико но миј ску раз ди о бу и 
„као што се од јед не бук ти ње па ле мно га свје тла и свје тлост пр ве бук ти
ње се на сма њу је за то што је за па ли ла мно ге бук ти ње, та ко и по ри је кло 
Ло го са, Ко ји ис хо ди из мо ћи Oчеве, не ли ша ва Ло го са Оно га од ко јег 
по ти че“ (Adv. Gra ec. 5).

Та ти ја но во уче ње о ства ра њу сви је та (ко смо ло ги ја) са гла сно је са пра
во слав ним Пре да њем. Он од ба цу је фи ло соф ска уче ња по ко ји ма је ма те
ри ја са вјеч на Бо гу и ис ти че да је Ло гос, ра ди са мог се бе, из ни че га са здао 
без о блич ну ма те ри ју, а за тим ју је уоб ли чио и ди фе рен ци рао на раз ли чи
те еле мен те укра сив ши је и бла го у стро јив ши. За озна ча ва ње ак та ства
ра ња Та ти јан ко ри сти гла гол προβάλλω ко ји код не ких гно стич ких сек ти 
озна ча ва ема на ци ју. Код Та ти ја на овај гла гол има пра во слав ни сми сао и 
озна ча ва ства ра ње из ни че га, јер Аси рац из ри чи то твр ди да ма те ри ја ни је 
бе зна чал на (бес по чет на) као Бог, већ да ју је ство рио Са зда тељ све га.
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Та ти ја но ва ан тро по ло ги ја је ве о ма за ни мља ва и ори ги нал на. Чо вјек 
је по ње му са ста вљен од ма те ри је (υλε) и два раз ли чи та ду ха: ни жег, ко
ји је ма те ри ја лан и смр тан и ко ји се зо ве ду ша – ψυχή, и ви шег πνεύμα, 
по ко јем је чо вјек сли ка и при ли ка Бо жи ја (Adv. Gra ec. 12). Ψυχή во љом 
Тво р ца и бла го да ре ћи Ње го вој мо ћи про жи ма чи та ву тво ре ви ну: зви
је зде, ан ђе ле, љу де, жи во ти ње, биљ ке и во де. Ви ши дух πνεύμα, ко ји Та
ти јан на зи ва и дух Бож ји, чо вјек је за до био при ства ра њу да би по доб но 
Бо гу (чи ја је чо вјек сли ка и при ли ка) био не тру ле жан и бе смр тан. Сво
јом по бу ном про тив Бо га чо вјек је из гу био овај дух и по стао тру ле жан 
и смр тан. Рас ки нув ши свој не бе ски са жи вот са ви шим ду хом (ду хом 
Бож јим) ду ша се уву кла у сви јет до њих, ни жих сти хи ја и па ла у њи хо во 
роп ство. За то је по тре бан на пор да би чо вјек по но во за до био ви ши дух, 
да би се вра тио свом на ча лу.

Из на ве де них раз ло га Та ти јан за кљу чу је да је ду ша са ма по се би (по 
сво јој при ро ди) смрт на, али да мо же и да не умре уко ли ко стек не по
зна ње Бо га и при че шћу је се ду хом Бож јим (Adv. Gra ec. 13). Уко ли ко 
жи ви уса мље но и не при че шћу је се ду хом Бож јим она не по зна је Исти
ну, стре ми на ни же и уми ре за јед но са ти је лом. Ка да се ду ша сје ди ни са 
ду хом Бо жи јим она хо ди та мо ку да је во ди дух, на не бо „јер оби та ва
ли ште ду ха је на не бу, а ду ша има зе маљ ско по ри је кло“ (Adv. Gra ec. 13).

Гри јех и зло, по Та ти ја ну, ни су ре зул тат при ну де или суд би не, не го 
сло бод не од лу ке: „Ми ни смо ство ре ни да би смо уми ра ли, не го уми ре
мо са ми због сво је кри ви це. Нас је уни шти ла сло бо да, и као сло бод ни 
ми смо по ста ли ро бо ви; због гри је ха смо се про да ли. Од Бо га ни шта 
ло ше ни је ство ре но; са ми смо про ја ви ли зло. Али, про ја вив ши зло, мо
же мо га из но ва и од ба ци ти“ (Adv. Gra ec. 11).

Уче ње о ан ђе ли ма и де мо ни ма за у зи ма зна чај но мје сто у „Ри је чи 
про тив Је ли на“. Ан ђе ли су пр ва ство ре ња Бо жи ја. По што при па да ју 
тво ре ви ни они не по сје ду ју до бро по сво јој при ро ди већ га оства ру ју 
сло бод ном во љом. Ађе ли ко ји су зло у по тре би ли сво ју сло бод ну во љу, 
окре ну ли су се про тив Бо га и по ста ли су де мо ни. Чо вјек се на ла зи из
ме ђу ан ђе ла и де мо на и ма ло је бли жи ан ђе ли ма. Иа ко је по би је ђен, он 
кроз вје ру мо же по ста ти по бје ди те љем и одо ље ти смр ти (Adv. Gra ec. 15).

Де мо ни су на у чи ли љу де да вје ру ју у суд би ну. Ка да је ово вје ро ва
ње при хва ће но и суд би на по че ла да се сма тра ствар ном си лом љу ди 
су по ста ли ро бо ви ове ђа вол ске из ми шљо ти не. За то Та ти јан са вје ту је 
хри шћа не да од ба це фа та ли зам (вје ро ва ње у суд би ну) бу ду ћи да су вла
сти ти го спо да ри и го спо да ри сво јих же ља.

Астро ло ги ја и ма ги ја су, по Та ти ја ну, дје ло де мо на и не по мир љи ве 
су са хри шћан ском иде јом сло бо де и од го вор но сти. И за мно го бо жач ку 
ре ли ги ју ка же да је изум де мо на.
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Ати на го ра Атин ски
(Αθηναγόρας ο Αθηναίος; At he na go ras At he ni en sis)

О жи во ту овог хри шћан ског апо ло ге те ма ло се зна. Са мо код дво ји це 
ста рих хри шћан ских пи са ца на ла зи мо крат ке на по ме не о Ати но го ри. 
Св. Ме то ди је Олим пски ци ти ра ње го во дје ло „Мол ба за хри шћа не“ и 
по ми ње име ау то ра не на во де ћи ни ка кве по дат ке о ње го вој лич но сти, 
а цр кве ни исто ри чар из V ви је ка Фи лип Сид ски из но си не ке по дат ке о 
Ати на го ри ко ји су, због ло ше ре пу та ци је овог исто ри ча ра, крај ње не
по у зда ни. Из ње го вих спи са са зна је мо да је био ро дом из Ати не и да се 
обра тио у хри шћан ство чи та ју ћи Све то Пи смо.

Ати на го ра је пи сац са ве ли ким ли те рар ним да ром. Ње го ва дје ла се 
од ли ку ју јед но став ном ком по зи ци јом и ја сним и кон ци зним сти лом 
без ре тор ских укра са.

У Па ри ском ко дек су (Co dex Pa ri si nus 451) из X ви је ка, ар хи е пи ско
па Аре те Ке са риј ског (Αρέθας μητ. Καισάρειας око † 934) на ла зе се два 
Ати на го ри на спи са: „Мол ба за Хри шћа не“ (Πρε σ βεὶα περί χριστιανὠν; 
Le ga tio pro Chri sti a nis) и „О вас кр се њу мр твих“ (Λόγος περὶ ἀναστάσεος 
τῶν νεκρῶν; De re su r rec ti o ne mor tu o rum). По што на ве де ни ко декс ни је 
у пот пу но сти са чу ван, при по ста вља њу ау тен тич ног тек ста по треб но је 
из вр ши ти до пу ну по мо ћу дру гих ру ко пи са.

Свој нај зна чај ни ји спис „Мол ба за хри шћа не“ (37 гла ва) Ати на го ра 
је упу тио око 177. го ди не рим ским ца ре ви ма Мар ку Ау ре ли ју и ње го
вом си ну Ко мо ду (Aὐτοκράτορσιν Μάρκῳ Aὐρηλίῳ Ἀντωνίνῳ καὶ Λουκίῳ 
Aὐρηλίῳ Κομόδῳ), са ци љем да опо врг не оп ту жбе ко је су мно го бо шци 
из но си ли про тив хри шћа на. Ову апо ло ги ју по са др жа ју мо же мо по ди
је ли ти на увод (гл. 1–3), за кљу чак (37. гл.) и три ди је ла у ко ји ма се раз
ма тра ју три оп ту жбе про тив хри шћа на: за ате и зам (гл. 4–30), за ро до
сквр ну ће (гл. 31–34) и ка ни ба ли зам (гл. 35 и 36).

Ати на го ра ис ти че да су оп ту жбе про тив хри шћа на нео сно ва не и 
да они тр пе без раз ло га и про тив сва ког за ко на и ра зу ма. Он же ли да 
раз об ли чи лаж и ука же на ап сурд ност оп ту жби да би исти на три јум
фо ва ла: „Ви нас оп ту жу је те за три зло чи на: ате и зам, Ти је стов ске го збе 
(Θυέστεια δεῖπνα = је де ње људ ског ме са), и за Еди пов ска кр во смје ша
ња (Οἰδιπο δείου ς μίξεις). Ако су ти зло чи ни исти ни ти не мој те ни ко ме 
опро сти ти: ка зни те та не по чин ства, ис ко ри је ни те нас за јед но са же на
ма и дје цом, ако не ко од нас та ко жи ви... Ја ћу од го во ри ти на сва ку од 
ових оп ту жби, јер би би ло не у мје сно ка да не бих опо врг нуо оне ко ји су 
их из ре кли“ (Le gat. pro chri stian. 3–4).

Ати на го ра при зна је да хри шћа ни не вје ру ју у па ган ска бо жан ства и 
да не же ле да уче ству ју у па ган ским об ре ди ма, али ис ти че да они због 
то га ни су ате и сти. Хри шћа ни вје ру ју у јед ног исти ни тог Бо га, ко ме ни су 
по треб не жр тве па ље ни це и ко ји је све ство рио и укра сио и са мо ње му 
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слу же. Он на гла ша ва да су грч ки фи ло со фи Пла тон, Ари сто тел и при
пад ни ци сто ич ке шко ле про по ви је да ли јед но бо штво (мо но те и зам) па их 
ни ко ни је оп ту жио да су ате и сти. За раз ли ку од на ве де них фи ло со фа, 
хри шћа ни мо гу да до ка жу сво је вје ро ва ње и сво је ми шље ње, јер има ју за 
свје до ке про ро ке „ко ји су о Бо гу и Бо жан ским ства ри ма го во ри ли на дах
ну ти Ду хом Бо жи јим“ (Le gat. pro chri stian. 7). Да би до ка зао ла жност па
ган ске ре ли ги је Ати на го ра на во ди да раз ли чи ти па ган ски на ро ди има ју 
раз ли чи те бо го ве и да ни ко од њих не слу жи бо го ви ма оних дру гих.

До каз да хри шћа ни ни су ате и сти Ати на го ра из во ди не са мо из њи
хо вог уз ви ше ног уче ња о исти ни том Бо гу већ и из хри шћан ског мо рал
ног уче ња. „Са мим пра ви ли ма (за по ви је сти ма), ко ји ма се ми (хри шћа
ни) ру ко во ди мо, пра ви ли ма ко ја не до ла зе од чо вје ка, већ их је из ре као 
и пре дао сам Бог (љу би те не при ја те ље сво је; бла го си љај те оне ко ји вас 
про кли њу; мо ли те се за оне ко ји вас го не), ми мо же мо да до ка же мо и 
уби је ди мо да ни смо без бо жни ци“ (Le gat. pro chri stian. 11).

На оп ту жбе за не мо рал и ро до сквр ну ће Ати на го ра од го ва ра да мно
го бо шци из ми шља ју та кве ла жи про тив хри шћа на да би има ли раз ло га 
да их мр зе, јер по рок од вај ка да во ју је про тив вр ли не. Хри шћа ни вје ру ју 
у вјеч ни жи вот и вјеч ну ка зну и зна ју да је Бог и да њу и но ћу сву да при
су тан и да ви ди све оно што се у ср ци ма људ ским скри ва. Хри шћан ски 
мо рал осу ђу је не са мо блуд већ и по жуд но гле да ње у дру гу осо бу. Мно
го бо шци хри шћа ни ма при пи су ју и оп ту жу ју их за оно што они го во ре 
о сво јим бо го ви ма и што са ми спро во де у прак си. То је као кад блуд
ни ца укор је ва цје ло му дре ну же ну. Ако за и ста осу ђу ју и мр зе блуд и кр
во смје ша ње он да би тре ба ло да мр зе и осу де Зев са ко ји је, по њи хо вој 
вла сти тој при чи, имао дје цу са сво јом мај ком и кће р ком, и оже нио се 
сво јом ро ђе ном се стром. Ту жи те љи хри шћа на су са ми отво ри ли гну
сна уто чи шта са свим вр ста ма бе стид них за до вољ ста ва, укљу чу ју ћи и 
му же ло жни штво, у ко ја по зи ва ју мла де (Le gat. pro chri stian. 34). За то су 
њи хо ве оп ту жбе смје шне и ап сурд не.

По би ја ју ћи оп ту жбу за ка ни ба ли зам (љу до ждер ство) Ати на го ра до
ка зу је да тек у хри шћан ству људ ски жи вот по ка зу је сво ју пра ву ври
јед ност и до сто јан ство. Хри шћа ни вје ру ју у вас кр се ње мр твих и не мо
гу се би до зво ли ти да је ду људ ско ме со „и ти ме по ста ну жи ви гро бо ви 
оних ко ји ће вас кр сну ти“ (Le gat. pro chri stian. 36). Онај ко је де људ ско 
ме со мо ра нај при је да уби је не ко га, а хри шћан ски мо рал је то ли ко уз
ви шен да хри шћа ни не мо гу и не же ле да гле да ју по гу бље ње чо вје ка, чак 
ни ка да је оно за слу же но. Хри шћа ни не од ла зе на гла ди ја тор ске игре, 
јер ци је не ћи људ ски жи вот, не же ле да гле да ју уби ја ње љу ди. Да хри
шћа ни по шту ју људ ски жи вот по ка зу је и њи хов од нос пре ма абор ту су: 
„Ка кав би смо раз лог за уби ство има ли ми ко ји ка же мо да су же не ко је 
из вр ше або р тус уби це, и да ће за то по ла га ти ра чу не пред Бо гом“ (Le gat. 
pro chri stian. 35).
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Трак тат „О вас кр се њу мр твих“ (25 гла ва) са сто ји се из два ди је ла. У 
пр вом ди је лу (гл. 1–10) ау тор опо вр га ва при го во ре про тив мо гућ но сти 
вас кр се ња, а у дру гом ди је лу (гл. 11–25) до ка зу је ствар ност и нео п ход
ност вас кр се ња.

Овај трак тат је ве о ма зна ча јан за хри шћан ску ан тро по ло ги ју. Ати
на го ра по ку ша ва да ра ци о нал ним ар гу мен ти ма до ка же мо гућ ност и 
нео п ход ност вас кр се ња. Вас кр се ње ти је ла је мо гу ће, јер Онај ко ји је 
мо гао ство ри ти сви јет ни из че га мо же и вра ти ти жи вот оно ме ко га 
је ство рио. Вас кр се ње је по Ати на го ри по нов но ус по ста вља ње чо вје
ко ве цје ло ви то сти (De res sur. 31). Ова ми сао је од те мељ не ва жно сти за 
хри шћан ску ан тро по ло ги ју, јер ну жно укљу чу је ти је ло у де фи ни ци ју 
чо вје ка.

Три ар гу мен та ко ја из но си да би до ка зао мо гућ ност и нео п ход ност 
вас кр се ња Ати на го ра не сма тра са мо вје ро ват ним, већ по у зда ним и за
сно ва ним на си гур ним на че ли ма и последица ма ко је из њих про из ла зе.

1) Ако је Бог ство рио чо вје ка да би овај су дје ло вао у жи во ту му дро сти 
и био у по ло жа ју по сма тра ча Ње го вих дје ла, он да нам узрок чо вје ко вог 
ро ђе ња јем чи ње го во вјеч но тра ја ње, а оно опет са сво је стра не, јем чи 
вас кр се ње без ко га чо вјек не би мо гао вјеч но по сто ја ти (De res sur. 12–13).

2) Бог је ство рио чо вје ка као хар мо нич ну цје ли ну са ста вље ну од два 
еле мен та: ду ше и ти је ла, од ко јих ни је дан ни је са мо до во љан и не чи ни 
сам по се би чо вје ка. Бу ду ћи да смрт при вре ме но пре ки да ту хар мо ни ју 
и цје ло ви тост, за ње но вас по ста вља ње нео п ход но је вас кр се ње ти је ла. 
(De res sur. 15).

3) Сва ком чо вје ку у бу ду ћем жи во ту при па да пра вед на пла та, на гра
да или ка зна, за ви сно од то га да ли је чи нио до бра или ло ша дје ла. Оно 
што чи ни до бра или ло ша дје ла ни је ду ша већ чо вјек; да би цио чо вјек 
био на гра ђен или ка жњен по треб но је да ти је ло вас кр сне (De res sur. 18).

У уче њу о Бо гу Ати на го ра стал но ис ти че ра ди кал ну раз ли ку и су
прот ност из ме ђу Бо га и ма те ри је, ство ре ног и не ство ре ног, би ћа и не
би ћа. Ово ис ти ца ње су прот но сти не од во ди Ати на го ру у он то ло шки 
ду а ли зам јер за ње га ма те ри ја ни је на ча ло (прин цип) би ћа, не го не што 
што је под ре ђе но и за ви сно од са мог на ча ла. „Ако би смо твр ди ли да 
је јед на си ла у на ча лу и у оно ме што је пот чи ње но и за ви сно, ти ме би 
тру ле жну и из мјен љи ву ма те ри ју учи ни ли рав но ча сном (ἰσότιμον) са 
не ство ре ним, вјеч ним и у све му се би са гла сним (διὰ παντὸς συμφώνῳ) 
Бо гом“ (Le gat. pro chri stian. 22). Ати на го ра Бо га на зи ва раз ли чи тим 
име ни ма (ка та фа тич ким и апо фа тич ким), а име ну је га и би блиј ским 
име ном Су шти (ὁ ῎Ων = Онај ко ји је сте) и ка же да је Бог као Су шти 
осно ва и узрок цје ло куп не тво ре ви не.

При ли ком по би ја ња оп ту жби за ате и зам у апо ло ги ји „Мол ба за хри
шћа не“ Ати на го ра се до ти че те ме бо го по зна ња и из ла же уче ње о Све тој 
Тро ји ци у, за то ври је ме, до ста раз ви је ном об ли ку: „До ста сам до ка зао 
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да ми ни смо ате и сти, јер вје ру је мо у јед но га не по ста ло га и вјеч но га Бо
га, не ви дљи во га и не стра дал но га, Ко је га чо вјек не мо же схва ти ти ни 
до ку чи ти, Ко ји се спо зна је са мо ду хом и ра зу мом и Ко ји је окру жен 
не из ре ци вом свје тло шћу, ље по том, ду хом и мо ћи. Он је све кроз Свог 
Ло го са и ство рио и укра сио, и све одр жа ва. А при зна је мо и Си на Бож
јег. И не ка ни ко не сма тра сми је шним то да Бог има Сво га Си на (καὶ μή 
μοι γελοῖόν τις νομίσῃ τὸ υἱὸν εἶναι τῷ θεῷ). Јер ми не ми сли мо о Бо гу и 
Оцу или о Си ну она ко ка ко то из ми шља ју пје сни ци, ко ји уво де бо го ве 
ко ји ни су ни шта бо љи од љу ди. Не го је Син Бо жи ји Ри јеч (Ло гос) Оче
ва у иде ји и у мо ћи (ἰδέαι καὶ ἐνέργειαι); од Ње га и по Ње му је све ство
ре но, бу ду ћи да су Отац и Син јед но... Он је Очев пр ви из да нак (πρῶτον 
γέννημα ), не као да је ство рен (οὐχ ὡς γενόμενον), јер је Бог од у ви јек 
имао у Се би Ло гос, бу ду ћи да је вјеч но ра зу ман (αίδίως λογικός), не го је 
про из и шао из Ње га да бу де иде ја и моћ (ἰδέα καὶ ἐνέργεια) за све ма те
ри јал не ства ри ко је су би ле без об ли ка... А за са мо га Оно га Ду ха Све то
га, Ко ји дје лу је у про ро ци ма, ка же мо да је из лив Бо жи ји (ἀπόρροιαν  τοῦ 
θεοῦ), ко ји ис ти че (од Бо га) и вра ћа се (Бо гу) као зрак сун ца (ἀπορρέον 
καὶ ἐπαναφερόμενον ὡς ἀκτῖνα ἡλίου). Ко се да кле не ће чу ди ти ка да чу
је да се ате и сти ма на зи ва ју они ко ји твр де да по сто ји Бог Отац и Бог 
Син и Дух Све ти (θεὸν πατέρα καὶ υἱὸν θεὸν καὶ πνεῦμα ἅγιον), те до ка
зу ју и њи хо во је дин ство у мо ћи и раз ли ку у по рет ку“ (τὴν ἐν τῇ  ἑνώσει 
δύναμιν καὶ τὴν ἐν τῇ τάξει διαίρεσιν; Le gat. pro chri stian. 10).

На ве де ни па сус по твр ђу је да је Ати на го ра ве о ма зна ча јан свје док 
до ни кеј ске вје ре у Све ту Тро ји цу. Он ја сно ис по ви је да три ипо ста си 
Све те Тр о ји це, њи хо во је дин стве но дје ло ва ње (моћ) и раз ли ку у по рет
ку. Од луч ни је и са ма ње ре зер ве од Св. Ју сти на де фи ни ше Бо жан ство 
Ло го са и Ње го во су штин ско је дин ство с Оцем.

Ати на го ра је је дан од пр вих хри шћан ских пи са ца ко ји раз ма тра од
нос вје ре и ра зу ма, да ју ћи при мат вје ри. Из вор сва ког чвр стог зна ња о 
Бо гу је сам Бог. Он нам от кри ва исти ну о Се би ко ју при хва та мо вје ром. 
Ка да се ова от кри ве на исти на при хва ти вје ром он да се она мо же ту
ма чи ти по мо ћу ра зу ма. Па ган ски фи ло со фи и пје сни ци су се, по Ати
на го ри, тру ди ли да соп стве ним си ла ма до сег ну исти ну и за то је ни ко 
од њих ни је спо знао, бу ду ћи да су раз ли чи то учи ли о Бо гу, ма те ри ји и 
оста лим ства ри ма: „Они ни су успје ли да до сег ну исти ну за то што су 
сма тра ли да ће до би ти зна ње не од Бо га не го соп стве ним на по ром, због 
че га је сва ко од њих раз ли чи то учио о Бо гу, о ма те ри ји, о фор ма ма и о 
сви је ту. А оно што ми зна мо и у шта вје ру је мо, за то има мо као свје до ке 
про ро ке ко ји су на дах ну ти Бо жан стве ним Ду хом го во ри ли о Бо гу и о 
ства ри ма бо жан ским“ (Le gat. pro chri stian. 7).

У сво јој Апо ло ги ји Ати на го ра из ла же и уче ње о про ми слу Бо жи јем. 
Бог ни је са мо тво рац сви је та и љу ди не го и про ми сли тељ Ко ји се бри
жно ста ра о Сво јим ство ре њи ма. Ни шта на зе мљи и на не бу не оста је 
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без ста ра ња и про ми сла Бо жи јег ко ји се про сти ре на све ства ри – ви
дљи ве и не ви дљи ве, ве ли ке и ма ле, јер све оне има ју по тре бу за ста ра
њем Бо жи јим. Ати на го ра раз ли ку је два ви да про ми сла: оп шти и по себ
ни. Бог има „оп шти и основ ни про ми сао о све му“ (τὴν πα ντελικὴν καὶ 
γενικὴν τῶν όλων πρόνοιαν), а ан ђе ли ма ко је је Он по ста вио по вје рен 
је са мо дје ли ми чан про ми сао (τὴν δε ἐπὶ μέρους). Вјеч ни про ми сао Бо
жи ји, по ње му је уви јек јед нак се би и са мо и ден ти чан, док „дје ли мич
ни про ми сао“ има за свој „обје кат“ са мо „до стој не“, а оста ла ство ре ња 
„про ми шља ју се“ сход но „оп штем уста но вље њу“ и „пре ма ра зум ном 
за ко ну“ (Le gat. pro chri stian. 25).

Све ти Те о фил Ан ти о хиј ски
(Θεόφιλος Αντιοχείας; The op hi lus An ti oc he nus)

Крат ке на по ме не о жи во ту ан ти о хиј ског епи ско па Те о фи ла на ла зи мо 
код Јев се ви ја Ке са риј ског и Је ро ни ма. Је ди ни са чу ва ни спис овог апо
ло ге те „Ав то ли ку“ са др жи та ко ђе не ко ли ко би о граф ских по да та ка.

Св. Те о фил је ро ђен у Ме со по та ми ји од ро ди те ља не зна бо жа ца. Сте
као је ши ро ко кла сич но обра зо ва ње, а осим грч ког из гле да да је по
зна вао и је вреј ски је зик. По соп стве ном при зна њу обра тио се у хри
шћан ство под ути ца јем Све тог Пи сма (Ad Aut. I, 14). На ро чи то сна жан 
ути сак на ње га оста ви ле су про роч ке књи ге у ко ји ма су пред ска за ни 
сви ва жни ји до га ђа ји из све ште не исто ри је. По што се на кон чи та ња 
тих књи га увје рио да је бо го от кри ве но уче ње не у по ре ди во уз ви ше ни
је и исти ни ти је од мно го бо жач ког, Те о фил се од ре као прет ход не вје ре 
и спо знав ши исти ни тог Бо га по све тио је све сво је сна ге и спо соб но
сти слу же њу Ње му. За хва љу ју ћи свом обра зо ва њу и ду бо кој и искре ној 
вје ри Те о фил је сте као ве ли ки углед у хри шћан ској за јед ни ци па је, по 
Јев се ви је вом (Hist. eccl. VI, 20) и Је ро ни мо вом (De vir. ill. 25) свје до чан
ству, иза бран за ше стог по ре ду ан ти о хиј ског епи ско па. Пре ма Јев се ви
је вој „Хр о ни ци“ Те о фил је упра вљао Ан ти о хиј ском Цр квом осам го ди
на (169–177), а пре ма ка сни јим ка та ло зи ма Ан ти о хиј ских па три ја ра ха 
три на ест го ди на. С об зи ром да у „Προς Αυτόλυκον“ (III 27–28) Те о фил 
спо ми ње смрт Мар ка Ау ре ли ја, ко ја се до го ди ла 180. го ди не, прет по
ста вља се да је у то ври је ме оба вљао сво ју ар хи је реј ску ду жност и да је 
Јев се ви је во да ти ра ње у ве зи пре стан ка ње го вог епи ско па та по гре шно. 
Упо ко јио се нај вје ро ват ни је сре ди ном осам де се тих го ди на II ви је ка.

Св. Те о фил је био пло дан и ра зно вр стан пи сац. Јев се ви је (Hist. eccl. 
VI, 24) и Је ро ним (De vir. ill. 25; Ep. 12, 6) по ми њу сле де ћа ње го ва дје
ла: „Ав то ли ку“, „Про тив Ер мо ге но ве је ре си“, „Про тив Мар ки о на“, „не
ке ка ти хет ске књи ге“ (τινά κατηχητηκά βιβλία), „Ту ма че ње Је ван ђе ља“, 
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„Ту ма че ње При ча Со ло мо но вих“, крат ке и еле гант не рас пра ве ко је су 
слу жи ле на зи да њу Цр кве и „Је ван ђељ ску хар мо ни ју“. Сам Те о фил се 
у „Ав то ли ку“ по зи ва на соп стве но дје ло под на сло вом „О исто ри ји“ 
(Περί ἱστοριῶν).

Од свих по ме ну тих дје ла до нас је до шла са мо апо ло ги ја „Ав то ли ку“ 
(Προς Αυτόλυκον; Ad Au tolycu m) у три књи ге. Ова апо ло ги ја на ста ла је 
по сли је 180. го ди не (у њој се по ми ње смрт ца ра Мар ка Ау ре ли ја), а са
чу ва на је у јед ном ру ко пи су из XI ви је ка (Co dex Mal ci a nus 496), ко ји се 
на ла зио у би бли о те ци Св. Мар ка у Ве не ци ји. Упу ће на је обра зо ва ном 
и ути цај ном мно го бо шцу Ав то ли ку, ко га је Те о фил лич но по зна вао. 
„Προς Αυτόλυκον“ осим апо ло гет ског има и ми си о нар скопро треп тич
ки ка рак тер. Те о фил же ли да при до би је за хри шћан ство не са мо ли це 
ко ме је спис адре со ван не го и ши ри круг љу ди око ње га. Иа ко спис по 
сво јој књи жев ној ври јед но сти за о ста је за апо ло ги ја ма ње го вих свре ме
ни ка он је бо го слов ски ве о ма зна ча јан јер об у хва та ве ли ки број бо го
слов ских те ма, о ко ји ма ау тор пи ше отво ре но и ја сно.

„Προς Αυτόλυκον“ чи не три књи ге. Иа ко сва ка од ове три књи ге чи
ни при лич но за о кру же ну цје ли ну, уну тра шња ве за ме ђу њи ма не спор
но по сто ји. У пр вој књи зи (14 гла ва) Те о фил го во ри о при ро ди и по
зна њу Бо га и о вас кр се њу мр твих, и раз об ли ча ва ап сурд ност па ган ских 
кул то ва. У дру гој књи зи (38 гла ва) ту ма чи хри шћан ску про то и сто ри ју 
– од ства ра ња сви је та и чо вје ка до ра си ја ња на ро да на кон уни ште ња 
ва ви лон ске ку ле – и су прот ста вља је па ган ској ми то ло ги ји. У тре ћој 
књи зи (30 гла ва) до ка зу је су пер и ор ност хри шћан ског мо ра ла над мно
го бо жач ким мо ра лом.

Те о фи лов по глед на је лин ску фи ло со фи ју и кул ту ру у не ким еле
мен ти ма је бли зак Та ти ја но вом, али он ни је та ко не га тив но на стро јен 
пре ма њи ма као ње гов зе мљак. У уче њи ма фи ло со фа Те о фил углав ном 
за па жа не склад и про ти вр јеч ност, али до пу шта и тра го ве исти не и то 
об ја шња ва њи хо вом за ви сно шћу од би блиј ских про ро ка ко ји су у се би 
има ли Дух Бо жи ји.

По кре та њем и раз ви ја њем ве ли ког бро ја бо го слов ских те ма Св. Те
о фил је дао зна ча јан до при нос раз во ју хри шћан ског бо го сло вља. Уче
ње о Све тој Тро ји ци за у зи ма ва жно мје сто у оп штем си сте му ње го вог 
бо го слов ског по гле да на сви јет. Те о фил је пр ви хри шћан ски пи сац ко ји 
ко ри сти на зив Тро ји ца (Τριάς) за за јед ни цу три ју Бо жан ских лич но сти, 
ко је он на зи ва Бог, Ње гов Ло гос и Пре му дрост Ње го ва. Кон текст упо
тре бе овог из ра за је сле де ћи: „Она три да на ко ји су би ли при је свје ти
ла (не бе ских), сли ка су Тро ји це (τύποι εἰσὶν τῆς τριάδος), Бо га, Ње го вог 
Ло го са, и Ње го ве Пре му дро сти (τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ καὶ τῆς 
σοφίας αὐτοῦ). А че твр ти дан је сли ка чо вје ка ко јем је по треб но свје
тло, та ко да по сто је: Бог, Ло гос, Пре му дрост, чо вјек (θεός, λόγος, σοφία, 
ἄνθρωπος). За то су свје ти ла са зда на че твр тог да на“ (Ad Aut. II, 15).
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У пр вој књи зи спи са „Προς Αυτόλυκον“ Те о фил нај ви ше про сто ра 
по све ћу је уче њу о Бо гу и бо го по зна њу. Ка да го во ри о би ћу Бо жи јем 
Те о фил углав ном ко ри сти апо фа тич ке тер ми не. Бог је бес по че тан, не
ро ђен и не про мјен љив, „Ње го ва сла ва је бес ко нач на, ви си на не по сти
жна, моћ не из мјер на, му дрост не ис тра жи ва...“ (Ad Aut. I, 3). Он је све 
ство рио из ни че га ка ко би се из Ње го вог дје ла по ка за ла и пој ми ла Ње
го ва ве ли чи на. Он се љу ди ма от кри ва пре ко Свог Ло го са (Пр во род но га 
Си на) чи јим по сред ством ства ра сви јет.

У Те о фи ло вом уче њу о Ло го су при мје тан је ути цај Фи ло на. Он раз
ли ку је два ста ња Ло го са: уну тра шњи или има нент ни Ло гос (λόγος 
ένδιάθετος) и из ре че ни Ло гос (λόγος προφορικός). Ло гос је од у ви јек био 
у Бо гу као Ње го ва уну тра шња Ри јеч (λόγος ένδιάθετος), а он да Га је Бог 
при је ства ра ња сви је та за јед но са Сво јом Пре му дро шћу (Све тим Ду
хом) из ре као (λόγος προφορικός) да му бу де по моћ ник и по сред ник код 
ства ра ња сви је та. Овим Бог ни је ума њио Сво ју Ри јеч (Ло го са), не го ју 
је ро дио и уви јек је Сво јом Ри јеч ју го во рио. Глас ко ји је Адам слу шао у 
ра ју ни је ни шта дру го до глас Ло го са (Ри је чи) Бо жи јег (Ad Aut. II, 22).

По Св. Те о фи лу, чо вјек по сје ду је мо гућ ност од ре ђе ног по зна ња Бо га, 
прем да дје ли мич ног. Бог се по зна је кроз Ње гов про ми сао и дје ла: „Као 
што се ду ша у чо вје ку, ко ја је не ви дљи ва за љу де, по зна је кроз по кре те 
ти је ла та ко се и Бог, ко ји је не ви дљив за људ ске очи, по зна је кроз Ње гов 
про ми сао и дје ла“ (διὰ δὲ τῆς προνοίας καὶ τῶν ἔργων; Ad Aut. I, 5). Као 
нео п хо дан услов бо го по зна ња слу жи уну тра шња, ду хов на и мо рал на 
чи сто та чо вје ка. Ка да се мно го бо жац Ав то лик обра тио Те о фи лу рје чи
ма: „По ка жи ми тво га Бо га“ (Δεῖξόν μοι τὸν θεόν σου), до био је од го вор 
у фор ми за хтје ва: „По ка жи ми тво га чо вје ка, и ја ћу ти по ка за ти мо га 
Бо га (Δεῖξόν μοι τὸν ἄνθρωπόν σου κἀγώ σοι δείξω τὸν θεόν μου). По ка жи 
ми шта ви де очи ду ше тво је, и шта слу ша ју уши ср ца тво га“ (Ad Aut. I, 
2). Сми сао Те о фи ло фих ри је чи је да чо вјек мо ра да се очи сти од гри је ха 
да би сте као од ре ђе но бо го по зна ње, бу ду ћи да се Бог се не мо же по зна
ти тје ле сним очи ма не го са мо очи ма ду ше ко ја тре ба да бу де чи ста као 
„нај сјај ни је огле да ло“ (ὣσπερ ἔσοπτρον ἐστιλβωμένον). Ду ша за там ње на 
гри је хом не мо же да ви ди Бо га као што ни за пр ља но огле да ло не мо же 
да ре флек ту је свје тлост.

Те о фил су прот ста вља хри шћан ску ко смо ло ги ју је лин ској ко смо ло
ги ји ис ти чу ћи да је Бог Тво рац сви је та ex ni hi lo а не ње гов уоб ли чи тељ 
(Ad Aut. II, 10). Кри ти ку ју ћи је лин ско уче ње по ко ме је ма те ри ја бес по
чет на и са вјеч на Бо гу, Те о фил ис ти че „да би ма те ри ја, ако је бес по чет
на, мо ра ла да бу де не про мјен љи ва и рав на Бо гу, јер оно што је до би ло 
свој по че так не по сто ја но је и ми је ња се, а бес по чет но је по сто ја но и 
не про мјен љи во“ (Ad Aut. II, 4).

Те о фи ло ва ан тро по ло ги ја ни је те мељ но раз ра ђе на али је ве о ма за
ни мљи ва. Ка да је ство рио чо вје ка и дао му бла го слов да се раз мно жа
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ва и на пу ни зе мљу Бог је све по ко рио ње го вој вла сти и го спод ству и 
по ста вио га у рај. На пи та ње да ли је чо вјек ство рен као смр тан или 
бе смр тан по сво јој при ро ди Те о фил од го ва ра да „ни је ство рен ни као 
смр тан ни као бе смр тан (οὔτε οὖν φύσει θνητὸς ἐγένετο οὔτε ἀθάνατος) 
не го као спо со бан и за јед но и за дру го“ (δεκτικὸν ἀμφοτέρων; Ad Aut. 
II, 27). Да га је Бог ство рио бе смрт ним он да би га, по Те о фи лу, на чи нио 
Бо гом, а да га је ство рио смрт ним, он да би се сам Он по ка зао као узроч
ник ње го ве смр ти. Бог је ство рио чо вје ка сло бод ним и са мо вла сним 
(ἐλεύθερον γὰρ καὶ αὐτε ξούσιον  ἐποίησ εν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον) и дао му 
мо гућ ност да пу тем ис пу ња ва ња Ње го вих за по ви је сти на пре ду је и до
стиг не са вр шен ство и бе смрт ност (Ad Aut. II, 27). Чо вјек је са гри је шио, 
ни је са чу вао сво ју дје ти њу не ви ност и јед но став ност и не по слу шно
шћу пре ма Бо гу „по стао је узрок сво је смр ти“ и из ба чен је из ра ја. На
кон гре хо па да чо вјек ни је до спио у без на де жно ста ње, јер „као што је 
сво јом не по слу шно шћу пре ма Бо гу чо вјек на ву као на се бе смрт, та ко 
по ви но ва њем во љи Бо жи јој онај ко ји хо ће мо же да за до би је жи вот ви
јеч ни“ (Ad Aut. II, 27). Смрт за Те о фи ла ни је не што не га тив но, већ знак 
Бо жи јег до бро чин ства, бу ду ћи да „чо вје ка не оста вља вјеч но по ве за
ним са гри је хом“. Кроз смрт се чо вјек рас па да на при род не сти хи је од 
ко јих је ство рен „да би се при ли ком вас кр се ња по ка зао здра вим, то јест 
чи стим, пра вед ним и бе смрт ним“ (Ad Aut. II, 26).

Све ти Те о фил је пр ви ра но хри шћан ски пи сац ко ји из ри чи то го во ри 
о бо го на дах ну то сти но во за вјет них спи са. Он то чи ни у 9. гла ви дру ге 
књи ге „Προς Αυτόλυκον“. За ста ро за вјет не и но во за вјет не пи сце ка же 
да се сла жу јер су сви го во ри ли на дах ну ти јед ним Ду хом: „Они су би ли 
љу ди Бо жи ји, ис пу ње ни Све тим Ду хом и истин ски про ро ци (Οἱ δὲ τοῦ 
θεοῦ ἄνθρωποι, πνευματοφόροι πνεύματος ἁγίου καὶ προφῆται γενόμενοι), 
Са мим Бо гом на дах ну ти и уму дре ни, ко ји су до би ли сви ше зна ње, све
тост и пра вед ност. Они су би ли удо сто је ни ча сти да бу ду ору ђа Бо жи
ја (ὄργανα θεοῦ) и са су ди Бо жи је пре му дро сти по ко јој су го во ри ли о 
ства ра њу сви је та и о све му оста лом. Сви су они го во ри ли са гла сно је
дан са дру гим (ἀλλήλοις καὶ σύμφωνα εἰρήκασιν) и о то ме шта је би ло 
при је њих, и о то ме шта се зби ло у њи хо во ври је ме и о то ме шта се са да 
ис пу ња ва пред на шим очи ма“.

По сла ни ца Ди ог не ту
(Ἐπιστολὴ πρὸς Διόγνητον, Epi stu la ad Di og ne tum)

Апо ло ги ју под на зи вом „По сла ни ца Ди ог не ту“ не ци ти ра и не по ми ње 
ни је дан ста ро хри шћан ски пи сац. Текст апо ло ги је са чу ван је у ру ко пи
су из XI II или XIV ви је ка, ко ји је 1436. от крио и ку пио у Ца ри гра ду 
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ла тин ски на уч ник То ма д’Аре цо (Tho mas d’Arez zo). Он је усту пио ру
ко пис до ми ни кан цу Ива ну Стој ко ви ћу (†1443) ко ји га је из Ца ри гра да 
пре нио у Ба зел. Кра јем XVI II ви је ка ру ко пис је за вр шио у би бли о те ци 
гра да Стра збу ра, због че га је до био на зив Стра збур шки ко декс (Co dex 
Ar gen to ra ten sis – по ста ром на зи ву Стра збу ра Ar gen to ra tum). За ври
је ме фран цу скопру ског ра та 1870. го ди не Стра збур шки ко декс је из
го рио за јед но са оста лим бла гом би бли о те ке, али су на сре ћу са чу ва на 
два пре пи са овог ру ко пи са, од ко јих се је дан чу ва у би бли о те ци Ти бин
ген ског уни вер зи те та а дру ги у би бли о те ци Лај ден ског уни вер зи те та.

Ау тор спи са је не по знат. Ду го вре ме на на уч ни ци су га при пи си ва ли 
Св. Ју сти ну Му че ни ку, због то га што је у Стра збур шком ко дек су пот пи
сан ње го вим име ном. С об зи ром да стил По сла ни це да ле ко над ма шу је 
сво јом ље по том и кра снор је чи во шћу стил Св. Ју сти на и да ау тор има 
не га ти ван став пре ма па ган ској фи ло со фи ји, да нас је оп ште при хва ће
но ми шље ње да Св. Ју стин ни је њен ау тор. Отац Де Ти ле мон (de Til le
mont †1698) и ора то ри ја нац А. Га лан ди (A. Gal lan di †1779) за сту па ли су 
те зу да је По сла ни цу на пи сао не по сред ни апо стол ски уче ник. Од та да 
се уо би ча ји ло да се овај спис ве о ма че сто, све до на ших да на, из да је у 
окви ру из да ња спи са апо стол ских ота ца. Ау тор ство је та ко ђе при пи
си ва но Ко дра ту, Ари сти ду, осни ва чу Алек сан дриј ске ка ти хет ске шко ле 
Пан те ну и Св. Ипо ли ту Рим ском, али је ве ћи на са вре ме них на уч ни ка 
од ба ци ла те хи по те зе.

Спис је адре со ван обра зо ва ном мно го бо шцу Ди ог не ту, ко ји тра жи 
од ау то ра хри шћа ни на да му од го во ри на три глав на пи та ња: 1) ка кво је 
бо го по што ва ње (θε οσέβε ια) хри шћа на и чи ме се оно раз ли ку је од мно
го бо жач ког и ју деј ског; 2) ка кав је со ци јал ни жи вот хри шћа на и шта 
је су шти на хри шћан ске љу ба ви; 3) за што се хри шћан ска ре ли ги ја та ко 
ка сно по ја ви ла у сви је ту.

О вре ме ну на стан ка „По сла ни це Ди ог не ту“ из но ше на су раз ли чи та 
ми шље ња. Је дан број на уч ни ка оспо ра вао је ра но хри шћан ско по ри је
кло спи са (због чи ње ни це да га не по ми ње ни је дан ста ро хри шћан ски 
пи сац) и за сту пао те зу да је у пи та њу фал си фи кат на чи њен у XVI ви
је ку. Те зе да је спис на стао при је 70. го ди не, или у пост кон стан ти нов
ском пе ри о ду, би ле су та ко ђе у оп ти ца ју у на уч ним кру го во ма. Да нас 
је оп ште при хва ће но ми шље ње да „По сла ни ца Ди ог не ту“ по ти че из II 
или из пр ве по ло ви не III ви је ка. За да ти ра ње спи са ве о ма су бит ни по
да ци ко је на ла зи мо у са мој по сла ни ци: 1) хри шћа не про го не и Је вре ји 
и мно го бо шци; 2) од њих се тра жи да се од рек ну Хри ста; 3) све их је 
ви ше и ра си ја ни су по чи та вом сви је ту. Ова кво ста ње од го ва ра пе ри о
ду по сли је 120. го ди не. Као мје сто на стан ка спи са нај че шће се на во ди 
Алек сан дри ја (Еги пат).

По сла ни ца је је зич ки и стил ски ве о ма до тје ра на и пред ста вља пра
ви би сер ста ро хри шћан ске ли те ра ту ре. Са сто ји се из 12 гла ва. Дви је 
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по след ње гла ве се стил ски раз ли ку ју од оста лих због че га не ки ис тра
жи ва чи сма тра ју да су оне дио не ког дру гог спи са и да не при па да ју 
из вор ном тек сту По сла ни це.

По сла ни цу мо же мо по ди је ли ти на че ти ри те мат ска бло ка: пр ви блок 
(гл. 1–4) пред ста вља апо ло ги ју у ужем сми слу, гдје глав но мје сто за у зи
ма по ле ми ка са мно го бо штвом и ју да и змом; дру ги блок (гл. 5–6) по све
ћен је уло зи хри шћа на у сви је ту; тре ћи блок (гл. 7–9) пред ста вља крат
ки ка ти хи зис; че твр ти блок (гл. 10–12) са др жи са вје те мно го бо шци ма.

Кри ти ку мно го бо жач ког кул та ау тор по чи ње по зи вом Ди ог не ту да 
оста ви на стра ну сво ја тра ди ци о нал на схва та ња и да не ка ко по ста не 
но ви чо вјек (ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς καινὸς ἄνθρωπος) спо со бан да без пред ра
су да при ми но во уче ње. Он усмје ра ва кри ти ку на дви је глав не тач ке 
мно го бо жач ког су је вјер ја: идо ло по клон ство и жр тво при но ше ње. Па
ган ски бо го ви су ла жни бо го ви јер су на чи ње ни од тру ле жне ма те ри је 
ру ка ма не ког за на тли је, па су „глу ви, сли је пи, без ду шни, без о сје ћај ни 
и не по крет ни“ (Di ogn. 2, 4). За то је не до стој но и не ра зум но ода ва ти им 
по што ва ње и при но си ти им жр тве. Ау тор има не га ти ван став пре ма 
па ган ској фи ло со фи ји и сма тра је „из ми шљо ти ном и об ма ном шар ла
та на“ (τερα τεία καὶ πλάνη τῶν γοήτων; Di ogn. 8, 4). Па ган ским фи ло со
фи ма од ри че би ло ка кву мо гућ ност бо го по зна ња.

За Ју де је ка же да је до бро што вје ру ју у јед ног Бо га и уз др жа ва ју се од 
идо ло по клон ства, али и они ис ка зу ју по што ва ње Бо гу на сли чан на чин 
као па га ни идо ли ма, јер про ли ва ју крв жи во ти ња и при но се их на жр
тве ник Бо гу, а та ко ђе при но се и жр тве па ље ни це иа ко Бог за свим тим 
не ма ни ка кву по тре бу (Di ogn. 3, 2–4). Он та ко ђе кри ти ку је Ју де је што 
се хва ле об ре за њем као зна ком и свје до чан ством бо го и за бра но сти. То 
је по ње му до каз њи хо вог без у мља (Di ogn. 4, 4–5).

Опи су но ве, хри шћан ске ре ли ги је ау тор је по све тио 5. и 6. по гла вље 
спи са. Пра во и са вр ше но бо го по што ва ње има ју са мо хри шћа ни, ко ји 
по сли је па га на и Ју де ја пред ста вља ју тре ћу вр сту љу ди, „но ви на род“ 
(καινὸν γένος; Di ogn. 1, 1). Њи хо во уче ње ни је плод из ми шља ња ра до
зна лих љу ди, ни ти су они, као не ки дру ги, при ста ли це људ ске на у ке. 
Уло га хри шћа на у сви је ту је ак тив на и по зи тив на, јер жи ве у ср цу сви
је та, ожи вља ва ју га из ну тра и у исто ври је ме га на ди ла зе, из ми чу ћи 
опа сно сти да оста ну у ње му за ро бље ни. Хри шћа ни су у ти је лу, али не 
жи ве пре ма ти је лу; на ла зе се на зе мљи, али су не бе ски жи те љи. По
шту ју уста но вље не за ко на, али их сво јим жи во том пре ва зи ла зе. Све 
љу де љу бе, а би ва ју од свих про га ња ни. Не по зна ју их, али их осу ђу ју; 
уби ја ју их, али они ожи вљу ју. Њи ма је сва ка ту ђа зе мља до мо ви на, и 
сва ка до мо ви на – ту ђи на. По ло жај хри шћа на у сви је ту ау тор по ре ди 
са по ло жа јем ду ше у ти је лу. Ду ша је ра ши ре на по свим удо ви ма ти је ла, 
а хри шћа ни по свим гра до ви ма сви је та. Као што ду ша, иа ко оби та ва у 
ти је лу ни је тје ле сна та ко и хри шћа ни иа ко жи ве у сви је ту ни су од ово га 
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сви је та. Као што ти је ло мр зи ду шу и во ју је про тив ње, ни чим не бу ду ћи 
уври је ђе но, јер му ду ша бра ни да се пре да за до вољ стви ма, та ко и сви јет 
мр зи хри шћа не, иа ко од њих не тр пи ни ка кве увре де, за то што су они 
уста ли про тив ње го вих за до вољ ста ва.

Хри шћан ска на у ка ни је не ка кво зем љско от кри ће ко је је пре да то 
љу ди ма. „Све др жи тељ и Тво рац све га, не ви дљи ви Бог, сам је усе лио у 
љу де и ути снуо у ср ца њи хо ва не бе ску исти ну и све то и не по сти жно 
Сло во сво је“ (Di ogn. 7, 2). Хри шћан ство се сви је ту ни је ра ни је от кри ло 
за то што је Бог че као да се ис пу ни мје ра гри је хо ва људ ских ка ко би от
крио љу ди ма да се не мо гу спа си ти сво јим соп стве ним сред стви ма без 
по мо ћи Бо жи је (Di ogn. 9, 1).

Ау тор По сла ни це ис ти че да се сре ћа не са сто ји у вла да њу над бли
жњи ма, ни ти у же љи да се над ма ши сла би ји, ни ти у бо га ће њу и чи ње њу 
на си ља, не го у чи ње њу до брих дје ла и слу же њу бли жњем. На тај на чин 
хри шћа ни по ста ју по дра жа ва о ци Бо га и от кри ва ју им се нај ду бље тај
не. Ау тор, на кра ју, по зи ва Ди ог не та да при хва ти хри шћан ску вје ру ка
ко би се сам увје рио у ње ну исти ни тост.

Ми ну ци је Фе ликс
(Mar cus Mi nu ci us Fe lix; Μινούκιος Φήλιξ)

О жи во ту Ми ну ци ја Фе лик са, апо ло ге те ко ји је пи сао на ла тин ском је зи
ку, ма ло се зна. Лак тан ци је († око 325) је пр ви древ но хри шћан ски ау тор 
ко ји го во ри о ње му у свом спи су „Бо жан ске иснсти ту ци је“ (Di vi nae in sti
tu ti o nes V, 1). Оскуд не по дат ке о Ми ну ци ју Фе лик су на ла зи мо та ко ђе у 
ње го вој апо ло ги ји „Ок та ви је“ и у „De vi ris il lu stri bus“ (58) Св. Је ро ни ма.

Ми ну ци је је ро ђен у па ган ској по ро ди ци ко ја нај вје ро ват ни је по ти
че из Афри ке. По за ни ма њу је био адво кат. Фа сци ни ран уз ви ше но шћу 
је ван ђел ске на у ке и хра бро шћу хри шћан ских му че ни ка при мио је хри
шћан ство у зре лим го ди на ма. Та да је, ка ко сам ка же, „иза шао из ду бо ке 
та ме у свје тлост му дро сти и исти не“ (de te ne bra rum pro fun do in lu cem 
sa pi en ti ae et ve ri ta tis emer ge rem; Oct. 1). О ње го вим ора тор ским спо соб
но сти ма, од лич ном обра зо ва њу и рев но ва њу за хри шћан ску вје ру свје
до чи ње го ва апо ло ги ја „Ок та ви је“ (Oc ta vi us).

Ова апо ло ги ја до шла је до нас у јед ном ру ко пи су из IX ви је ка ко ји 
се чу ва у Па ри ској на ци о нал ној би бли о те ци (Co dex Pa ri si nus 1661), али 
не под сво јим име ном не го као осма књи га Ар но би је вог дје ла „Пр о
тив мно го бо жа ца“ (Adver sus na ti o nes). У пр вом из да њу из 1543. го ди не 
„Ок та ви је“ је штам пан као осма књи га Ар но би је вог дје ла. Пет на е стак 
го ди на ка сни је ис пра вље на је та гре шка и од та да се „Ок та ви је“ из да је 
као дје ло Ми ну ци ја Фе лик са.
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О вре ме ну на стан ка ове апо ло ги је не по сто ји оп шта са гла сност ме ђу 
ис тра жи ва чи ма. По сто ји ве ли ка идеј на и фор мал на слич ност из ме ђу 
„Ок та ви ја“ и Тер ту ли ја но ве „Апо ло ги је“ (на пи са на око 197), због че
га се ис тра жи ва чи спо ре око то га ко је на ко га ути цао – Тер ту ли јан на 
Ми ну ци ја или Ми ну ци је на Тер ту ли ја на. Чи ни се да је хи по те за о Ми
ну ци је вом ути ца ју на Тер ту ли ја на при хва тљи ви ја. Лак тан ци је у спи су 
„Di vi nae in sti tu ti o nes“ од ба цу је при го вор не зна бо жа ца да хри шћа ни то
бо же не ма ју ни јед ног спо соб ног бра ни о ца сво га уче ња. Он од го ва ра да 
свјет ска на ду тост пре зи ре на у ку о по ни зно сти, а по том по ми ње тро ји
цу уче них хри шћа на: Ми ну ци ја Фе лик са, Тер ту ли ја на и Ки при ја на (Di
vin. in stit. V, 1, 2224). Лак тан ци је се нај вје ро ват ни је код овог на бра ја ња 
др жи хро но ло шког ре да и на пр во мје сто ста вља Ми ну ци ја Фе лик са, 
ко ји је ње му сва ка ко био бо ље по знат не го мла ђем Је ро ни му (на во ди 
Ми ну ци ја Фе лик са по сли је Тер ту ли ја на). Хи по те за ау стриј ског па тро
ло га Härtelа да се оба пи сца слу же за јед нич ким из во ром не ма ни ка кву 
на уч ну ври јед ност, јер је еви дент но да се је дан пи сац не по сред но по
слу жио дје лом дру гог пи сца.

По вод за на ста нак овог спи са је смрт Ми ну ци је вог при ја те ља Ок та ви
ја Ја ну а ри ја, ко јем је ау тор же лио по ди ћи „пи са ни спо ме ник“ овје ко вје
чив ши ње гов апо ло гет ски ди ја лог на мор ској оба ли у Ости ји са мно го бо
шцем Це ци ли јом На та ли сом, ко јег је успио при до би ти за хри шћан ство.

Апо ло ги ја је на пи са на у фор ми раз го во ра из ме ђу тро ји це при ја те ља: 
мно го бо шца Це ци ли ја, хри шћа ни на Ок та ви ја и Ми ну ци ја, а са сто ји се 
из 4 ди је ла: уво да (гл. 1–4), Це ци ли је вог го во ра (гл. 5–13), Ок та ви је вог 
го во ра (гл. 14–38) и за вр шет ка – Це ци ли је ве спо зна је соп стве них за
блу да (гл. 39–40).

Це ци ли је на сту па као скеп тик ко ји у хри шћан ству на ла зи чи тав низ 
ње му не схва тљи вих вје ро ва ња, као на при мјер: о јед ном Бо гу, о ства
ра њу сви је та, о про ми слу, о вас кр се њу ти је ла, о бу ду ћем жи во ту. Он 
ис ти че да о бо жан ству не мо же мо ни шта зна ти и да ни ка кво про ви ђе
ње не упра вља сви је том у ко ме зли про ла зе мно го бо ље не го до бри. Из 
тих раз ло га не тре ба из ри ца ти ни ка кав суд о бо жан ству, већ по што ва ти 
тра ди ци о нал ну ре ли ги ју и вје ро ва ти сво јим пре ци ма. Да је тра ди ци о
нал на ре ли ги ја ко ри сна по ка зу је ши ре ње Рим ског цар ства. Ри мља ни 
су при хва ти ли по што ва ње тра ди ци о нал них бо го ва и за то су за вла да ли 
сви је том. Хри шћан ство је, за Це ци ли ја, мрач на сек та чи је су при ста
ли це ла ко ми сле ни, не мо рал ни зло чин ци и не при ја те љи дру штва, ко ји 
те же да за тру тра ди ци о нал ну ре ли ги ју ко ја се по ка за ла као спа со но сна 
и ко ри сна. Це ци ли је из но си нај вул гар ни је оп ту жбе на ра чун хри шћа на: 
„То је на род што се скри ва и бје жи од свје тло сти... oд хра мо ва за зи ру 
као од гро бо ва, ху ле на бо го ве, под сми је ва ју се све ште ним об ре ди ма... у 
сво јим ми сте ри ја ма ко љу и је ду дје цу, те се на ноћ ним са стан ци ма пре
да ју ужа сном не мо ра лу“ (Oct. 8).
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Ок та ви је из но си те мељ ну од бра ну и си сте мат ски по би ја Це ци ли је
ве ста во ве. Он ис ти че да је чо вјек, као би ће об да ре но ра зу мом и го
во ром, по зван да упо зна исти ну и да за то скеп ти ци зам ко ји за сту па 
ње гов са го вор ник не сми је би ти са мом се би циљ. Па ган ска ре ли ги ја је 
не ра зум на за блу да ко ју ши ре де мо ни ме ђу љу ди ма, док је хри шћан ско 
уче ње са гла сно ра зу му и ње го ва исти на се мо же до ка за ти. Чо вјек не 
сми је да бу де за ве ден не у ком ста ри ном и да сли је по сли је ди тра ди ци ју. 
Мно го бо штво је ка сни јег по ри је кла, а на ста ло је та ко што су на ро ди 
обо го тво ри ли сво је ве ли ка не же ле ћи за др жа ти успо ме ну на њих. Узрок 
ве ли чи не Ри ма ни су бо го ви не го пљач ка и на си ље. Кле ве те на ра чун 
хри шћа на за сно ва не су на ла жи и њих ши ре де мо ни, а жи вот вјер ни ка 
је њи хо ва нај бо ља апо ло ги ја. Стра шна је не прав да вје ро ва ти у те кле
ве те а не ис тра жи ва ти и не же ли ти да се ства ри упо зна ју ду бље, она кве 
ка кве ствар но је су. За раз ли ку од мно го бо жа ца ко ји се „ди жу ви со ко да 
би па ли ду бо ко“ хри шћа ни не му дру ју и не при ча ју ве ли ке ства ри, не
го их жи ве: „Ми не по ка зу је мо пла штом сво ју му др ост не го је но си мо 
у ду ши. Не го во ри мо уз ви ше но не го жи ви мо“ (Oct. 38). На Це ци ли јев 
при го вор за што хри шћа ни не ма ју ки по ва, жр тве ни ка ни хра мо ва, Ок
та ви је од го ва ра: „У ка квој сли ци да за ми слим Бо га, кад је, ако ва ља но 
про ми слиш, сам чо вјек сли ка Бо жи ја? Ка кав да му гра дим храм, ка да га 
сав овај сви јет, дје ло ње го во, не мо же об у хва ти ти?... Ни је ли бо ље да му 
наш дух бу де храм, а на ше ср це све ти ли ште... Жр тва Бо гу је до бро ср це, 
чист ум и нео п те ре ће на са вјест“ (Oct. 32).

Це ци ли је на кра ју при зна је да су ње го ви пој мо ви о Бо гу мањ ка ви, 
а ми шље ње о хри шћа ни ма по гре шно. Он че сти та Ок та ви ју што га је 
по бје дио, али и са мог се бе сма тра по бјед ни ком бу ду ћи да се осло бо дио 
сво јих за блу да: „Обо ји ца смо по бје ди ли и ја с пра вом при пи су јем и се
би по бје ду, јер Ок та ви је је по бје дио ме не, а ја сам оства рио по бје ду над 
сво јим за блу да ма.“
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Основ не цр те уче ња гно сти ка и мар ки о ни та

Гно сти ци зам је син кре ти стич ки вје р скофи ло соф ски по крет, на стао 
још у апо стол ско до ба. Он је спој Пла то но ве фи ло со фи је, грч ких ми
сте ри ја, пер сиј ске и еги пат ске ре ли ги је, ва ви лон ске астро ло ги је, ка ба
ли стич ког ју да и зма и хри шћан ских еле ме на та. Иа ко је по чео да зна чај
но опа да још у III ви је ку, гно сти ци зам ни до да нас ни је у пот пу но сти 
иш че зао. У свом из вор ном об ли ку са чу вао се до на ших да на у сек ти 
ман де ја (или на за ре ја), ко је спо ми њу још хри шћан ски из во ри, и чи ји 
по след њи пред став ни ци са да жи ве у Ира ку. Еле мен ти гно сти ци зма по
ста ли су са став ни дио уче ња не ких са вре ме них сек ти.

У I и II ви је ку по сто јао је ве ли ки број гно стич ких си сте ма ко ји су се при
лич но раз ли ко ва ли у схва та њи ма. Дви је кључ не гно стич ке шко ле су си риј
ска, чи ји је нај ва жни ји пред став ник Са тур нин, и алек сан дриј ска, чи ји су 
нај ва жни ји пред став ни ци Вар де сан (по ри је клом си ри јац) и Ва лен тин.

Гно сти ци су сма тра ли да се су шти на хри шћан ства са сто ји у сти ца њу 
ви шег зна ња или гно се (γνῶσις). Гно са је зна ње чи је по сје до ва ње оси гу
ра ва спа се ње. Нај ви ши из вор гно се је тај но пре да ње, ко је пред ста вља 
су прот ност от кри ве ном и сви ма до ступ ном Пре да њу ка то ли чан ске 
Цр кве, ко ме је при вр же на ма са обич них вјер ни ка.

Јед но од глав них оби љеж ја свих гно стич ких си сте ма је ду а ли зам. 
Дух и ма те ри ја су са мо стал ни прин ци пи ко ји су ме ђу соб но су прот ста
вље ни. Дух је бо жан ског по ри је кла, а ма те ри ја је ак тив на си ла зла или 
па сив на гра ни ца би ћа ко ја је исто што и не би ће.

Бог ни је, по гно сти ци ма, мо гао ство ри ти овај сви јет, јер он не мо же 
има ти до ди ра са гре шном и злом ма те ри јом. Овај сви јет је ство рио не
ки па ли еон (ео ни су ду хов не су шти не ко је Бог из ли ва из се бе), ко ји се 
нај че шће на зи ва Де ми јург.

Ко смо ло шка пред ста ва гно сти ка је ге о цен трич на. Зе мља је окру же
на ва зду шним про стран ством, ко је чи не осам не бе ских сфе ра иза чи
јих се гра ни ца на ла зи Пли ро ма (Πλήρωμα = пу но ћа) – цар ство свје тло
сти или цар ство Вр хов ног не по зна тог Бо га ко је је на ста ње но ео ни ма. 
Не бе ске сфе ре на ла зе се под вла шћу ар хо на та, не при ја тељ ски на стро
је них пре ма Бо гу и чо вје ку, на чи јем се че лу на ла зи Де ми јург, тво рац 
ви дљи вог сви је та. Власт Де ми јур га и ар хо на та над ство ре ним сви је том 
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про ја вљу је се у ви ду за ко на при ро де и опи су је се као суд би на сви је
та (εἱμαρμένη). У ци је лом ство ре ном, ма те ри јал ном сви је ту сто га вла да 
ну жност и за то је у гно стич ким пред ста ва ма по ис то вје ћен са та мом, 
смр ћу, об ма ном и злом. Он је су прот ност Пли ро ми (пу но ћи), због че га 
се у не ким гно стич ким си сте ми ма на зи ва Ке но ма (Κένωμα = пра зни на, 
пу сто та). У чо вје ку се на ла зи бо жан ска че сти ца ко ја има по тре бу да 
се из ба ви из око ва ма те ри је и вра ти у цар ство свје тло сти. Ар хон ти је 
ме ђу тим по мо ћу за ко на при ро де др же за ро бље ну и спре ча ва ју је да се 
вра ти у цар ство свје тло сти.

Чо вјек је тро дје лан или три хо то ман и са сто ји се из ма те ри је (ти је ла), 
ду ше и ду ха. И чо вје чан ство је по гно сти ци ма по ди је ље но на три кла се 
или вр сте љу ди, у за ви сно сти од то га ко ји прин цип у њи ма пре о вла да ва: 
ду хов ни, ду шев ни или ма те ри јал ни. Они код ко јих пре о вла да ва ду хов
ни прин цип при па да ју кла си пнев ма ти ка (πνευματικοί); они код ко јих 
пре о вла да ва ду шев ни прин цип при па да ју кла си пси хи ка (ψυχικοί); они 
код ко јих пре о вла да ва ма те ри јал ни или тје ле сни прин цип при па да ју 
кла си хи ли ка (ὑλικοί). Пнев ма ти ци су уна при јед спа ше ни си лом, у њих 
за ло же ног, ду хов ног сје ме на. Они вла да ју истин ским зна њем или гно си
сом ко је оси гу ра ва спа се ње. Пси хи ци ма је мо гу ће да до стиг ну спа се ње 
иа ко не ма ју са вр шен ство у вје ри и у до брим дје ли ма. Хи ли ци су уна при
јед пред о дре ђе ни за про паст и њи ма не по ма жу ни вје ра ни до бра дје ла.

Да би спа сио чо вје ков дух, Вр хов ни Бог ша ље ви шег ео на Хри ста. 
Хри стос си ла зи на зе маљ ског чо вје ка Ису са, у ко јем је ми мо зна ња Де
ми јур га тај но за ло же но ду хов но сје ме, и сје ди нив ши се са њим по ста
је Спа си тељ сви је та (Σωτήρ). Хри стос је пнев ма ти ци ма да ро вао гно сис 
(зна ње) о њи хо вом Не бе ском Оцу, о тај ни Пли ро ме и њи хо вом на стан
ку. Он их сје ди њу је са со бом и уз но си у Пли ро му. Он је имао и ду шев но 
ти је ло, по што је на зе мљу до шао и ра ди пси хи ка. Оне ме ђу њи ма, ко ји 
се спа са ва ју вје ром и до брим дје ли ма Он уз но си, али не у Пли ро му, 
не го у сред ње ме сто, из ме ђу Пли ро ме и ни жег сви је та. Хри стос ни је 
имао ма те ри јал но ти је ло. Ра ди до мо стро ја Он при ма са мо из глед ти је
ла. Ње го ва стра да ња и смрт су та ко ђе при вид ни (до ке ти зам). Све ма те
ри јал но је по уче њу гно сти ка осу ђе но на про паст. Ка да пнев ма ти ци и 
спа ше ни пси хи ци бу ду уз не се ни, у ду би ни сви је та из би ће по жар ко ји ће 
про гу та ти хи ли ке и гре шне пси хи ке.

Гно сти ци зам је био езо те ри чан по крет, пред ви ђен са мо за по све ће
не. У свим по зна тим гно стич ким сек та ма по сто ја ли су по себ ни об ре ди 
по све ће ња. Са стан ци на ко ји ма су вр ше ни гно стич ки об ре ди и ми сте
ри је би ли су за тво ре ни и тај ни.

У дру гом ви је ку до шло је до екс пан зи је гно стич ких уче ња, ко ја су 
пред ста вља ла ве ли ку опа сност за Цр кву. Сна га гно сти ци зма је би ла у 
ње го вом син кре ти стич ком ка рак те ру. Он је аси ми ло вао све оно што 
је па ган ски сви јет сма трао ври јед ним: древ не ре ли ги је, ми стич ке, фи
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ло соф ске и етич ке си сте ме, и за о дје нуо их у хри шћан ско ру хо. Та ко ђе 
је по ну дио од го во ре на сва ва жни ја те о ло шка и ко смо ло шка пи та ња: о 
на стан ку сви је та и чо вје ка, о по ри је клу зла и стра да ња, о спа се њу итд.

У овом пе ри о ду по ја ви ла се још јед на опа сна је рес чи ји је осни вач 
Мар ки он, ко ји је, по пре да њу, био син епи ско па гра да Си но пе у Ма
лој Ази ји. Мар ки о но ва док три на, из ло же на у ње го вом глав ном дје лу 
„Ан ти те зе“ (са чу ван ве ли ки број фраг ме на та у Тер ту ли ја но вим спи си
ма), за до би ла је од ре ђе не гно стич ке ни јан се, али се у не ким бит ним 
еле мен ти ма зна чај но раз ли ку је од гно сти ци зма са ко јим се по гре шно 
по ис то вје ћу је.

Као и код гно сти ка по ла зна тач ка Мар ки о но вих ста во ва био је чист 
ду а ли зам. Он је, по ри је чи ма Б. О. Бар де не ве ра (B. O. Bar den he wer 
†1935), „раз вио док три нар ни си стем чи ја је основ на ми сао би ла не по
мир љи ва про ти вр јеч ност из ме ђу пра вед но сти и ми ло сти, из ме ђу За ко
на и Је ван ђе ља, из ме ђу ју деј ства и хри шћан ства“. Мар ки он је учио да 
по сто је дви је искон ске си ле (άρχαί): до бри Бог Но во га За вје та, Ко га је 
об ја вио Хри стос, и пра вед ни тво рац сви је та (δημιουργός δίκαιος) – не
са вр ше ни и гњев ни ста ро за вјет ни Ја хве, ко ји је же лио да одр жи мо рал
ни по ре дак у сви је ту стро го шћу сво јих за по ви је сти, али у чо вје ка ни је 
удах нуо сна гу да ис пу ни овај за кон. Бог Ста ро га За вје та је су ров и не
ми ло ср дан као и ње гов за кон. Он ка же: „Љу би бли жње га сво га и мр зи 
не при ја те ље сво је“. Бог Но во га За вје та ка же: „Љу би не при ја те ље сво је“. 
Пр ви је са мо пра ве дан а дру ги је до бар.

Не ис пу ња ва ње за ко на има ло је те шке по сле ди це по љу де ко ји су се 
на зе мљи стра шно му чи ли, а на кон смр ти би ли су ро во ка жња ва ни од 
стра не Де ми јур га. На кра ју се до бри Бог, пун љу ба ви и бла го да ти, са
жа лио на стра дал ни људ ски род и од лу чио је да га осло бо ди од вла сти 
Де ми јур га. Он је у при вид ном ти је лу по слао Хри ста, ко ји је си шао у 
Ка пер на ум пет на е сте го ди не Ти бе ри је ве вла да ви не и об ја вио је ван ђе ље 
о до бром Бо гу. Хри стос, по мар ки о ни ти ма, ни је имао ни ка кве ве зе са 
Ме си јом ко јег је Де ми јург на го ви је стио у Ста ром За вје ту, иа ко је се бе 
на зи вао Ме си јом са мо да би љу ди ма би ло схва тљи во то што го во ри. 
Иа ко је Ње го во ти је ло би ло чист при вид а смрт илу зи ја, они су има ли 
со те ри о ло шко зна че ње. При вид на смрт би ла је по треб на Хри сту да би 
мо гао да по ста не сли чан мр тви ма и да си ђе у па као, ко ји ни је био до
сту пан ни за ко га жи во га, да осло бо ди ду ше свих умр лих ко је су та мо 
би ле за то че не од стра не пра вед ног бо га или Де ми јур га.

Мар ки он учи да се спа са ва ју са мо људ ске ду ше, док ти је ло као и све 
ма те ри јал но оста је под вла шћу Де ми јур га и не вас кр са ва. Ње го во мо
рал но уче ње слич но је ен кра тит ском. Он про по ви је да стро гу аске зу, 
зах ти је ва сек су ал но уз др жа ва ње и осу ђу је же нид бу.

За из вор сво га уче ња Мар ки он је при зна вао но во за вјет не спи се, 
али је фор ми рао свој ка нон у ко ји је ушло Је ван ђе ље по Лу ки и де сет 
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по сла ни ца апо сто ла Па вла (без па стир ских по сла ни ца и По сла ни це Је
вре ји ма). На ве де но Је ван ђе ље и по сла ни це Мар ки он је ре ду ко ва њем и 
пре ра дом при ла го дио сво јим основ ним ста во ви ма.

Раз ло зи због ко јих Мар ки о на не тре ба сма тра ти гно сти ком су сле
де ћи: он је од ба ци вао те о ри ју ема на ци је, по сто ја ње тај ног пре да ња и 
але го риј ско ту ма че ње гно сти ка; у ње го вом си сте му од су ству је уче ње 
о ео ни ма, пли ро ми, ар хон ти ма и со фи ји ко је пред ста вља са став ни дио 
го то во свих гно стич ких си сте ма; он не ис ти че гно су (зна ње) као сред
ство спа се ња не го вје ру, ни ти дје ли љу де на три кла се по пут гно сти ка; 
за раз ли ку од гно сти ка Мар ки он за из вор сво га уче ње при зна је ка нон
ске но во за вјет не спи се.

У дру гој по ло ви ни II ви је ка ја ви ла се по тре ба да се пр о тив гно сти ка 
и мар ки о ни та по ве де ди рект на бор ба и тач но од ре ди раз ли ка из ме ђу 
из вор ног апо стол ског хри шћан ства и њи хо вог ла жног уче ња. Цр ква им 
се су прот ста ви ла раз от кри ва њем сво је исти не, сје ћа њем на свог Осни
ва ча ко ји оби та ва у њој и спро во ђе њем у жи вот Ње го вог уче ња. У Цр
кви су ста са ли љу ди ко ји су на обра зов ном и ин те лек ту ал ном пла ну 
мо гли пот пу но да па ри ра ју гно сти ци ма и да рас крин ка ју сву лаж и уто
пи ју ових је ре ти ка. Пр ви ко ји је то учи нио био је ве ли ки цр кве ни отац 
Св. Ири неј Ли он ски.

Све ти Ири неј Ли он ски
(Εἰρηναῖος της Λυών; Ire na e us-epi sco pus Lug du nen sis)

Нај зна чај ни ји и нај у ти цај ни ји цр кве ни отац дру гог ви је ка био је Св. Ири
неј Ли он ски. За јед но са По ли кар пом Смирн ским, Ме ли то ном Сард ским, 
Па пи јем Је ра пољ ским, Апо ли на ри јем Је ра пољ ским, Ро до ном и Мил ти
ја дом при па дао је ма ло а зиј ској бо го слов ској тра ди ци ји, ко ја је во ди ла 
до апо сто ла и је ван ђе ли сте Јо ва на Бо го сло ва. Ро ђен је у Ма лој Ази ји око 
140. го ди не, вје ро ват но у хри шћан ској по ро ди ци. Иа ко ди рект них исто
риј ских свје до чан ста ва о мје сту Ири не је вог ро ђе ња не ма, би о граф ски 
по да ци ко је на ла зи мо у ње го вим спи си ма на во де нас на прет по став ку да 
је то Смир на или ње на око ли на. Још у ра ној мла до сти слу шао је остар
је лог уче ни ка апо сто ла Јо ва на Св. По ли кар па Смирн ског, ко ји га је упо
знао са основ ним исти на ма хри шћан ске вје ре (Eus. Hist. eccl. V, 20, 4–8). 
Ово по знан ство са чо вје ком ко ји је био уче ник и при ја тељ све тих апо сто
ла и не по сред но од њих при мио ау тен тич но цр кве но уче ње би ло је из вор 
ве ли ке ду хов не сна ге Св. Ири не ја и ње го вог опре дје ље ња да, као и ње
гов учи тељ, вје р но чу ва Пре да ње Цр кве као је ди но ис прав но и исти ни то. 
Осла ња ју ћи се на то Пре да ње, он је уло жио огро ман труд да бо го сло вље 
Цр кве огра ди од је лин ске фи ло со фи је и ла жног гно си са.
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Прет по ста вља се да је Св. Ири неј око 154. го ди не за у ви јек на пу стио 
Ма лу Ази ју и оти шао у Рим за јед но са Св. По ли кар пом, ко ји је та да 
во дио спор са па пом Ани ки том о да ту му пра зно ва ња Пас хе (Iren. Adv. 
ha er. III, 3, 4). На ову прет по став ку на во де нас по да ци ко је на ла зи мо у 
епи ло гу „Martyri um Polycar pi“, гдје се ка же да је на кон По ли кар по вог 
по врат ка у Ма лу Ази ју Ири неј још не ко ври је ме остао у Ри му гдје је 
„мно ге по у чио“.

Св. Ири неј се из Ри ма пре се лио се у град Ли он (Луг ду нум), у Га ли ју, 
ко ја је од свих за пад них про вин ци ја очу ва ла нај бли жу ду хов ну срод
ност са Ис то ком. У Ли о ну је на кон ру ко по ло же ња за све ште ни ка по
стао нај бли жи са рад ник епи ско па ли он ског По ти на. Пр во не по сред но 
исто риј ско свје до чан ство о дје ло ва њу Св. Ири не ја у Га ли ји по ти че из 
вре ме на го ње ња хри шћа на у Ли о ну, ко је је от по че ло 177. го ди не. У Пи
сму ли он ских ис по вјед ни ка па пи Елев те ри ју, у ко јем га мо ле и под сти чу 
да ра ди ми ра у Цр кви за у зме бла жи став пре ма мон та ни сти ма осу ђе ним 
за је рес од стра не ма ло а зиј ских епи ско па, ли он ски хри шћа ни су из ра
зи ли ви со ко ми шље ње о свом пре зви те ру Ири не ју, ко јем су по вје ри ли 
да лич но уру чи пи смо рим ском епи ско пу. У том пи сму, чи ји од ло мак 
на во ди Јев се ви је у „Цр кве ној исто ри ји“, ли он ски хри шћа ни мо ле па пу 
Елев те ри ја да Св. Ири не ју ука же по што ва ње „као пре ма рев на те љу за
вје та Хри сто вог“ (ζηλωτήν ὄντα τῆς διαθήκη Χριστοῦ; Hist. eccl. V, 4, 1–2).

На кон му че нич ке смр ти Св. По ти на, Ли он ска Цр ква је иза бра ла Св. 
Ири не ја за ње го вог на след ни ка (Eus. Hist. eccl. V, 5, 8). На овој ка те дри 
је, као бес ком про ми сни бо рац про тив је ре ти ка за чи сто ту пра во слав
ног уче ња, сте као ве ли ки углед у хри шћан ском сви је ту, о че му свје до чи 
пи сац „Цр кве не исто ри је“ Јев се ви је Ке са риј ски, ко ји о ње му го во ри као 
о во ђи хри шћа на у Га ли ји. Св. Ири неј се ис та као и на ми со нар ском по
љу. У Га ли ји је раз вио ве ли ку ми со нар ску дје лат ност ме ђу Кел ти ма, а 
мо жда и ме ђу Гер ма ни ма, што се мо же за кљу чи ти из ње го вих дје ла. Од 
исто ри ча ра Гри го ри ја Тур ског (Gre go ri us Tu ro nen sis †594) са зна је мо да 
је Ли он, за хва љу ју ћи тру ду Св. Ири не ја, за крат ко ври је ме по стао „са
вр ше но хри шћан ски град“ (Hist. Franc. I, 29).

Ири не је во име спо ми ње се и у ври је ме пас хал ног спо ра (190–192), ка да 
је па па Вик тор за при је тио да ће ис кљу чи ти из цр кве не за јед ни це ма ло а
зиј ске Цр кве због ква р то де ци ман ске прак се (пра зно ва ње Пас хе 14. ни са
на). Св. Ири неј је, тим по во дом, на пи сао пи смо па пи у ко јем га, при зна
ју ћи рим ску прак су пра вил ном, мо ли да не на ру ша ва мир у Цр кви због 
об ре да и под сје ћа га на хри шћан ски дух тр пе љи во сти и то ле ран ци је ње го
вог прет ход ни ка на рим ској ка те дри Ани ки та (Eus. Hist. eccl. V, 24, 11–15).

Свје до чан ства о жи во ту и дје лат но сти Св. Ири не ја по сли је 192. го
ди не не на ла зи мо ни код јед ног од древ но хри шћан ских пи са ца. И пра
во слав на и ка то лич ка Цр ква про сла вља ју га као све ште но му че ни ка 
по стра да лог у ври је ме ца ре ва ња Сеп ти ми ја Се ве ра (193–211). Је ро ним 
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у ту ма че њу на про ро ка Иса и ју пр ви по ми ње Св. Ири не ја као му че ни
ка (vir apo sto li cus, epi sco pus Lug du nen sis et Martyr; Hi e ron.  In Is. 64, 4) 
али у „De vi ris ilu stri bus“ о то ме ни шта не го во ри. Исто ри чар Гри го ри је 
Тур ски у „De glo ria martyrum“ (I, 49) ка же да је Св. Ири неј му че нич ки 
скон чао (per martyri um fi ni tus), а у „Hi sto ria Fran co rum“ (I, 29) ка же да 
је умро му че нич ком смр ћу али у ври је ме Мар ка Ау ре ли ја, што бар по 
да ти ра њу ни ка ко не мо же би ти тач но.

По Јев се ви је вом и Је ро ни мо вом свје до чан ству Ири неј је био пло дан 
пи сац. Он пи ше јед но став ним на род ним је зи ком без ре тор ских укра са 
и стил ске угла ђе но сти. Што се ти че ње го ве је ре си о ло шке ме то до ло ги је, 
он сма тра да је нај ва жни је тач но и пре ци зно из ло жи ти уче ње је ре ти
ка, јер је то нај бо љи ар гу мент про тив њих са мих. Тек на кон то га тре ба 
при сту пи ти пот пу ном раз об ли ча ва њу њи хо ве ла жи и та ко „из ра ња ва
ти зви јер са свих стра на“ да не би пре жи вје ла.

Од ње го вих број них дје ла у цје ли ни су са чу ва на са мо два: „Про тив 
је ре си“ и „По ка зи ва ње апо стол ског уче ња“. Са чи ва ни су фраг мен ти из 
ње го вих по ле мич ких ра до ва „О мо нар хи ји“ (Περί μοναρχίας) и „О осмо
ри ци“ (Περί όγδοάδος), упе ре них про тив Ва лен тиј а но вог гно стич ког 
уче ња, као и фраг мен ти из пи са ма па пи Вик то ру и рим ском пре зви те
ру Фло ри ну.

Нај зна чај ни је Ири не је во дје ло „Про тив је ре си“ (Πρὸς τὰς αἱρέσεις; 
Adver sus ha e re ses) до нас је до шло у јед ном вје р ном али не у гла ђе ном 
ла тин ском пре во ду. Са чу ва ни су и мно го број ни фраг мен ти на грч
ком из вор ни ку. Пу ни на зив овог трак та та гла си: „Раз об ли че ње и по
би ја ње ла жно и ме ног зна ња“ (Ἔλεγχος  καὶ  ἀνατροπὴ  τῆς   ψευδωνύμου 
γνώσεως; De tec tio et ever sio fal so cog no mi na tae ag ni ti o nis). Текст ла тин
ског пре во да са чу ван је у де вет ру ко пи са. Пр во из да ње (edi tio prin
ceps), под на зи вом „Opus eru di tis si mum Di vi Ire na ei epi sco pi Lug du nen
sis in qu in que li br os di ge stum“, при ре дио је 1526. Ера змо Ро тер дам ски 
(Era smus Ro te ro da mus †1536).

Трак тат „Про тив је ре си“ са сто ји се из пет књи га. У пр вој књи зи Св. 
Ири неј из ла же раз ли чи та гно стич ка уче ња, до да ју ћи и крат ке опи се 
еви о нит ске, ен кра тит ске и дру гих оно вре ме них је ре си. У дру гој књи
зи по би ја гно сти ци зам рас кри ва ју ћи сла бе тач ке и про ти вр јеч но сти у 
њи хо вом уче њу о Бо гу и чо вје ку, и до ка зу је да гно сти ци зам ни је ни
шта но во, бу ду ћи да све еле мен те пре у зи ма из је лин ске књи жев но сти 
и фи ло со фи је. У тре ћој књи зи на осно ву Све тог Пи сма и Све тог Пре
да ња до ка зу је је ре тич ност гно стич ких ста во ва и об ја шња ва по че му се 
гно сти ци и хри шћа ни раз ли ку ју у схва та њу Пре да ња. У че твр тој књи
зи пре ла зи на по би ја ње гно сти ци зма на осно ву из ре ка Го спод њих (per 
Do mi ni ser mo nes) и до ка зу је исти ни тост цр кве ног уче ња не пре ста но 
под вла че ћи је дин ство Ста рог и Но вог За вје та. У пе тој књи зи го во ри о 
вас кр се њу чо вје ка и дру гим ес ха то ло шким те ма ма.
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Па стир скока ти хет ски спис „По ка зи ва ње апо стол ског уче ња“ (Έπίδι
ξις του απ οστολικο ύ κηρύγματος, De mon stra tio pre di ca ti o nis apo sto li cae) са
чу ван је у јер мен ском пре во ду, ко ји је 1904. у Бо го ро дич ној цр кви у Ере
ва ну от крио епи скоп Ка ра пет ТерМа крт чан (†1915) у јед ном ру ко пи су 
из XI II ви је ка. Ру ко пис са др жи ви ше дје ла раз ли чи тих древ но хри шћан
ских пи са ца, ме ђу ко ји ма је и јер мен ски пре вод 4. и 5. књи ге Ири не је вог 
спи са „Про тив је ре си“. Јер мен ски текст је за јед но са ње мач ким пре во дом 
пр ви пут пу бли ко ван у Лај пци гу 1907. го ди не. Адолф Хар нак је у то из да
ње унио по дје лу на 100 по гла вља ко је не ма у са мом ру ко пи су.

Трак тат „По ка зи ва ње апо стол ског уче ња“ Ири неј је по све тио при
ја те љу Мар ки о ну са ци љем да по мо ћу јед ног „крат ког из ла га ња про по
ви је ди исти не укри је пи ње го ву вје ру“ (De mon str. 1). На по чет ку трак
та та Св. Ири неј ис ти че да сва ки чо вјек тре ба да др жи не про мјен љи во 
пра ви ло вје ре и ис пу ња ва Бо жи је за по ви је сти. У гла ва ма 9–42 раз ма тра 
ан тро по ло шке те ме и из ла же исто ри ју спа се ња од ства ра ња чо вје ка до 
Ису са Хри ста. У дру гом ди је лу овог спи са (гл. 42–97) пре ла зи на до ка
зи ва ње исти ни то сти хри шћан ског уче ња (апо стол ске про по ви је ди) на 
осно ву ста ро за вјет них про ро шта ва. У за кључ ку (гл. 98–100) ис ти че да 
је из ло же на „про по ви јед исти не, сли ка на ше га спа се ња, пут жи во та, ко ји 
су про ро ци на го ви је сти ли, ко ји је Хри стос ус по ста вио, ко ји су апо сто ли 
пре ни је ли и ко ји Цр ква по свој зе мљи пре но си сво јим си но ви ма. Њу је 
по треб но са чу ва ти у цје ли ни са не по ко ле бљи вом во љом и бо го у год но, са 
до брим дје ли ма и здра вим усмјер њем ми сли“ (гл. 98). Тој исти ни се, по 
Св. Ири не ју, су прот ста вља ју три вр сте је ре ти ка: јед ни из ми шља ју не ког 
дру гог Оца ко ји би био из над на ше га Тво р ца и пре зи ру ћи исти ни тог Бо
га обо жа ва ју не би ће; дру ги не ги ра ју Ова пло ће ње Си на Бо жи јег и Ње гов 
до мо строј спа се ња, ко ји су апо сто ли об ја ви ли и про ро ци пред ска за ли; 
тре ћа вр ста је ре ти ка, ко ји не при хва та ју да ро ве Ду ха Све то га, слич на је 
„хра сту ко је му опа да ли шће и вр ту у ком не ма во де“ (Ис 1, 30). Свих се 
тих је ре ти ка мо ра мо чу ва ти и бје жа ти од њи хо вог ми шље ња ако же ли мо 
да бу де мо ми ли Бо гу и да од Ње га до би је мо спа се ње (гл. 99–100).

Св. Ири неј је био чо вјек све стра ног обра зо ва ња. Од лич но је по зна
вао Све то Пи смо и хри шћан ско уче ње. Из ње го вих дје ла се мо же за
кљу чи ти да је сте као ши ро ко свјет ско обра зо ва ње и да је осим ан тич ке 
фи ло со фи је и књи жев но сти по зна вао ге о ме три ју, арит ме ти ку, астро
но ми ју и ме ди ци ну. Тер ту ли јан га у свом спи су „Про тив Ва лен ти ја на“ 
на зи ва „нај мар љи ви јим ис тра жи ва чем свих на у ка“ (om ni um doc tri
na rum cu ri o sis si mus ex plo ra tor; Adv. Val. 5). У свом бо го слов ство ва њу 
био је тра ди ци о на ли ста и про тив ник сва ке спе ку ла ци је и ме та фи зи
ке, осла ња ју ћи се углав ном на Све то Пи смо и Пре да ње Цр кве. До ста је 
но вог унио у ри зни цу хри шћан ског бо го сло вља и зна чај но ути цао на 
да љи раз вој дог мат ског уче ња Цр кве, због че га се с пра вом сма тра за 
нај ве ћег те о ло га II ви је ка и пр вог ве ли ког цр кве ног оца.



90

7 Бор ба Цр кве са гно сти ци змом и мар ки он ством

Бо го сло вље Св. Ири не ја раз ви ло се у ње го вој бор би про тив је ре ти ка 
гно сти ка и мар ки о ни та. Ду а ли стич кој кон цеп ци ји гно сти ка и мар ки
о ни та, по ко јој је све ма те ри јал но зло, а до бро ди рект на су прот ност 
ма те ри ји и по ко јој је Тво рац (Бог) овог ма те ри јал ног сви је та са свим 
дру га чи ји од до брог Бо га ко ји се от кри ва у Но вом За вје ту, Ири неј су
прот ста вља уче ње о јед ном и истом Бо гу ко ји се от кри ва у Ста ром и 
Но вом За вје ту. Он же ли да по ка же и до ка же кон ти ну и тет из ме ђу Ста
рог и Но вог За вје та и за о ку пљен је утвр ђи ва њем је дин ства: је дин ства 
Бо га, је дин ства бо жан ског до мо стро ја спа се ња, је дин ства Цр кве, је дин
ства вје ре и је дин ства Пре да ња.

Бог ко ји је ство рио по сто је ћи сви јет је је ди ни Бог и осим ње га не ма 
дру гог Бо га (Adv. ha er. I, 1; II, 1, 1; II, 2, 6; IV 1–2; Dem. 8). Сви све ти спи
си, Про ро ци и Је ван ђе ља отво ре но су, не дво сми сле но и на на чин да то 
сви ра зу ми ју об ја ви ли по сто ја ње са мо јед ног Бо га, ко ји је све ство рио 
сво јом Ри јеч ју (Ло го сом) из ни че га (Adv. ha er. II, 27, 2). Љу ди не мо гу 
ни шта про из ве сти без већ по сто је ће ма те ри је, али Бог је за сво је дје ло 
ство рио чак и са му ма те ри ју ко ја прет ход но ни је по сто ја ла (Adv. ha er. II, 
10, 3–4). „Сви јет је ство рен, не про тив во ље Бо га, не го по Ње го вој во љи 
и са Ње го вим зна њем“ (Adv. ha er. II, 2, 3). За то је „не при лич но го во ри ти 
да је све ви шњи Бог, бу ду ћи сло бо дан и са мо вла сан, био роб ну жно сти и 
да је не што про и за шло про тив Ње го ве во ље“ (Adv. ha er. II, 5, 4 // PG. 7. 
col. 723). Сви јет је ство рен из до бра и за до бро, а не, ка ко су то по гре шно 
вје ро ва ли гно сти ци, не ком по чет ном гре шком. На кон ства ра ња Бог на
ста вља да упра вља Сво јим дје лом пу тем Сво га про ви ђе ња. При зор по
сто је ћих ства ри, њи хо во хар мо нич но устрој ство по твр ђу је да ни шта 
ни је ство ре но ни ти се де ша ва слу чај но, већ да је је дан уз ви ше ни умјет
ник све склад но ор га ни зо вао. Све што је ство ре но слич но је му зич ком 
ко ма ду у ко јем су по је ди не ди о ни це раз ли чи те, али све за јед но тво ре 
склад ну ме ло ди ју (Adv. ha er. II, 25, 2). Са ма чи ње ни ца по сто ја ња ства ри 
по твр ђу је по сто ја ње Бо га, јер ње го вом во љом ства ри и по сто је.

Бог је по сво јој уви ше но сти и по сво јој су шти ни из над свих пој мо ва 
и име на. Он ни је не ка кав уз ви ше ни ап страк тан по јам не го жи ва лич
ност ко ја све устро ја ва, све одр жа ва и све му да је би ће. Он је Вла ди ка 
сви је та и Ње го ва во ља над свим го спо да ри и сви ме упра вља, док је све 
оста ло пот чи ње но и слу жи Ње му (Adv. ha er. II, 28, 7). Те ка рак те ри сти ке 
Бо га са зна је мо из Ње го вог от кри ве ња. Глав ни из вор от кри ве ња је Све
то Пи смо. Ње го ва свје до чан ства су до вољ на и за то је, по Св. Ири не ју, 
бес ко ри сно рје ша ва ти пи та ња на ко ја ни је дат од го вор у Пи сму. „Ако 
нас на при мјер не ко пи та: шта је Бог ра дио при је ства ра ња сви је та, ми 
тре ба да ка же мо да је од го вор на то пи та ње у Бо жи јој над ле жно сти... ми 
не сми је мо да да је мо глу па, нео сно ва на и бо го хул на об ја шње ња за то... 
“ (Adv. ha er. II, 28, 3); „Ако нас не ко пи та: ка ко је Син ро ђен од Оца, ми 
ће мо му ре ћи да то ни ко не зна... ни Ва лен тин, ни Мар ки он, ни Са тур
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нин, ни Ва си лид, ни ан ђе ли, ни ар хан ђе ли, ни на чал ства, ни вла сти не го 
са мо Отац ко ји је ро дио и Син ко ји је ро ђен“ (Adv. ha er. II, 28, 6 // PG. 7. 
col. 809). Чо вјек не тре ба да уз ви су је свој сла ба шни ум над ства ри ма Бо
жан ским, за то су „не ра зум но над ме ни и др ски они ко ји го во ре да зна ју 
не из ре ци ве тај не Бо жи је“ (Adv. ha er. II, 28, 6). Не тре ба ни шта из ми шља
ти су прот но од оно га што нам је да то у от кри ве њу од Бо га. „Бо ље је и 
ко ри сни је оста ти прост и ма ло зна ју ћи (ἰδιώτας κα ὀλιγομαθεῖς ὑπάρχειν) 
и при бли жи ти се Бо гу по сред ством љу ба ви, не го сма тра ти се бе све зна
ју ћим и мно го ис ку сним и та ко се по ка за ти као ху ли тељ сво га Го спо да“ 
(Adv. ha er. II, 26, 1). Про ста вје ра и љу бав су из над над ме ног гно си са.

Бог „ко ји је по Сво јој уз ви ше но сти не по знат сви ма ко је је ство рио... 
по љу ба ви Сво јој уви јек се по зна је по сред ством Oнога (Ло го саСи на) 
Ко јим је све ство рио“ (Adv. ha er. IV, 20, 4). Та љу бав, по Св. Ири не ју, је 
пр вен стве но љу бав Бо жи ја, тј. Бо жи је чо вје ко љу бље ко јим се Он љу
ди ма от кри ва. „Бог се не мо же по зна ти без Бо га“ (si ne Deo non po test 
cog no sci De us; Adv. ha er. IV, 6, 4). Они ма ко ји Бо га љу бе Он да ру је да га 
по зна ју и ви де (Adv. ha er. IV, 20, 5).

Св. Ири неј ја сни је од апо ло ге та на гла ша ва вјеч ну ко ег зи стен ци ју 
Ло го са (Си на) са Оцем (Adv. ha er. II, 30, 9). Он не чи ни по сто ја ње Ло го
са (Си на) за ви сним од ства ра ња сви је та и од ба цу је уче ње апо ло ге та о 
уну тра шњем (λόγος ἐνδιάθετος) и из ре че ном Ло го су (λόγος προφορικός) 
ко је, по ње му, има ан тро по морф ну по за ди ну. Та кве пред ста ве пре но се 
на Бо га оно што је свој стве но чо вје ку и про ти вр је че вјеч но сти Ло го
са. За то не тре ба да бу ду ко ри шће не као ана ло ги ја ко јом се об ја шња ва 
про ис хо ђе ње Ло го са од Оца, бу ду ћи да је то про ис хо ђе ње нео бја шњи
во. Же ле ћи да на гла си је дин ство Ло го са (Си на) са Оцем Ири неј умје сто 
пред ста ве о Ло го су као ко смо ло шком прин ци пу по ста вља и раз ви ја он
то ло шку иде ју о Ло го су као не пре кид ном са мо от кри ве њу Бо га: „Ни ко 
не мо же зна ти Оца ако га Ње гов Син или Ло гос не от кри је. Кроз Свој 
Ло гос, Ко ји је Ње гов Син, Отац се от кри ва и об ја вљу је сви је ту“ (Adv. 
ha er. IV, 6, 3). И на кон ства ра ња сви је та са мо от кри ве ње Бо га у Ло го су 
се не пре кид но на ста вља у све ште ној исто ри ји. Као ипо ста сно от кри ве
ње Бо га, Ло гос пред ста вља по себ ну лич ност и у сва ком мо мен ту Сво га 
бив ство ва ња Он ни је са мо Ло гос Оца Ко ји по сто ји у Ње му, не го и Син 
Ње гов Ко ји има лич но по сто ја ње, не за ви сно од ства ра ња сви је та. Све
ти Ири неј до ка зу је Бо жан ство Си на из са ме чи ње ни це да је ро ђен од 
Оца: „Отац је да кле Го спод и Син је Го спод; Отац је Бог и Син је Бог, јер 
што је од Бо га ро ђе но је сте Бог“ (Dem. 47).

Све тог Ду ха Ири неј не на зи ва Бо гом али го во ри о Ње му као о вјеч ној 
Пре му дро сти Бо жи јој Ко ја је по до би је Оца и по сто ји при је сва ко га са
зда ња. Он је пр во на чал но био при су тан при свим пла но ви ма и од лу ка
ма Бо жи јим и „на го вје шта вао бу ду ће, по ка зи вао са да шње и об ја шња вао 
про шло...“ (et fu tu ra an nun ti a vit, et pra e sen tia osten dit, et pra e te ri ta ena r rat; 
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Adv. ha er. IV, 33, 1). Дух и Ло гос би ли су „ру ке Бо жи је“ ко ји ма је Бог са
здао чо вје ка (Adv. ha er. V, 6, 1). У од но су на Оца и Си на Све ти Дух не 
за у зи ма пот чи њен по ло жај. Дух по ка зу је љу ди ма Ло го са и при во ди их к 
Ње му, а Ло гос им от кри ва Оца и при во ди их к Оцу. Без Ду ха се не мо же 
при ћи Си ну, а без Си на Оцу (Dem. 6–7). Дух има на ро чи то зна че ње у 
Цр кви: Он је на ча ло спа се ња, за лог бе смрт но сти, да ро ва тељ бла го да ти и 
при пра ви тељ за јед ни ча ре ња са Бо гом (Adv. ha er. III, 17, 2).

Иа ко на гла ша ва да су Син и Све ти Дух са вјеч ни Оцу, Св. Ири неј 
не до вољ но ја сно из но си ипо ста сне раз ли ке у Све тој Тро ји ци. Ње го ва 
три ја до ло ги ја је ико но миј ска, а то зна чи да се ипо ста сне ка рак те ри сти
ке Бо жан ских лич но сти од ре ђу ју пре ма њи хо вим уло га ма у сви је ту и 
пре ма сви је ту.

Хри сто ло ги ја Св. Ири не ја и ње го во уче ње о спа се њу ве о ма су ва жни 
за раз вој бо го слов ске ми сли. У сво јим хри сто ло шким ра су ђи ва њи ма он 
на ро чи то под вла чи је дин ство бо го чо вје чан ске лич но сти и раз ли ко ва ње 
дви ју при ро да. Већ код ње га на ла зи мо фор му ла ци ју ко ја ће ући у Хал ки
дон ски орос да је Хри стос „исти ни ти Бог и исти ни ти чо вјек“ (qu o ni am 
ve re ho mo et qu o ni am ve re De us; Adv. ha er. III, 18, 7). Ње го во ти је ло и крв 
би ли су ствар ни. Св. Ири неј ка же да је Хри стос по ти је лу био наш брат 
обра зо ван из исте ма те ри је од ко је смо и ми. Ње го во очо вје че ње про
сти ра ло се не са мо на ти је ло не го и на ду шу. У Хри сту се „Ло гос Бо жи ји 
сје ди нио са сво јим ство ре њем“ (τὴν ἕνωσιν τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ 
πλάσμα αὐτοῦ; Adv. ha er. IV, 33, 11). Бе смрт ни и не про па дљи ви Бог сје
ди нио се са смрт ном и тру ле жном при ро дом чо вје ко вом да би је учи нио 
бе смрт ном и не про па дљи вом, „јер ми ни ка ко не би мо гли за до би ти не
про па дљи вост и бе смрт ност ка да не би би ли сје ди ње ни са не про па дљим 
и бе смрт ним“ (Adv. ha er. III, 19, 1 // PG. 7. col. 939). Св. Ири неј стал но 
ис ти че обо же ње чо вје ка као крај њи циљ Бо го о ва пло ће ња: „Син Бо жи
ји је по стао чо вјек да би син чо вје чи ји по стао Си ном Бо жи јим“ (Adv. 
ha er. III, 10, 2); „Ло гос Бо жи ји, Го спод наш Исус Хри стос, у по след ња 
вре ме на по стао је чо вјек ме ђу љу ди ма, да би крај сје ди нио са по чет ком, 
то јест чо вје ка са Бо гом“ (Λόγος αὐτοῦ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ 
ἐν ἐσχάτοις καιροῖς Θεὸς ἐν ἀνθρώποις γενόμενος, ἵνα τὸ τέλος συνάψῃ τῇ 
ἀρχῇ, τουτέστιν ἄνθρωπον Θεῷ; Adv. ha er. IV, 20, 4 // PG. 7. col. 1034); „Због 
то га је Ло гос Бо жи ји по стао чо вјек и Син Бо жи ји – Син Чо вје чи ји, да би 
чо вјек, сје ди нив ши се са Си ном Бо жи јим и до бив ши уси но вље ње, по
стао син Бо жи ји“ ( Εἰς τοῦτο γὰρ ὁ Λόγος ἄνθρωπος καὶ Υἱὸς ἀνθρώπου ὁ 
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὁ ἄνθρωπος χωρήσας τὸν Λόγον καὶ τὴν υἱοθ εσίαν  λαβὼν 
γένηται υἱὸς τοῦ Θεοῦ; Adv. ha er. III, 19, 1 // PG. 7. col. 939); „Ло гос Бо жи
ји, из Сво је пре и зо бил не љу ба ви, по стао је оно што ми је смо, да би нас 
учи нио оним што Он је сте“ (Adv. ha er. V Pra ef.).

Цје ло ку пан до мо строј спа се ња Св. Ири неј об ја шња ва по мо ћу пој ма 
ἀνακεφαλαίωσις (во згла вље ње, лат. re ca pi tu la tio), ко ји је ко ри стио и апо
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стол Па вле у По сла ни ци Ефе сци ма (1, 10). Овај по јам озна ча ва да је Хри
стос као дру ги Адам во згла вио у сво јој лич но сти цје ло куп но чо вје чан
ство, по но вив ши у исто ри ји сво га жи во та све по дроб но сти из жи во та 
Ада ма и сва ког ње го вог по том ка, као и исто ри ју чо вје чан ства у ње ној 
све у куп но сти. Он у се би са мом об је ди њу је сав људ ски род, сво јим Ду
хом га про жи ма и осве ћу је, сво јим жи во том га ис цје љу је и жи во тво ри, 
по ста ју ћи та ко гла вом но вог ис ку пље ног чо ве чан ства. Ἀνακεφαλαίωσις 
ни је про сто вас по ста вља ње пре ђа шњег ста ња, већ уз ви ше ни је и са вр
ше ни је ста ње ко је је ста ри Адам тре бао оства ри ти, али ни је.

Ἀνακεφαλαίωσις има за Св. Ири не ја не са мо ан тро по ло шки не го и 
ко смич ки ка рак тер. Во згла вљу ју ћи све у се би Хри стос ус по ста вља пот
пу но и де фи ни тив но је дин ство све га ви дљи вог и не ви дљи вог: „Ло гос 
Бо жи ји, ко ји је Тво рац сви је та... не ви дљи во са др жи све ство ре но и 
про жи ма цје ло куп ну тво ре ви ну, све рас по ре ђу је и сви ме упра вља... Он 
је на ви дљив на чин до шао сво ји ма и по стао ти је ло и био обје шен на др
во да би све во згла вио у Се би“ (uti uni ver sa in se me tip sum re ca pi tu le tur; 
Adv. ha er. V, 18, 3 // PG. 7. col. 1174).

Уво ђе њем пој ма ἀνακεφαλαίωσις Св. Ири неј од ба цу је гно стич ки до
ке ти зам као и уче ње да је Бог Ло гос при мио у сво ју ипо стас људ ску 
при ро ду ко ја ни је јед но сушт на са на шом. Ако би Го спод при мио ти је
ло (људ ску при ро ду) ко је ни је јед но сушт но са на шим он да Он, по Св. 
Ири не ју, не би во згла вио или ре ка пи ту ли рао чо вје ка: „Ло гос је по стао 
то што је био па ли чо вјек (по при ро ди) и у са мом Се би омо гу ћио оп
ште ње са Со бом (чо вје ка) по сти жу ћи та ко ње го во спа се ње... Имао је 
да кле Он ти је ло и крв (car nem et san gu i nem), јер је во згла вио у Се би не 
не ку дру гу не го ону пр во на чал ну тво ре ви ну Оче ву (pla sma ti o nem Pa
tris), тра же ћи оно што је би ло про па ло“ (Adv. ha er. V, 14, 2 // PG. 7. col. 
1162). Чак и да је људ ско ти је ло би ло по но во ство ре но од зе мље ре ка
пи ту ла ци ја, по Св. Ири не ју, не би би ла мо гу ћа бу ду ћи да се та кво ти је ло 
не би на ла зи ло у тје ле сној ло зи пр во ство ре ног Ада ма: „Ако се Го спод 
ова пло тио по не кој дру гој ико но ми ји и при мио ти је ло из дру ге су шти
не (ex al te ra sub stan tia) он да Он ни је во згла вио у се би чо вје ка (non er go 
in se me tip sum re ca pi tu la tus est se ho mi nem) и чак се не мо же ни на зва ти 
ти је лом. Јер ти је ло уи сти ну је сте на сле ђе пр вог ство ре ња (pri mae pla
sma ti o nis) из пра ха зе маљ ског“ (Adv. ha er. V, 14, 2).

За ни мљи во је да ἀνακεφαλαίωσις, по Св. Ири не ју, укљу чу је и то да је 
Хри стос као но ви Адам мо рао умри је ти у пе так, тј. у ше сти дан ства ра
ња. Он сма тра да је ста ри Адам са гри је шио у исти дан кад је и ство рен, 
тј. у ше сти дан, и да је он да ка сни је у исти дан у сед ми ци и умро, да се 
ис пу не Бо жи је ри је чи „јер у ко ји дан оку сиш с ње га умри је ћеш“ (Пост 
2, 17). Хри стос је под нио смрт из по слу шно сти Оцу у дан ка да је Адам 
умро због не по слу шно сти Бо гу. За то је, во згла вљу ју ћи у се би тај дан, 
умро уо чи су бо те, а то је ше сти дан ства ра ња, дан у ко ји је био ство рен 
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чо вјек, да ру ју ћи чо вје ку кроз сво је стра да ње но во ства ра ње, тј. осло бо
ђе ње од смр ти (Adv. ha er. V, 23, 2).

Осла ња ју ћи се на па ра ле лу Хри стос – Адам Св. Ири неј раз ра ђу је 
ми сао о па ра ле ли из ме ђу Дје ве Ма ри је и Еве. Као што је Хри стос во
згла вио Ада ма та ко је и Дје ва Ма ри ја во згла ви ла Еву. И Ева и Ма ри ја 
су би ле дје ви це ка да су про ја ви ле сво ју не по слу шност од но сно по слу
шност Бо гу. Ева је због сво је не по слу шно сти Бо гу, се би и све му ро ду 
људ ском по ста ла узрок смр ти, а Дје ва Ма ри ја је због сво је по слу шно
сти Бо гу по ста ла се би и све му ро ду људ ском узрок спа се ња.

Ан тро по ло ги ја Св. Ири не ја је би блиј ска, отво ре на. Чо вјек је ство
ре ње (πλάσμα) Бо жи је, са зда но од пра ха зе маљ ског ру ка ма Бож јим, а 
ру ке су Ло гос и Пре му дрост, Син и Дух (Adv. ha er. IV, 20, 1–4). Он је 
са здан по ли ку и по до би ју Бо жи јем. Ири неј је пр ви цр кве ни отац ко
ји је ја сно фор му ли сао раз ли ку из ме ђу ли ка (εἰκών, ima go) и по до би ја 
(ὁμοίωσις, si mil tu do), ко је је за хри шћа не ка сни је по ста ло тра ди ци о нал
но. Лик (εἰκών) Бо жи ји је не што да то, он то ло шка осно ва чо вје ко ва. Он 
се на ла зи и у ду ши и ти је лу (Adv. ha er. V, 6, 1) и не га ран ту је чо вје ку 
не тру ле жност и бе смрт ност. Ти је ло је јед на ко спо соб но за тру ле жност 
и не тру ле жност, а ду ша је као и све ство ре но до би ла свој по че так у 
вре ме ну и ни је бе смрт на са ма по се би, бу ду ћи да она „ни је жи вот, већ 
уче ству је у жи во ту до кле је то Бо гу угод но“ (Adv. ha er. II, 34, 2). Она је 
„ду ша жи ва“ (ψυχὴν ζῶσαν) са мо у мје ри свог је дин ства са жи во твор
ним и жи во то дав ним Ду хом.

При род ни об лик по сто ја ња чо вје ко вог би ћа са сто ји се из ду ше и ти
је ла. За прост фи зич ки жи вот до вољ но је да чо вјек по сје ду је ду шу и ти
је ло. Али по сто ји и дру ги, са вр ше ни ји об лик по сто ја ња у ко јем у са став 
чо вје ка ула зи и тре ћи еле мент – Дух. Дух је нат при род ни прин цип ко ји 
уво ди чо вје ка у ти је сно оп ште ње са Бо гом и чи ни га по доб ним Ње му. 
Ири неј га че сто по ис то вје ћу је са Ду хом Бо жи јим: „Сви ко ји не ма ју оно 
што спа ша ва и чи ни жи вот при род но је су и на зи ва ју се ти је лом и кр
вљу, за то што не ма ју у се би Ду ха Бо жи јег. Због то га су та кви и на зва ни 
од Го спо да мр твим (Лк 9, 60)... јер не ма ју Ду ха ко ји ожи вља ва чо вје ка“ 
(qu o ni am non ha bent Spi ri tum qui vi vi fi cat ho mi nem; Adv. ha er. V, 9, 1 // 
PG. 7. col. 1144). Дух чи ни ти је ло зре лим и спо соб ним за не тру ле жност, 
са оп шта ва бе смрт ни жи вот ду ши и при во ди чо вје ка истин ском по зна
њу Бо га. Овај жи во твор ни Дух по сје до ва ли су пр ви љу ди, али су се по
сли је гре хо па да оту ђи ли од Бо га и он је био од у зет од њих. Они су из
гу би ли по до би је Бо жи је, фи зич ка и ду хов на смрт по ста ла је удес па лог 
чо вје чан ства, за то што је не мо гу ће жи вје ти без жи во та ко ји се за до би ја 
оп ште њем са Бо гом као ње го вим из во ром (Adv. ha er. III, 23, 1; V, 16, 3).

За вас по ста вља ње пр во на чал ног са ста ва чо вје ка и ње го ве бо го по
доб но сти би ло је нео п ход но да се Бог ре ал но сје ди ни са чо вје ком, да 
се не тру ле жна при ро да сје ди ни са тру ле жном и са оп шти јој свој ства 
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Бо жан ског жи во та. Као по сред ник из ме ђу Бо га и чо вје ка би ло је по
треб но, по Св. Ири не ју, да Хри стос има срод ство и са јед ном и са дру
гом стра ном и да их до ве де у при ја тељ ство и сло гу и та ко учи ни да Бог 
при хва ти чо вје ка и да се чо вјек пре да Бо гу (Adv. ha er. III, 18, 7). У јед
ној Хри сто вој ипо ста си Бо жан ство и чо вје чан ство су трај но сје ди ње
ни. Смрт на и про па дљи ва при ро да чо вје ка сје ди ни ла се са бе смрт ном и 
не про па дљи вом при ро дом Бо га да би смрт би ла по би је ђе на бе смрт но
шћу а про па дљи вост не про па дљи во шћу (Adv. ha er. III, 19, 1). Хри стос је 
по вра тио чо вје ку по до би је Бо жи је и осло бо дио љу де од роп ства ђа во лу 
(Adv. ha er. V, 1, 1; V, 16, 2). Сво јим Вас кр се њем Син Бо жи ји је до вео чо
вје ка до са вр шен ства, а вас кр сли Хри стос је пот пу на и са вр ше на сли ка 
(лик) и при ли ка (по до би је) Бо жи ја по ко јој је чо вјек ство рен.

Бог је, по Св. Ири не ју, мо гао чо вје ку од по чет ка да ти са вр шен ство 
али би он та да био ус кра ћен за сло бо ду и не би мо гао сло бод но од лу чи
ва ти и сло бод но се раз ви ја ти, а то не би од го ва ра ло ни ње го вој при ро ди 
ни Бо жи јој љу ба ви пре ма чо вје ку. Пр ви чо вјек ство рен је у ста њу дје
тињ ства, као не ја ко ди је те (νήπιος) и тре ба ло је сло бод но да се раз ви ја 
и уз ра ста у Бо гу (Adv. ha er. II, 22, 4; IV, 11, 1; Dem. 12). Због то га му је 
би ла да та за по ви јест као вас пит но сред ство и по моћ да не са гри је ши. 
Сми сао за по вје сти, по Св. Ири не ју, ни је не ка кво огра ни че ње чо вје ка 
не го ње гов при зив на пу ни и са вр ше ни жи вот, на са рад њу са Бо гом, 
бу ду ћи да чо вјек ни је ство рен као па сив ни при ма лац бо жан ских до ба
ра и бо жан ског вјеч ног жи во та не го као сло бо дан са рад ник (συ νεργός) 
Бо жи ји, ко ји мо ра да се бо ри за до бро ка ко би за до био по бјед нич ки 
ви је нац на кон те бор бе. За по вјест је та ко ђе тре ба ло да при пре ми чо вје
ков ум за ду бље про свје тље ње и по зна ње Исти не (Adv. ha er. V, 24, 2). Но 
чо вјек, ко ји је још био ди је те, ни је имао до вр ше не мо ћи ра су ђи ва ња па 
је за вод ни ку (ђа во лу) би ло ла ко да га пре ва ри на во де ћи га да пре сту пи 
за по ви јест Бо жи ју (Dem. 12–13).

Св. Ири неј оштро кри ти ку је гно стич ко уче ње по ко јем не по сто
ји јед на, је дин стве на људ ска при ро да, не го се љу ди по при ро ди дје ле 
на ма те ри јал не (хи ли ке), ду шев не (пси хи ке) и ду хов не (пнев ма ти ке) и 
оста ју трај но и за у ви јек у тим ка те го ри ја ма без мо гућ но сти пре ла ска из 
јед не кла се у дру гу. Из то га сли је ди да љу ди ни су сло бод ни јер не мо
гу ни ка ко ути ца ти на оства ри ва ње сво је суд би не. Он бра ни је дин ство 
и иден ти тет људ ске при ро де и сло бод ну во љу као нај бит ни је свој ство 
људ ске лич но сти и те мељ ре ли ги о зне и мо рал не од го вор но сти. Чо вјек 
је ди на мич но би ће ко је има сво ју исто ри ју и ко јем је да та мо гућ ност да 
се про гре сив но и сло бод но раз ви ја и ис пу ни сво је на зна че ње и по ста не 
Бог по бла го да ти.

У свом глав ном дје лу „Про тив је ре си“ Св. Ири неј је до ста про сто
ра по све тио екли си о ло ги ји. Цр ква је но ви Изра иљ у ко јем је Бог „во
згла вио вје ру Ада мо ву“ (Dem. 95). Као за јед ни ца (κοινωνία) Бо га и љу ди 



96

7 Бор ба Цр кве са гно сти ци змом и мар ки он ством

Цр ква је осно ва на и за пе ча ће на си ла ском Ду ха Све то га. Дух Све ти је 
„си шао на Пе де сет ни цу на уче ни ке, има ју ћи власт над сви ма на ро ди ма 
да их уве де y жи вот и от кри је Но ви За вјет (Бо га са љу ди ма)... при во де ћи 
к је дин ству (са Бо гом) раз дје ље на пле ме на... За то је Го спод по слао Утје
ши те ља да нас сје ди ни са Бо гом“ (Adv. ha er. III, 17, 2). Као што су ва зе
мља не до но си плод ако се не оро си та ки и ми не мо же мо по ста ти јед но 
у Хри сту без „оро ше ња“ Ду хом Све тим (III, 17, 2) „јер гдје је Цр ква та мо 
је Дух Бо жи ји и гдје је Дух Бо жи ји та мо је Цр ква и сва ка бла го дат“ (Ubi 
enim Ec cle sia, ibi et Spi ri tus Dei; et ubi Spi ri tus Dei, il lic Ec cle sia, et om nis 
gra tia)... Због то га (сва ко) ко му ни је при ча стан и ко се из мај чин ских 
гру ди не хра ни за жи вот (Qu a prop ter qui non par ti ci pant eum, ne que a 
mam mil lis ma tris nu tri un tur in vi tam) и не пи је са пре чи стог ис точ ни ка 
што из ви ре из Ти је ла Хри сто вог већ пи је из зе маљ ских ба ру шти на пр
ља ву во ду“ (Adv. ha er. III, 24, 1 // PG. 7. col. 968) не при па да Цр кви.

Св. Ири неј на зи ва Цр кву „ве ли ким и слав ним ти је лом Хри сто вим“ 
(τὸ μέγα καὶ ἔνδοξον σῶμα τοῦ Χριστοῦ) ко је не ки, „ко ји не ма ју љу ба ви 
Бо жи је и гле да ју и на вла сти ту ко рист а не на је дин ство Цр кве, ци је па
ју и раз дје љу ју“ (Adv. ha er. IV, 33, 7 // PG. 7. col. 1076). По сто ја ње мно
штва по мје сних Цр ка ва не озна ча ва, по Ири не ју, раз би ја ње је дин ства 
Цр кве. Иа ко је „ра си ја на по ци је лој ва се ље ни до кра ја зе мље“ (Adv. 
ha er. I, 10, 1–2) Цр ква је јед на бу ду ћи да има јед ну вје ру или уче ње, јед
но Пре да ње, јед но пре јем ство или на сле ђе (διαδοχή, suc ces sio) и је дан 
и исти пут спа се ња. Са мо јед на Цр ква при но си Тво р цу чист при нос са 
бла го да ре њем. Ју де ји, а та ко ђе и „сва је ре тич ка збо ри шта“ (om nes ha e
re ti co rum syna go gae; IV, 18, 4) ко ја су от па ла од тог је дин ства и „си шла 
с пу та исти не лу та ју ћи по ра зним ста за ма“ (IV, 20, 1), не ма ју Ев ха ри
сти ју и не при но се (бес крв ну жр тву) Бо гу: „Ка да му при но се пло до ве 
не зна ња, стра сти и не са вр шен ства они гри је ше про тив сво га Оца и 
умје сто да му бла го да ре они га ври је ђа ју. Ка ко он да они мо гу да го
во ре да је хљеб над ко јим је са вр ше но бла го да ре ње Ти је ло Го спод ње и 
да је ча ша Крв Ње го ва“ (Adv. ha er. IV, 18, 4). За раз ли ку од је ре тич ких 
за блу да „на ше уче ње је са гла сно са Ев ха ри сти јом (Ἡμῶν δὲ σύμφωνος 
τῇ γνώμῃ ἡ εὐχαριστία), а Ев ха ри сти ја по твр ђу је [наше] уче ње (εὐχαρι
στία βεβαιοῖ τὴν γνώμην). Јер ми при но си мо Ње му оно што је Ње го во 
(Προσφέρομεν αὐτῷ τὰ ἴδια), не пре ста но об зна њу ју ћи за јед ни цу и је
дин ство ти је ла и ду ха (ἐμμελῶς κοινωνίαν καὶ ἕνωσιν καταγγέλλοντες 
σαρκὸς καὶ Πνεύματος). Јер као што хљеб од зе мље, по сли је при зи ва ња 
над њим Бо га (Ὡς γὰρ ὁ ἀπὸ τῆς γῆς ἄρτος προσλαβόμενος τὴν ἐπίκλησιν 
τοῦ Θεοῦ), ни је ви ше оби чан хљеб не го Ев ха ри сти ја (οὐκέτι κοινὸς ἄρ
τος ἐστίν ἀλλ’ εὐχαριστία), ко ја се са сто ји из два еле мен та  зе маљ ског и 
не бе ског (ἐκ δύο πραγμάτων συ νε στηκυῖα, ἐπιγείου τε καὶ οὐρανίου), та ко 
и на ша ти је ла при ма ју ћи Ев ха ри сти ју ни су ви ше тру ле жна (οὕτως καὶ 
τὰ σώματα ἡμῶν μεταλαμβάνοντα τῆς εὐχαριστίας μηκέτι εἶναι φθαρτά) 
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јер има ју на ду вас кр се ња (τὴν ἐλπίδα τῆς εἰς αἰῶνα ἀναστάσεως ἔχοντα; 
Adv. ha er. IV, 18, 5 // PG. 7. col. 1028–1029).

Је дан од нај зна чај ни јих сег ме на та Ири не јо вог бо го сло вља је сте ње
го во уче ње о Пре да њу (παράδοσις). Ри јеч παράδοσις је бла го да ре ћи ње
му по ста ла ter mi nus tec hni kus хри шћан ског бо го сло вља ко јом се озна
ча ва истин ско цр кве но пре да ње. Пре да ње је, по Св. Ири не ју, „пра ви ло 
исти не“ (κανὼν τῆς ἀληθείας, re gu la ve ri ta tis) ко ју су нам пре да ли апо
сто ли (Adv. ha er. I, 10, 1). На тврд њу гно сти ка да по сто ји тај но зна ње и 
тај но пре да ње ко је су апо сто ли пре да ли са мо иза бра ни ма, тј. гно сти
ци ма (Adv. ha er. I, 25, 5), Св. Ири неј од го ва ра да је ла ко до ка за ти не и
сти ни тост та кве тврд ње. По треб но је са мо ин фор ми са ти се код Цр ка ва 
ко је су осно ва ли апо сто ли и у ко ји ма по сто ји не пре кид но епи скоп ско 
пре јем ство од са мих апо сто ла и увје ри ти се да не по сто ји ни ка кво тај но 
пре да ње и тај но зна ње. Цр ква чу ва у сво јој вје ри и свом жи во ту ау тен
тич но Пре да ње ко је по ти че од апо сто ла и она га да ље пре да је, а ау тен
тич ни свје до ци тог Пре да ња је су епи ско пи ко ји су пре јем ни ци апо сто
ла (Adv. ha er. IV, 26, 2). Упра во је ово апо стол ско пре јем ство (διαδοχή, 
suc ces sio) га ран ци ја да ће се ау тен тич но Апо стол ско Пре да ње са чу ва ти 
у Цр кви. Под апо стол ским пре јем ством Св. Ири неј под ра зу ми је ва све 
оне еле мен те (пра ву вје ру и бла го дат не да ро ве) ко је су апо сто ли по
ло жи ли у осно ву сва ке по мје сне Цр кве ка да су је осни ва ли и пре да ли 
епи ско пи ма као сво јим на след ни ци ма (пре јем ни ци ма).

Св. Ири неј не гле да на Пре да ње и Све то Пи смо као на дви је раз ли чи
те ствар но сти, већ их по сма тра је дин стве но као усме но про по ви је да ње 
и пи сме но из ла га ње тог про по ви је да ња, а об у хва та их пој мом Апо стол
ско Пре да ње. Он ис ти че дог мат ско је дин ство че ти ри ка нон ска Је ван ђе
ља као је дан од нај ја чих ар гу ме на та у при лог ау тен тич но сти и исти ни
то сти Пре да ња ко је се чу ва у Цр кви. Гно стич ка је ван ђе ља се ме ђу соб но 
мно го раз ли ку ју, што је до каз да су ла жна и да не по ти чу од Хри ста 
и апо сто ла. Је ван ђе ље Цр кве је јед но упр кос то ме што има мо че ти ри 
тек ста и за то га Св. Ири неј на зи ва че ти ри о блич но Је ван ђе ље: „Из то га 
је ја сно да нам је Ло гос дао че ти ри о блич но Је ван ђе ље (τετράμορφον τὸ 
εὐαγγέλιον) ко је др жи је дан Дух“ (ἑνὶ δὲ Πνεύματι συ νεχόμενον; Adv. ha er. 
III, 11, 8 // PG. 7. col. 885).

Пре да ње Цр кве има васeљенски ка рак тер, сво ји на је сва ке Цр кве и 
исто је у сва кој Цр кви: „При мив ши то уче ње и ту вје ру, Цр ква их, иа ко 
је рас про стра ње на по ци је лом сви је ту, бри жљи во чу ва... и са гла сно са 
тим про по вје да, учи и пре да је, ка ко би у њој би ла јед на уста. Јер иа ко у 
сви је ту по сто је раз ли чи ти је зи ци, си ла Пре да ња је јед на и иста (δύναμις 
τῆς παραδόσεως μία καὶ ἡ αὐτή). Не вје ру ју дру га чи је и не ма ју дру га чи је 
Пре да ње Цр кве осно ва не у Гер ма ни ји, у Шпа ни ји, у Га ли ји, на Ис то ку, у 
Егип ту, у Ли би ји и цен тру сви је та; не го као што је Сун це – та тво ре ви на 
Бо жи ја у ци је лом сви је ту јед но и исто (ἀλλ’ ὥσπερ ὁ ἥλιος, τὸ κτίσμα τοῦ 
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Θεοῦ, ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ εἷς καὶ ὁ αὐτὸς), та ко и про по ви јед Исти не ва зда 
си ја (οὕτω καὶ τὸ κήρυγμα τῆς ἀληθείας πανταχῇ φαίνει) и оба сја ва све љу
де ко ји же ле да до ђу до по зна ња Исти не“ (καὶ φωτίζει πάντας ἀνθρώπους 
τοὺς βουλομένους εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν; Adv. ha er. I, 10, 2 // PG. 
7. col. 552–553).

Ве о ма су за ни мљи ва Ири не је ва ес ха то ло шка ра су ђи ва ња (Adv. ha er. 
V, 25–36). Он те мељ но ту ма чи сим бо ли ку бро ја Зви је ри (Ан ти хри ста) 
666. Овај број ука зу је на зло дје ла и бо го од ступ ни штво љу ди то ком 6000 
го ди на свјет ске исто ри је, ка ко оних при је по то па та ко и оних по сли је 
по то па. Број 600 озна ча ва 600 го ди на жи во та Но ја, ко ли ко је овај пра
о тац имао ка да се због бо го од ступ ни штва љу ди де сио по топ на зе мљи. 
Број 66 ука зу је на пост по топ ска зло дје ла љу ди ко ја сим во ли зу је кип
идол На ву хо до но со ра ко ји је био је 60 ла ка та ви сок и 6 ла ка та ши рок 
(Adv. ha er. V, 29, 2). Не зна се тач но ко је ће име има ти Зви јер: Еван тас, 
Ла те и нос, Ти тан или не ко дру го, јер ви ше име на од го ва ра бро ју 666 
(Adv. ha er. V, 30, 3). Св. Пи смо нам, по Св. Ири не ју, не от кри ва тач но 
име ан ти хри ста не го са мо ње го во ну ме рич ко зна че ње због то га што је 
то име не до стој но да бу де об зна ње но Све тим Ду хом јер он бје ше и не ће 
га би ти (От кр. 17, 8) а „име не по сто је ћег се не об зна њу је“ (Adv. ha er. V, 
30, 4). Са гла сно про ро ку Да ни лу (Дан. 7) ан ти христ ће се пој ви ти као 
цар че твр тог сви јет ског цар ства и сво јим ће злим дје ли ма пре ва зи ћи 
све прет ход не ца ре ве (Adv. ha er. V, 25, 3). До бив ши си лу од са та не он ће 
до ћи, не као за ко ни ти цар по ко ран Бо гу, не го као не пра вед ник, без за
ко ник, чо вје ко у би ца и раз бој ник. Ан ти христ ће „го во ри ти про тив Ви
шњег Бо га и ис три је би ти све те Ви шњег Бо га“ и вла да ће у Хра му „три 
го ди не и шест мје се ци“ (Adv. ha er. V, 25, 3). На кон 6.000 го ди на свјет ске 
исто ри је до ћи ће Го спод на обла ци ма и ба ци ти ан ти хри ста за јед но са 
ње го вим при ста ли ца ма у ог ње но је зе ро (Adv. ha er. V, 30, 4). Он да ће от
по че ти по след ње раз до бље од 1.000 го ди на ко је од го ва ра по чин ку сед
мог да на то ком ко јег ће Хри стос са вас кр слим пра вед ни ци ма вла да ти у 
об но вље ном Је ру са ли му (Adv. ha er. V, 32–35). По ис те ку овог раз до бља 
Бог ће вас кр сну ти зле, су ди ће им и ко нач но их осу ди ти. И пра вед ни ци 
и гре шни ци ће вас кр сну ти у истом ти је лу ко је су има ли то ком зе маљ
ског жи во та (Adv. ha er. IV, 32, 1). Бла жен ство пра вед ни ка и ка зне гре
шни ка би ће ви јеч ни (Adv. ha er. IV, 28, 2) Сте пе ни бла жен ства пра вед ни
ка би ће раз ли чи ти (Adv. ha er. IV, 36, 2).
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Оп шти по глед на ре ли ги о зне при ли ке и ли те ра ту ру овог пе ри о да

Го ди не ко је су усли је ди ле на кон смр ти Св. Ири не ја чи не је дан од нај ва
жни јих пе ри о да у исто ри ји Цр кве. По би је ђе ни гно сти ци зам по ла ко је 
си ла зио са сце не, не пред ста вља ју ћи ви ше озбиљ ну опа сност за Цр кву. 
Огром на енер ги ја ко ју је Цр ква по ка за ла у бор би са гно сти ци змом ни је 
осла би ла са ње го вим па дом. Она се одр жа ва ла и уве ћа ва ла за хва љу ју
ћи свје жим сна га ма, ко је су чи ни ли обра ће ни ци из мно го бо штва. Ме ђу 
њи ма је био ве ли ки број обра зо ва них љу ди ко ји су да ли огро ман до
при нос раз во ју хри шћан ског уче ња и ра ђа њу на уч ног бо го сло вља.

У овом пе ри о ду Цр ква се су о чи ла са но вим, још ве ћим иза зо ви ма. 
По ја ви ле су се дви је но ве јер си мо нар хи јан ска (ан ти три ни тар на) и 
ма ни хеј ска, ко је су за јед но са рас ко ли ма мон та ни ста, но ва то ва ца и 
но ва ци ја на угро жа ва ле је дин ство Цр кве. Ри јеч рас кол или ши зма озна
ча ва рас цјеп у Цр кви, иза зван због на ру ша ва ња бо го слу жбе ног кул та, 
цр кве не ди сци пли не, цр кве ног устрој ства, као и због ма ње ва жних та
ча ка цр кве ног уче ња.

Мо нар хи јан ска је рес је ре зул тат стре мље ња огра ни че ног људ ског 
ума да соп стве ном сна гом, без по мо ћи вје ре, раз ја сни тај ну Све те Тро
ји це. Про ста вје ра у от кри ве но уче ње о Све тој Тро ји ци за при ста ли це 
ове је ре си би ла је не до вољ на. За то су они дог мат о Све тој Тро ји ци под
вр гли на уч ном раз ја шње њу. Они су до шли до за кључ ка да је уче ње по 
ко јем је Бог исто вре ме но Је дан и Тро ји чан са мо по се би про ти вр јеч но 
и да не од го ва ра за хтје ви ма ра зу ма. Из на ве де них раз ло га ови је ре ти ци 
су од ри ца ли Све ту Тро ји цу, због че га су на зва ни ан ти три ни тар ци.

По сто ја ле су дви је вр сте мо нар хи ја наан ти три ни та ра ца: ди на ми сти 
и мо да ли сти. Ди на ми сти (нај зна чај ни ји пред став ник Па вле Са мо сат
ски) су учи ли да је Бог ап со лут но је дин ство, јед но ли це (εν πρώσοπον), 
а да су Син и Све ти Дух са мо бо жан ске си ле (δύναμις) ко је не ма ју лич но 
би ће. Дру го ли це Све те Тро ји це је, по њи ма, Бо жан ска му др ост (σοφία), 
ко ја се ма ни фе сту је при ли ком ства ра ња сви је та и у Бо жи јем про ми слу 
о ње му, а тре ће ли це Све те Тро ји це је осве ћу ју ћа си ла, ко ја се ма ни фе
сту је у осве ће њу љу ди и са оп шта ва њу бла го дат них да ро ва. Уче ње да је 
Бог јед но ли це не га тив но се од ра зи ло и на хри сто ло ги ју. Ако је Ло гос 
са мо си ла ко ја по сто ји уну тар Бо жан ства и ко ја не ма по себ ну ипо стас, 
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он да је и Ова пло ће ње Ло го са у пра вом сми слу те ри је чи не мо гу ће. Хри
стос је, по Па влу Са мо сат ском, био пр ост чо вјек, ко ји се ро дио од Дје ве 
у од ре ђе но ври је ме, а сход но то ме био је би ће зе маљ ског а не не бе ског 
по ри је кла. Од оста лих љу ди Он се раз ли ку је са мо по то ме што се на ла зи 
под не пре ста ним деј ством Бо га. Бог је оби та вао у Ње му као у хра му, али 
не лич но не го сво јим Ло го сом као сво јом си лом. Та си ла ни је су штин
ски при па да ла Хри сту, не го га је са мо на дах њи ва ла и ру ко во ди ла њи ме.

Мо да ли сти су у лич но сти ма Све те Тро ји це ви дје ли са мо фор ме или 
мо ду се у ко ји ма се Бог ја вљао сви је ту. Нај зна чај ни ји пред став ник мо да
ли стич ког мо нар хи јан ства Са ве ли је је учио да је Бог сам у се би не дје љи ва 
Мо на да ко ју он на зи ва Си но о цем (Υἰοπάτωρ), же ле ћи ти ме да на гла си да 
име на Отац и Син исто вре ме но озна ча ва ју исти су бје кат. Мо на да, ћу
тљи ви (σιωπών) и не ви дљи ви Бог, по сто ји не за ви сно од сва ког од но са 
пре ма сви је ту. Си лом уну тра шње по тре бе са мо ра зво ја Мо на да се ши
ри и из ла зи из свог ћу та ња. Бог про го ва ра (λάλων), а Υἰοπάτωρ по ста је 
Ло гос или Ри јеч. Ло гос се про ја вљу је у три име на (ονόματα), или ли чи не 
(πρωσοπεία): у Оцу, Си ну и Ду ху ко ји су са мо ње го ви мо ду си а не по себ на 
ли ца, као што је и сам Ло гос мо дус Мо на де или мо на да у ши ре њу (μονάς 
πλατύνφεισα). У мо ду су Оца Ло гос ства ра сви јет и да је Си нај ско за ко
но дав ство; у мо ду су Си на ја вља се као ова пло ће ни, уми ре и вас кр са ва; 
у мо ду су Ду ха на дах њу је Цр кву и ру ко во ди њо ме. У Оцу и у Си ну и у 
Ду ху, ис по ља ва се и деј ству је је дан Ло гос. Сва ки мо дус је са мо вре мен ско 
от кри ва ње Ло го са. И као што је Ло гос пре стао да по сто ји у мо ду су Си на, 
та ко ћe пре ста ти да по сто ји и у мо ду су Ду ха. Дух ћe ce вра ти ти у Ло го са 
а Ло гос ћe ce вра ти ти у Мо на ду и уто пи ће се у њој или ће би ти њо ме упи
јен, као што зла то упи ја сун чев зрак ко ји га оба сја ва. Та ко ће се окон ча ти 
бо го от кро ве ње, а Бо жи ја Ри јеч ће по но во по ста ти ње го во Ћу та ње.

Ма ни хеј ство је син кре ти стич ко уче ње ко је је до би ло на зив по име
ну сво га осни ва ча Ма не са. По ја ви ло се у Пер си ји у дру гој по ло ви ни 
III ви је ка. Ма ни хеј ство пред ста вља мје ша ви ну хри шћан ског гно сти ци
зма, За ра ту стри не ре ли ги је и не ких еле ме на та пре у зе тих из бу ди зма. 
По уче њу ових је ре ти ка од вјеч но сти по сто је два цар ства (ду а ли зам): 
цар ство до бра или свје тло сти и цар ство зла или та ме, ко ји се на ла зе 
у не пре ста ном су ко бу. Пр во цар ство са сто ји се из пет чи стих сти хи ја 
а дру го из пет не чи стих сти хи ја. У пр вом вла да до бри Бог окру жен са 
два на ест ео на, а у дру гом са та на или зли бог окру жен ду хо ви ма та ме. У 
бор би из ме ђу ова два цар ства на ста ло је тре ће цар ство – ви дљи ви сви
јет, ко је је мје ша ви на свје тло сти и та ме. Сва ки чо вјек има дви је ду ше, 
јед ну из цар ства свје тло сти, дру гу из цар ства та ме. Ца ру ју ћи на Сун цу 
Хри стос узи ма при вид но ти је ло и до ла зи на зе мљу да по у чи љу де ка ко 
да се њи хо ва сви је тла ду ша осло бо ди око ва ти је ла и вра ти у цар ство 
свје тло сти. По ми шље њу ма ни хе ја ца, хри шћа ни су по гре шно схва ти ли 
и из о па чи ли Хри сто во уче ње, због че га је Хри стос по слао у сви јет Ду ха 
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Утје ши те ља (Па ра кли та) да очи сти Ње го во уче ње од свих чул них при
мје са и да про ду жи и ис пу ни Ње го во дје ло. Па ра клит се ја вио у ли цу 
Ма не са ко ји је по ка зао љу ди ма пут спа се ња. Глав но сред ство за осло
ба ђа ње ду ше из око ва ма те ри је је, по уче њу ма ни хе ја ца, стро га аске за. 
Ду ше осло бо ђе не из ма те ри јал не там ни це пре ла зе нај при је на Мје сец и 
Сун це, а по том у етар и цар ство нај чи сти је свје тло сти. Ду ше ко је ни су 
успје ле да се у то ку јед ног жи во та очи сте (осло бо де ма те ри је) чи сте се у 
но вим ти је ли ма (ре ин кар на ци ја) до оног до ба док сав ма те ри јал ни сви
јет не са го ри у све оп штем по жа ру. Ка да се на кра ју вре ме на кроз по жар 
сви је та из вр ши по след ње чи шће ње, не ста ће тре ће цар ство и об но ви ће 
се пр во бит ни ду а ли зам. Са та на ће би ти по би је ђен и за јед но са сво јим 
цар ством по ста ће пот пу но не мо ћан.

Мон та ни зам је ду хов ни по крет ко ји се по ја вљу је у дру гој по ло ви
ни II ви је ка у Фри ги ји. Име је до био по свом осни ва чу Мон та ну ко ји 
је твр дио да пре ко ње га го во ри Дух Утје ши тељ, ко га је Хри стос обе ћао 
по сла ти апо сто ли ма. 

Мон та ни сти су би ли оп сјед ну ти иде јом о ско ром Хри сто вом до ла
ску и ус по ста вља њу хи ља ду го ди шњег цар ства пра вед ни ка (хи ли ја зам), 
па су сма тра ли да се за те до га ђа је тре ба при пре ми ми ти стро гом аске
зом. Уве ли су но ве (стро ге) по сто ве, за бра њи ва ли дру ги брак и слу жбу 
у вој сци, под сти ца ли сво је при ста ли це на му че ни штво и зах ти је ва ли 
од њих да се не скла ња ју у ври је ме го ње ња. Та ко ђе су учи ли да от кри ве
ње да то у Но вом За вје ту ни је ко нач но и да Дух Утје ши тељ пре ко Мон
та на и ње го вих про ро чи ца При ски ле и Мак си ми ле об ја вљу је но ва от
кри ве ња. Пре ма њи хо вом ми шље њу та да је на сту пи ла но ва епо ха ко ју 
је про рок Јо ил пред ска зао ри је чи ма: „И по сле ћу из ли ти Дух свој на 
сва ко ти је ло“ (2, 28). За њих је би ло исти ни то са мо оно про ро штво ко је 
се из ри че у ек ста зи „jер ка да се чо вјек на ђе у Ду ху, на ро чи то ка да угле
да сла ву Бо жи ју или ка да кроз ње га го во ри Бог, ну жно је да бу де из ван 
сви је сти, јер је осје њен си лом Бо жи јом“ (Ter tul. De ani ma 45). Они су 
сма тра ли да у про ро штви ма до би је ним у ста њу ек ста зе ни шта су бјек
тив но и ни шта лич но про рок не мо же да уне се, бу ду ћи да дје лат ност 
људ ског ума у та квом ста њу у пот пу но сти пре ста је.

Мон та ни сти су зах ти је ва ли од сво јих при ста ли ца пот пу ну по слу
шност и без у слов ну вје ру у Мон та но во уче ње и од ба ци ва ли зва нич ну 
је рар хи ју и сва ки цр кве ни ау то ри тет. Има ли су сво је епи ско пе и па три
јар ха ко ји је жи вио у фри гиј ској ва ро ши Пе пу зи, ко ја је по њи хо вом 
вје ро ва њу тре ба ла да бу де цен тар хи ља ду го ди шњег цар ства. Због то га 
су их на зи ва ли и пе пу зи јан ци ма.

Зна чај ну уло гу у мон та ни стич ком по кре ту има ле су же не ко је су, по 
свје до чан ству Св. Епи фа ни ја Ки пар ског, у азиј ским мон та ни стич ким 
оп шти на ма ру ко по ла га не у све ште нич ке и епи скоп ске чи но ве (Epiph. 
Pa nar. 49, 2).
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По зна ти цр кве ни пи сац Тер ту ли јан при сту пио је мон та ни сти ма по
чет ком III ви је ка. По сли је ње го ве смр ти по крет је по чео да сла би, а по
след њи ње го ви оста ци по ми њу се у VI II ви је ку, у ври је ме вла да ви не 
Ла ва III Иса ври јан ца.

Но ва тов рас кол у Кар та ги ни и Но ва ци а нов рас кол у Ри му по сле
ди це су су ко ба при ста ли ца бла же и стро жи је ди сци пли не.

На кон Де ки је ве смр ти и пре стан ска го ње ња хри шћа на од стра не др
жа ве одр жан је по мје сни са бор у Кар та ги ни 251. го ди не, на ко јем до не се
на од лу ка да сви па ли (lap si), ко ји прет ход но про ђу од го ва ра ју ћу по кај ну 
ди сци пли ну, мо гу да бу ду при мље ни у кри ло Цр кве. Овој од лу ци се ус
про ти ви ла гру па пре зви те ра на че лу са Но ва том и Фе ли ци си мом, ко ја 
је за сту па ла ста но ви ште да сви па ли тре ба да бу ду при мље ни у цр кве ну 
за јед ни цу без прет ход ног по ка ја ња. По што су на сво ју стра ну успје ли да 
при до би ју не ко ли ко епи ско па на че лу са Фор ту на том, одр жа ли су свој 
са бор на ко ме су из оп шти ли Св. Ки при ја на и оне ко ји су при зна ва ли 
ње го ву власт. Ки при ја на су не пра вед но осу ди ли за ку ка вич ко др жа ње и 
из бје га ва ње му че ни штва у ври је ме Де ки је вог го ње ња. Ки при јан је од мах 
на кон то га са звао са бор на ко јем су Но ват и ње го ве при ста ли це из оп
ште ни из Цр кве. Не ко ли ко са бо ра у Кар та ги ни по твр ди ло је ову од лу ку.

У исто ври је ме на стао је и Но ва ци ја нов рас кол у Ри му, чи је су при
ста ли це за го ва ра ле нај стро жу ди сци пли ну пре ма па ли ма. Ка да је 251. 
го ди не за па пу иза бран Кор ни ли је он је пре ма па ли ма по ка зао стр пљи
вост и ра зу ми је ва ње. Под из го во ром да је пре ви ше по пу стљив пре ма 
па ли ма гру па ри го ри стич ки на стро је них не за дов љни ка, на че лу са 
углед ним рим ским све ште ни ком Но ва ци ја ном, оспра ва ла је Кор ни ли
јев из бор и ње го ву ду хов ну власт. На сво ју стра ну су успје ли да при до
би ју ис по вјед ни ке и мон та ни сте, што је зна чај но оја ча ло њи хо ву по зи
ци ју. Ова гру па је за епи ско па рим ског иза бра ла Но ва ци ја на ко ји је та
ко по стао ан ти па па. Цр ква је, по но ва ци ја ни ма, дру штво све тих и за то 
не ма пра во да пра шта те шким гре шни ци ма, јер би та ко са ма по ста ла 
не чи ста и пре ста ла би ти све та. Са бо ри у Кар та ги ни и Ри му из оп шти ли 
су Но ва ци ја на и ње го ве при ста ли це из Цр кве. Но ва ци јан ске рас кол
нич ке за јед ни це по сто ја ле су до VII ви је ка.

За хва љу ју ћи но вим сна га ма и ве ли кој ду хов ној и ин те лек ту ал ној 
енер ги ји, Цр ква се у овом пе ри о ду не са мо успје шно су прот ста ви ла 
је ре си ма и рас ко ли ма, већ је си сте ма ти зо ва ла сво је уче ње и из гра ди
ла ори ги на лан бо го слов скофи ло соф ски си стем. Цр кве на ли те ра ту ра, 
ко ја је у прет ход ном пе ри о ду има ла пр вен стве но апо ло гет ски и по ле
мич ки ка рак тер, са да је усмје ре на ка на уч ном из у ча ва њу хри шћан ста
ва и си сте ма ти за ци ји хри шћан ских иде ја. По ја вљу ју се број на дје ла на 
ко смо ло шке, ес ха то ло шке, хри сто ло шке и три ја до ло шке те ме, а та ко ђе 
и пр ви дог мат ски при руч ни ци. Ни че и ве ли ки број ег зе гет ских дје ла 
по све ће них ту ма че њу би блиј ског тек ста.
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Као ре зул тат те жње за на уч ним из ла га њем бо го сло вља на ста ју бо го
слов ске шко ле чи ји су глав ни пред став ни ци у тре ћем ви је ку углав ном 
би ли обра зо ва ни мно го бо шци, ко ји су пре шли у хри шћан ство. Под 
име ном бо го слов ских шко ла не тре ба ра зу мје ти са мо спе ци ја ли зо ва не 
школ ске уста но ве ка кве су по ста ја ле у Алек сан дри ји, Ан ти о хи ји, Ри му 
и Ке са ри ји, не го и бо го слов ске прав це у осно ви ко јих су ле жа ли од ре
ђе ни бо го слов ски прин ци пи и ме то ди.

Алек сан дриј ска ка ти хет ска шко ла (τὸ τῆς κατεχήσεως διδασκ
αλεῖον; Eu seb. Hist. eccl. VI, 3, 3) осно ва на је кра јем II ви је ка (осни вач 
Пан тен), а свој нај ве ћи про цват до жи вје ла је у пр вој по ло ви ни III ви
је ка ка да су на ње ном че лу би ли Кли мент Алек сан дриј ски и Ори ген. У 
овој је шко ли фи ло со фи ја (на ро чи то Пла то но ва) има ла ве ли ки ути цај 
ка ко на ме то до ло шком та ко и на док три нар ном (идеј ном) пла ну. Је дан 
од глав них за да та ка на уч ни ка ове шко ле био је ства ра ње хри шћан ског 
гно си са (зна ња), тј. уз ди за ње про сте вје ре на сте пен ра зум не вје ре и 
ства ра ње бо го слов ског си сте ма ко ји по сво јој об ра ди и ло гич но сти не 
би за о ста јао за не зна бо жач ким фи ло соф ским си сте ми ма.

У же љи да по ве жу не ке иде је пре у зе те из је лин ске фи ло со фи је са 
хри шћан ским уче њем и да та ко утвр де ши ру ве зу хри шћан ства са до
хри шћан ским сви је том, на уч ни ци ове шко ле ко ри сти ли су але го риј ски 
ме тод (ἀλληγορία) у би блиј ској ег зе ге зи. Овај ме тод уве ли ко је ко ри стио 
Фи лон ко ји је по ку шао да збли жи Пла то но ву фи ло со фи ју и ста ро за вјет
но от кри ве ње. Алек сан дриј ци су тра га ли за та јан стве ним и скри ве ним 
сми слом би блиј ског тек ста за не ма ру ју ћи ње гов бу квал ни или исто риј
ски сми сао. Сло во Пи сма и исто риј ска ствар ност, о ко јој се у ње му го
во ри, би ли су за њих са мо из ра зи и сим во ли ви ших исти на. У при мје ни 
але го риј ског ме то да алек сан дриј ци су не ри јет ко пре тје ри ва ли. Ту ма че
ње је че сто пре ла зи ло у са мо во љу и умјет ност сво је вр сте. Исто риј ске 
чи ње ни це у Све том Пи сму пре о бра ћа не су у про сте фа бу ле и ми то ве 
гу бе ћи та ко ве зу са цр кве ним Пре да њем. Пред став ни ци ове шко ле да ли 
су ве ли ки до при нос раз во ју дог мат ског уче ња у древ ној Цр кви.

За Ан ти о хиј ску бо го слов ску шко лу, ко ју је осно вао Лу ки јан кра јем 
III ви је ка, ка рак те ри сти чан је исто риј ски или бу квал ни ме тод у би блиј
ској ег зе ге зи. Ан ти о хиј ци су те жи ли да об ја сне текст Све тог Пи сма та ко 
да он бу де схва тљив за оби чан чо вје чи ји ра зум и да за шти те би блиј ски 
ре а ли зам од але го риј ских „фан та зи ја“. Би блиј ска ка зи ва ња и из ре ке су, 
по њи ма, уви јек ре а ли стич не и не по сред но се од но се на оно о че му је 
ри јеч, због то га ту ма че ње тре ба да бу де „чи сто из ла га ње о оно ме што се 
зби ло“. За то је по треб но нај при је ис тра жи ти до слов ни, исто риј ски сми
сао (ἱστορία) и тек на кон то га тра жи ти ви ши, ду хов ни сми сао (θεωρία), 
и то са мо та мо гдје га је би ло мо гу ће на ћи, не по ри чу ћи при том исто
риј ске чи ње ни це. За њих је але го ри ја про из вод умјет нич ке фан та зи је 
ко ја нај че шће гу би ве зу са ствар ним сми слом оно га што је на пи са но и 



104

7 Оци и учи те љи Цр кве тре ћег ви је ка

по ти ре исти не ко је су нам от кри ве не у Све том Пи сму, пре тва ра ју ћи их 
у ма гло ви те ап страк ци је. За раз ли ку од але го ри је Θεωρία ни је су прот
ста вље на исто ри ји већ се за сни ва на њој. Она прет по ста вља исто риј ску 
ре ал ност до га ђа ја ко ји је опи сао ау тор би блиј ског тек ста.

У по ре ђе њу са иде а ли змом алек сан дри ја ца Ан ти о хиј ска шко ла има
ла је ви ше на уч ни ка рак тер. Ан ти о хиј ци су да ли ве ли ки до при нос на 
по љу ег зе ге зе. Основ на сла бост ове шко ле је не ри јет ко од су ство спе
ку ла тив не ду би не код ње них пред став ни ка, што је има ло за по сле ди цу 
по вр шно и јед но стра но схва та ње основ них исти на хри шћан ства. Зна
чај ни ји пред став ни ци ове шко ле по ја ви ће се тек у IV ви је ку.

За пред став ни ке сје ве ро-афри кан ске шко ле ка рак те ри стич но је да 
су сти ца ли до бро прав нич ко и ре тор ско обра зо ва ње и да сво је бо го
сло вље за сни ва ју на Све том Пи сму и Све том Пре да њу, не до пу шта ју ћи 
зна чај ни је уче шће ра зу ма и фи ло со фи је у фор му ли са њу хри шћан ских 
исти на. Нај зна чај ни ји пред став ни ци ове шко ле су Тер ту ли јан и Св. Ки
при јан Кар та гин ски.

Ма ло а зиј ска шко ла је слич но сје ве роафри кан ској за сту па ла цр
кве нотра ди ци о нал ни пра вац и осла ња ла се пот пу но на Све то Пи смо 
и Све то Пре да ње. Ма ла Ази ја је у дру гом ви је ку да ла не ко ли ко зна чај
них те о ло га чи је је бо го сло вље би ло за сно ва но на истим ма те ри јал ним 
и фор мал ним прин ци пи ма. Они су би ли пред став ни ци бо го слов ске 
тра ди ци је чи је су иде је нај ја сни је и нај те мељ ни је из ло же не у дје ли ма 
Св. Ири не ја Ли он ског и ње го вог уче ни ка Св. Ипо ли та Рим ског.

Све ти Ипо лит Рим ски
(Ιππόλυτος Ρώμης; Hip polytus )

Тач но ври је ме и мје сто ро ђе ња Св. Ипо ли та су не по зна ти. Прет по ста
вља се да је ро ђен око 170. го ди не. Због ње го вог из ван ред ног вла да ња 
грч ким је зи ком (на ко ме је пи сао) и по зна ва ња је лин ске кул ту ре ве
ли ки број ис тра жи ва ча сма тра да је ро ђен у грч кој сре ди ни. Он је био 
Грк и по је зи ку и по ми сли и по на чи ну из ра жа ва ња. Па три јарх Фо ти је 
на во ди у „Би бли о те ци“ (Bi bli oth. 121) да је Ипо лит се бе на зи вао уче ни
ком Св. Ире не ја Ли он ског, што зна чи да је при па дао ма ло а зиј ској бо го
слов ској тра ди ци ји. Од лич но је по зна вао и бо го сло вље Алек сан дриј ске 
шко ле, што се ви ди из ње го вог уче ња о Ло го су.

Нај ве ћи дио жи во та Св. Ипо лит је про вео у Ри му. Све ште нич ки чин 
је при мио у ври је ме пон ти фи ка та па пе Зе фи ри на (Zephyri nus 199–217). 
Ка да је Ори ген 212. го ди не по сје тио Рим слу шао је Св. Ипо ли та, та да 
већ све ште ни ка, ко ји је због сво је ши ро ке кул ту ре у то ври је ме већ био 
ве о ма по знат и ци је њен. На кон Зе фи ри но ве смр ти на рим ску ка те дру 
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по ста вљен је па па Ка лист (Cal li stus 217–222), са ко јим се Св. Ипо лит 
су ко био на дог мат ском и на ди сци пли нар ном пла ну. Ипо лит је сум њи
чио но вог па пу за са ве ли јан ство, а овај ње га за дво бо штво (ди те и зам). 
На по љу цр кве не ди сци пли не Ипо лит је за сту пао стро же ста во ве и оп
ту жи вао је па пу да је пре ви ше по пу стљив и снис хо дљив пре ма те шким 
пре ступ ни ци ма. Те окол но сти иза зва ле су рас кол у Рим ској Цр кви, јер 
је ве о ма ути цај на гру па ри го ри стич ки на стро је них хри шћа на иза бра
ла Ипо ли та за рим ског епи ско па. Он је та ко по стао пр ви ан ти па па у 
исто ри ји. Рас кол у Рим ској Цр кви тра јао је до 235. го ди не. Та да је цар 
Мак си мин Тра ча нин (235–238) про тје рао па пу Пон ти ја на (Pon ti a nus 
230–235) и Св. Ипо ли та на Сар ди ни ју, гдје су се епи ско пи из ми ри ли, а 
на кон то га су обо ји ца му че нич ки по стра да ли на овом остр ву. Ипо ли
то ве при ста ли це су по сли је овог из ми ре ња при шле Рим ској Цр кви, а 
об је ди ње на за јед ни ца је иза бра ла за но вог па пу Ан те ра (An te rus 235–
236). Ти је ла дво ји це му че ни ка су у ври је ме пон ти фи ка та па пе Фа би ја на 
(Fa bi a nus 236–250) пре не се на у Рим и та мо са хра ње на.

Св. Ипо лит је био је дан од нај плод ни јих пи са ца хри шћан ске ста ри
не, али је на жа лост ве ли ки дио ње го вог ства ра ла штва из гу бљен. Го ди не 
1551. от кри ве на је на гро бљу Ве ра но у Ри му Ипо ли то ва ста туа из III 
ви је ка, на чи јем су по сто љу укле са ни на сло ви го то во свих ва жни јих 
ра до ва овог цр кве ног оца. Ње го ви спи си су би ли ве о ма ра ши ре ни на 
Ис то ку, о че му свје до че број ни пре во ди на ста ро сло вен ски, си риј ски, 
гру зиј ски, арап ски, коптски и јер мен ски је зик. Ипо ли то ву ли те рар ну 
за о став шти ну са чи ња ва ју ли тур гиј скока нон ски, дог мат скопо ле мич
ки, хро но граф ски и ег зе гет ски спи си.

Глав но дог мат скопо ле мич ко дје ло Св. Ипо ли та „Из об ли че ње свих 
је ре си“ (Κατὰ  πασῶν  αἱρέσεων  ἔλεγχος, Re fu ta tio om ni um ha e re se um), 
по зна ти је под кра ћим на зи вом „Фи ло со фу ме на“ (Φιλοσοφούμενα; Phi
lo sop hu me na), на ста ло је по сли је смр ти па пе Ка ли ста (†222). Циљ овог 
трак та та је до ка зи ва ње ан ти хри шћан ског ка рак те ра оно вре ме них је ре
си и њи хо ве ди рект не за ви сно сти од па ган ске фи ло со фи је. Ипо лит је
ре ти ке на зи ва κλεψίλογι (ње гов нео ло ги зам ко ји би се мо гао пре ве сти 
са „кра дљив ци ми сли“ или „ми са о кра ди це“) за то што су по кра ли све 
од Гр ка, што је, по ње му, кључ ни до каз да је њи хо во уче ње ла жно. Трак
тат се са сто ји из 10 књи га и ни је са чу ван у цје ли ни (2. и 3. књи га су из
гу бље не). У пр вој књи зи Ипо лит из ла же исто ри ју ан тич ке фи ло со фи је 
од Та ле са до Хе си о да. Че твр та књи га по све ће на је астро ло ги ји и ма ги ји. 
У књи га ма 5–9. Ипо лит по би ја уче ње 33 гно стич ке сек те и до ка зу је ди
рек тан ути цај па ган ске фи ло со фи је и ми то ло ги је на сва ку од њих. Ове 
књи ге пред ста вља ју ва жан из вор за исто ри ју гно сти ци зма по што са др
же мно штво ци та та из гно стич ких спи са ко ји су из гу бље ни. У де се тој 
књи зи ау тор го во ри о ста ро за вјет ној исто ри ји и из ла же уче ње о Све тој 
Тро ји ци ко је се осла ња на те о ло ги ју о Ло го су.
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Од трак та та „Про тив Но е то ве је ре си“ (Εἰς τὴν αἵρεσιν Νοητοῦ; Con
tra No e tum), у ко јем Ипо лит по би ја за блу де је ре ти ка мо нар хи ја на – па
тр о па си ја на, са чу ва ни су по ду жи грч ки фраг мен ти (18 гла ва). По сли
је кри ти ке Но е то вог уче ња Ипо лит пре ла зи на по зи тив но из ла га ње 
пра во слав ног уче ња о Све тој Тро ји ци ис ти чу ћи ипо ста сне ка рак те
ри сти ке пр вог и дру гог ли ца Све те Тро ји це и њи хов од нос при ли ком 
ства ра ња сви је та. Ипо лит на ро чи ту па жњу по све ћу је уло зи Си на Бо
жи јег у до мо стро ју спа се ња. У свом бо го слов ство ва њу он се нај че шће 
осла ња на Све то Пи смо и та ко ука зу је на бо го от кри ве не осно ве сво
га уче ња. Је дан број ис тра жи ва ча сма тра да је овај трак тат за вр шни 
дио из гу бље ног Ипо ли то вог спи са „Про тив свих је ре си“ (Πρὸς άπασας 
τας αιρέσεις), ко ји па три јарх Фо ти је на во ди под на сло вом „Син таг ма 
про тив три де сет дви је је ре си“ (Σύνταγμα κατά αιρέσεων τριάκοντα δύο; 
Phot. Bi bli ot. 121).

Трак тат „О Хри сту и ан ти хри сту“ (Περὶ Χριστοῦ καὶ Ἀντιχρίστου; De
mon stra tio de Chri sto et An tic hri sto) је јед но од нај ва жни јих дје ла па
три стич ке ли те ра ту ре на ту те му, ко је је Св. Ипо лит на пи сао око 202. 
го ди не. Сам ау тор га на зи ва „стра шном по ви је шћу ис пу ње ном ужа
сом“. Осим грч ког из вор ног тек ста са чу ва ни су и пре во ди на сло вен ски, 
си риј ски, гру зиј ски и јер мен ски је зик. Спис је по ди је љен на 67 гла ва. 
Обра ћа ју ћи се свом при ја те љу Те о фи лу, на чи ју мол бу је на пи сао трак
тат, Св. Ипо лит ка же да ће му на „осно ву са мо га Бо жан стве но га Пи сма, 
за хва та ју ћи из ње га као из све ште ног ис точ ни ка“, од го во ри ти на сле де
ћа пи та ња: ка кав ће и от ку да ће би ти до ла зак ан ти хри стов? У ко је ће се 
од ре ђе но ври је ме и час от кри ти бе за ко ник? От ку да ће он би ти и из ког 
на ро да ће до ћи? Ка кво је име ње го во, ко је је по мо ћу бро је ва од ре ђе но у 
Пи сму? На ко ји ће на чин он об ма ну ти љу де, са брав ши их од свих кра
је ва зе мље? Ка ко ће он по кре ну ти го ње ња и про го не Све тих? На ко ји 
ће се на чин ја ви ти Го спод с Не бе са и ка ко ће сав сви јет би ти уни штен 
ог њем? Ка кво ће би ти слав но и Не бе ско Цар ство Све тих, ца ру ју ћих за
јед но са Хри стом, и ка кво ће би ти вјеч но му че ње не ча сти вих у ог њу?

Не ки хри шћа ни, са вре ме ни ци Св. Ипо ли та, оче ки ва ли су ско ри 
крај сви је та и на сту па ње хи ља ду го ди шњег цар ства Хри сто вог на зе
мљи (мон та ни сти и хи ли ја сти). За њих је Рим ска им пе ри ја би ла цар
ство ан ти хри ста, а го ње ње Сеп ти ми ја Се ве ра по след ња бит ка ан ти хри
ста са хри шћа ни ма. Све ти Ипо лит у овом трак та ту од ба цу је та ква ес
ха то ло шка оче ки ва ња и до ка зу је да Рим од го ва ра че твр том цар ству из 
ви ђе ња пр о ро ка Да ни ла и да ће се ан ти христ по ја ви ти ка сни је. Жи вот 
ан ти хри ста тре ба да бу де као не ка вр ста па ро ди је Хри сто вог жи во та на 
зе мљи: Хри стос се ја вио као јаг ње и ан ти христ ће се по ја ви ти као јаг ње, 
али ће уну тра би ти вук; Хри стос је био об ре зан и ан ти христ ће на сли
чан на чин би ти об ре зан; Хри стос је по слао апо сто ле свим на ро ди ма и 
ан ти христ ће по сла ти ла жне апо сто ле свим на ро ди ма.
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Од Ипо ли то вог по ле мич ког спи са „Про тив Је ли на и Пла то на или 
о при ро ди све га“ (Πρὸς Ἔλληνας καὶ πρὸς Πλάτωνα ή περί τῆς παντός 
οὐσίας; Adver sus Gra e cos, seu con tra Pla to nem de ca u sa uni ver si), гдје до
ка зу је да је Пла тон про ти вр је чио са мом се бе и да је уче ње Ал ки но ја о 
ду ши, ма те ри ји и вас кр се њу ти је ла по гре шно, са чу ва ни су са мо фраг
мен ти у „Све ште ним па ра ле ла ма“ Св. Јо ва на Да ма ски на.

Си риј ски пи сац Ди о ни си је барСа либ (†1171) на во ди пет фраг ме
на та из трак та та „Про тив Га ја“ ко ји се не на ла зи на спи ску Ипо ли то
вих дје ла на ста туи. Не ма ли број ис тра жи ва ча сма тра да ти фраг мен
ти при па да ју дје лу „У за шти ту Јо ва но вог је ван ђе ља и Апо ка лип се“ (Τὰ 
ὑπέρ τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου και Ἀποκαλύψεως), по ме ну том на 
спи ску укле са ном на ста туи, ко је је би ло упе ре но про тив је ре ти ка ало
га (од ба ци ва ли хри шћан ско уче ње о Ло го су и Јо ва но во је ван ђе ље) и 
њи хо вог во ђе Га ја.

Са чу ван је ве ћи од ло мак на си риј ском је зи ку трак та та „До ка зи про
тив Ју де ја“ (Ἀπο δεικτ ική πρὸς Ἰουδαίους; De mon sta tio adver sus Iu da e os) 
при пи са ног Св. Ипо ли ту Рим ском, у ко јем се на осно ву Све тог Пи сма 
до ка зу је да је Исус Хри стос истин ски Ме си ја и да су све не во ље ко је су 
за де си ле Је вре је по сле ди ца њи хо вог од ба ци ва ња и рас пе ћа Си на Бо жи
јег. Ау тор ство овог ан ти ју деј ског трак та та је под зна ком пи та ња.

Хро но граф ски ка рак тер има ју два Ипо ли ти ва спи са: „Хро ни ка“ 
(Χρονικῶν; Chro ni ca) и „До ка зи ва ње вре ме на (пра зно ва ња) Пас хе“ 
(Ἀπόδειξις χρόνων τοῦ Πάσχα). „Хр о ни ка“ је на пи са на 234. го ди не, а до
шла је до нас у ла тин ском и јер мен ском пре во ду. Од из вор ног грч ког 
тек ста са чу ва ни су са мо фраг мен ти. „Хро ни ка“ је упе ре на про тив не ких 
са вре ме ни ка Св. Ипо ли та ко ји су оче ки ва ли ско ро на сту па ње Суд њег 
да на и хи ља ду го ди шњег цар ства пра вед ни ка (хи ли ја зам). Св. Ипо лит 
до ка зу је да је од ства ра ња сви је та до 234, ка да је пи сао „Хро ни ку“, про
шло 5738 го ди на, а да ће крај сви је та на сту пи ти тек ка да се на вр ши 6000 
го ди на. До ста про сто ра у спи су по све ће но је по дје ли зе мље из ме ђу Но
је вих по то ма ка (Пост 10.) и опи су пу та из Алек сан дри је у Шпа ни ју.

У Ипо ли то вом ли те рар ном опу су нај број ни ја су ег зе гет ска дје ла. Он 
је про ту ма чио ве ли ки дио Ста рог и Но вог За вје та. Од тих ту ма че ња са
мо је не ко ли ко са чу ва но у ин те грал ном об ли ку. Св. Ипо лит у ег зе ге зи 
нај че шће при бје га ва але го риј ском ме то ду али, за раз ли ку од ње го вог 
са вре ме ни ка Ори ге на, не за не ма ру је до слов ни сми сао и сма тра га прет
по став ком за из на ла же ње ви шег, ду хов ног сми сла.

„Ту ма че ње на књи гу про ро ка Да ни ла“ (Εἰς τὸν Δανιήλ; In Da ni e lem) 
са чу ва но је у цје ли ни у ста ро сло вен ском пре во ду, а дје ли мич но у грч
ком ори ги на лу. Ау тор ко ри сти и але го риј ски и исто риј скобу квал ни 
ме тод. Ово ег зе гет ско дје ло се са сто ји из че ти ри књи ге. У пр вој књи зи 
ау тор из ла же и ту ма чи исто ри ју Су за не ко ја је, по ње му, сим вол Цр
кве – не вје сте Хри сто ве, ко ју про го не Је вре ји. У дру гој књи зи ау тор 



108

7 Оци и учи те љи Цр кве тре ћег ви је ка

раз ма тра епи зо ду о три мла ди ћа, исто ри ју На ву ко до но со ра и сан о че
ти ри цар ства. Ту ма че ћи че ти ри цар ства (ва ви лон ско, пер сиј ско, грч ко 
и рим ско) и сим во ли ку бро је ва ау тор же ли да до ка же да Суд њи дан ни
је та ко бли зу. У тре ћој књи зи го во ри се о На ву ко до но со ро вом ви ђе њу 
ви со ког др ве та ко је би ва по сје че но и о то ме ка ко је Да ни ло био ба чен 
у пе ћи ну са ла во ви ма. Св. Ипо лит се до ти че и за ње го ве са вре ме ни ке 
ва жног пи та ња од но са Цр кве и др жа ве. Ег зе гет ске те ме че твр те књи ге 
су: ви ђе ње че ти ри зви је ри, „ца ре ви ју жни и сје вер ни“, три пер сиј ска 
цар ства, се дам де сет сед ми на. У овом спи су пр ви пут се по ми ње да је 
Хри стос ро ђен 25. де цем бра, у сри је ду, че тр де сет дру ге го ди не вла да
ви не ца ра Ав гу ста. Прет по ста вља се да је овај по да так ка сни је ин тер
по ли ран у текст.

Пу ни текст „Ту ма че ња на Пје сму над пје сма ма“ (Εἰς τὸ Άσμα Ασμάτων; 
In Can ti cum Can ti co rum) са чу ван је у гру зиј ском пре во ду, а по сто је та
ко ђе и број ни фраг мен ти на грч ком, ста ро сло вен ском и дру гим ис точ
ним је зи ци ма. Св. Ипо лит гле да у же ни ку и не вје сти але го риј ска из
о бра же ња Хри ста и Цр кве, Бо га и чо вје чи је ду ше, и по то ме је ве о ма 
бли зак алек сан дриј ској ег зе гет ској тра ди ци ји.

Трак тат „О Ја ко вље вом бла го си ља њу“ (Είς τάς εὐλογήσεις του Ἰακώβ) 
пред ста вља ту ма че ње 49. гла ве Књи ге По ста ња, а до шао је до нас на 
грч ком из вор ни ку и у јер мен ском и гру зиј ском пре во ду.

Ег зе гет ски трак та ти „О бла го сло ву Мој си је вом“ (Είς τάς εὐλογίας 
του Μωϋσέως) и „О Да ви ду и Го ли ја ту“ (Είς Δαβίδ καὶ Γολιάθ) са чу ва ни 
су са мо у јер мен ском и гру зиј ском пре во ду.

Све том Ипо ли ту се ду го при пи си ва ло ау тор ство ли тур гиј скока
нон ског ра да „Апо стол ско пре да ње“ (Ἀποστολικὴ παράδοσις, Tra di tio 
apo sto li ca). Ве ћи на но ви јих ис тра жи ва ча сма тра да „Апо стол ско пре
да ње“ има ком пи ла ти ван ка рак тер и да ни је дје ло јед ног ау то ра. „Апо
стол ско пре да ње“ сма тра но је из гу бље ним све до по чет ка XX ви је ка, 
ка да су дво ји ца на уч ни ка Е. Шва рц (Edu ard Schwartz †1940) и Р. Ко но ли 
(Ric hard Hugh Con nolly †1946), не за ви сно је дан од дру гог до ка за ли да 
је текст тзв. „Уста но ва Еги пат ске Цр кве“ (Egyptian Chu rch Or der), ко ји 
је са чу ван у Си но до су Алек сан дриј ске Цр кве и дје ли мич но у ла тин ском 
фраг мен ту Ве рон ског па лимп се ста, у ства ри спис „Апо стол ско пре да
ње“. „Апо стол ско пре да ње“ је под име ном „Уста но ве Еги пат ске Цр кве“ 
би ло при хва ће но у Егип ту као ау то ри та тив ни за кон ски до ку мент ко ји 
је био укљу чен у збор ни ке еги пат ског ка нон ског пра ва, а то ком вре ме
на пре ве ден је на не ко ли ко ста рих је зи ка. Грч ки из вор ник је, са из у зет
ком не ко ли ко ма њих фраг ме на та, из гу бљен, а са да шњи текст је ре кон
стру и сан на осно ву пре во да на коптски, ла тин ски, арап ски и ети оп ски 
је зик. Пр во кри тич ко из да ње тек ста „Апо стол ског пре да ња“ при ре дио 
је 1937. мо нах Г. Дикс (Gre gory Dix †1952). От кри ва ње овог древ но цр
кве ног спо ме ни ка, ко ји, по сли је „Ди да хи“, пред ста вља нај ста ри је и нај
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ва жни је свје до чан ство о ли тур гиј ском жи во ту и ди сци пли ни древ не 
Цр кве, иза зва ло је огром ну па жњу на уч не јав но сти.

„Апо стол ско пре да ње“, осим уво да и за кључ ка, има три ди је ла. У пр
вом ди је лу спи са (гл. 1–14) го во ри се о из бо ру и по све ће њу епи ско па, о 
Ев ха ри сти ји, о осве ће њу је ле ја, си ра и ма сли на, о не је рар хиј ским слу
жба ма у Цр кви, о ис по вјед ни ци ма, удо ви ца ма, дјев стве ни ца ма. Овај 
дио та ко ђе са др жи пра ви ла и мо ли тве за по све ће ње све ште ни ка и ћа
ко на. Ту има мо са чу ван и нај ста ри ји опис Ка но на Ев ха ри сти је (ев ха ри
стиј ске ана фо ре) ко ји има не про цје њи во зна че ње за ли тур гиј ску на у ку; 
у дру гом ди је лу (гл. 15–20) се го во ри о за ни ма њи ма ко ја су хри шћа ни ма 
за бра ње на, о ка ти ху ме на ту (при пре ми за Кр ште ње) и Све тим Тај на ма 
Кр ште ња и Ми ро по ма за ња, о пр вом при че шћу итд.; у тре ћем ди је лу 
(гл. 21–43) се го во ри о не дјељ ној Ли тур ги ји, по сту, ага па ма, бла го си ља
њу пло до ва и из но се се пра ви ла ве за на за са хра ну, ју тар ње мо ли тве и 
огла ше ње но во о бра ће них.

О бо го слов ским по гле ди ма Св. Ипо ли та те шко је да ти ко на чан суд, 
бу ду ћи да је ве ли ки дио ње го вих дог мат скопо ле мич ких ра до ва из гу
бљен. Сво је уче ње о Све тој Тро ји ци Ипо лит рас кри ва у по ле ми ци са 
мо нар хи ја ни ма – мо да ли сти ма. На осно ву спи са ко ји су до шли до нас 
мо же се за кљу чи ти да ње го ва три ја до ло ги ја, по пут три ја до ло ги је ве ћи
не ње го вих са вре ме ни ка, са др жи еле мен те суб о р ди на ци о ни зма. Иа ко 
пра вил но учи да су Отац и Ло гос два по себ на Ли ца и да Син и Отац 
има ју јед ну су шти ну (при ро ду), он по сто ја ње Си на чи ни за ви сним од 
во ље Оче ве и при хва та уче ње апо ло ге та о два ста ња Ло го са – λόγος 
ἐνδιάθετος и λόγος προφορικός.

Бог је не ро ђе но, бе стра сно и бе смрт но би ће. У по чет ку је по сто
јао са мо Он и ни ко га осим Ње га ни је би ло (оὐδέν πλὴν αὐτοῦ ἣν αὐτὸς 
μόνος ὢν). Све је би ло у Ње му и Он је био све (πάντα δὲ ἦν ἐν αὐτῷ, αὐτὸς 
δὲ ἦν τὸ πᾶν; Con. No et. 10 // PG. 10. col. 817). Бу ду ћи јед ним Он је исто
вре ме но био и мно штвен (πολὺς  ἦν), за то што ни је био ни без ра зу ма 
(ἄλογος), ни без му др о сти (ἄσοφος), ни ли шен си ле (ἄδύνατος) и са вје та 
(ἀβούλευτος; Con. No et. 10 // PG. 10. col. 817). Он да је за ми слио и ро дио 
из Се бе Ло го са, не као глас (φωνή) не го као скри ве ну ми сао све га (ἐνδιάθ
ετος τοῦ παντὸς λογισμός; Re fut. X, 33). У по чет ном мо мен ту Сво га по сто
ја ња Ло гос је пред ста вљао уну тра шњу ми сао (ум) Оца и био ви дљив са мо 
Ње му и не ви дљив за бу ду ћи сви јет (Con. No et. 10 // PG. 10. col. 817). Као 
уну тра шња ми сао Оца (λόγος ἐνδιάθετος) Он чи ни са Њим јед ну су шти
ну и је сте Бог (Re fut. X, 33). У од ре ђе но ври је ме (καιροῖς ὡρισμένοις), ка да 
је Бог то по же лио, Он је от крио овај Ло гос сви је ту, ро див ши га као во ђу 
(ἀρχηγόν), са вјет ни ка (σύμβουλον) и са рад ни ка за дје ло ства ра ња (Con. 
No et. 10 // PG. 10. col. 817). Има ју ћи у се би Ло го са, до та да не ви дљи вог 
(ἀόρατον) за ство ре ни сви јет, Бог га је учи нио ви дљи вим (ὀρατόν), нај
при је го во ре ћи (ло гос про фо ри кос) и Свје тлост од Свје тло сти ра ђа ју ћи 
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(Con. No et. 10 // PG. 10. col. 817). Од то га мо мен та Ло гос до би ја лич но 
би ће (πρόσωπον) и по сто ји као дру ги Бог. Овај ипо ста сни Ло гос је уз
рок цје ло куп не тво ре ви не (αἴτιος τοῖς γενομένοις); Он у са мом Се би но си 
иде је од иско на прет по сто је ће у Оцу, ко је ре а ли зу је при ли ком ства ра ња 
сви је та (Re fut. X, 33).

Пред мет Ло го со ве на ро чи те бри ге је чо вјек. Он го во ри љу ди ма кроз 
про ро ке и под сти че их да бу ду по слу шни во љи Бо жи јој, оста ју ћи са мо 
Ло го сом Бо жи јим а не са вр ше ним Си ном Ње го вим. Ло гос, по сма тран 
сам по се би (καθ ἐαυτὸν), при је очо вје че ња ни је био још са вр ше ни Син 
(υἱὸς τέλειος) Очев. Са вр ше ним Си ном Он је по стао ка да се ова пло тио 
(Cont. No et. 15, 7; In Dan. IV, 39, 5). Он је ра ди нас по стао са вр ше но 
„Бо жи је ди је те“ (Θεοῦ παῖς) да би смо ми кроз Ње га до сти гли „Је ди ног 
са вр ше ног и над не бе ског чо вје ка“ (De Chr. et an tic hr. 3).

Св. Ипо лит, у спи си ма до шав шим до нас, ни гдје екс пли цит но не го
во ри о Све том Ду ху као по себ ној ипо ста си. Он ви ше пу та ис ти че да је 
Син „је ди ни од Оца“ (Re fut. X, 33; Cont. No et. 11) и ни гдје не твр ди да је 
и Све ти Дух од Оца. Ње го ва три ја до ло ги ја је ико но миј ска. Ка да го во ри 
о Бо гу ad ex tra он де фи ни ше уло гу Све тог Ду ха у до мо стро ју спа се ња: 
„Је дан је Бог: онај ко ји за по ви је да – Отац, онај ко ји се по ко ра ва (во
љи Оче вој) – Син, онај ко ји са оп шта ва зна ње – Све ти Дух. Отац је над 
свим (ἐπὶ πάντων), Син је кроз све (διά πάντων), Све ти Дух је у све му“ 
(ἐν πᾶσιν). Ина че ми не мо же мо ми сли ти (νομισαί) јед ног Бо га ако не бу
де мо истин ски вје ро ва ли у Оца, Си на и Све тог Ду ха... Отац се про сла
вља у Тро ји ци (διά τῆς Τριάδος) – Отац хо ће, Син са вр ша ва, Све ти Дух 
от кри ва. Ову нам исти ну об ја вљу ју сва Пи сма“ (Cont. No et. 14).

Зна ча јан сег мент Ипо ли то вог бо го сло вља пред ста вља хри сто ло ги ја. 
Он ја сно ис по вје да је дин ство Хри сто ве лич но сти и раз ли ку при ро да: 
„Је дан и исти је исто вре ме но и Бог и чо вјек“ (De Chr. еt an tic hr. 4, 26; 
Cont. No et. 6;13; 14). Хри стос има пу ну људ ску при ро ду са ра зум ном 
ду шом: „Бог Ло гос је са не ба си шао у Све ту Дје ву Ма ри ју, да би, при
мив ши од ње плот и људ ску ду шу – ду шу ра зум ну – и по став ши све 
што је чо вјек, осим гри је ха, спа сио па лог (Ада ма) и да ро вао бе смрт ност 
они ма ко ји вје ру ју у име Ње го во“ (Cont. No et 17). При ли ком Ова пло ће
ња ни је до шло до пре тва ра ња Ло го са у чо вје ка и обр ну то, не го је двој
ство при ро да, Бо жан ске и чо вје чан ске, оста ло трај но, иа ко је њи хо во 
сје ди ње ње нај тје шње (συγκράσας; μίξας). Су прот ста вља ју ћи се до ке ти
ма Ипо лит на гла ша ва да Хри стос ни је по стао чо вјек при вид но (κατὰ 
φαντασίαν) не го истин ски (ἀλητῶς; Cont. No et 17).

Сво ју екли си о ло ги ју Св. Ипо лит нај те мељ ни је из ла же у „Ту ма че њу 
на књи гу про ро ка Да ни ла“. Цр квом се не на зи ва „храм са гра ђен од ка
ме на и гли не, ни ти пак чо вје ка са мог по се би мо же мо на зва ти Цр квом, 
јер храм се уру ша ва а чо вјек уми ре... Цр ква је са бра ње све тих ко ји жи
ве у прав ди и јед но ми сли ју... то је ду хов ни храм уте ме љен на Хри сту“ у 
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ко јем оби та ва ју оци, про ро ци, апо сто ли, му че ни ци, дјев стве ни це, учи
те љи, епи ско пи, све ште ни ци и ђа ко ни. „Укра ше ни сва ком вр ли ном сви 
они не пре ста но на пре ду ју у Цр кви и ни су под ло жни тру ле њу“ (In Dan. 
I, 17). Цр ква је у све му по доб на ра ју. Као што су у ра ју по сто ја ла два др
ве та – др во жи во та и др во по зна ња до бра и зла, та ко и у Цр кви по сто је 
два др ве та – За кон и Сло во. Као што је Адам због не по слу ша ња био 
из гнан из ра ја, та ко ће и сва ки вје р ник „ко ји не бу де чу вао за по вје сти 
би ти ли шен Ду ха Све тог и из гнан из Цр кве“ (In Dan. I, 17). Сва ком чо
вје ку ко ји је фор мал но члан Цр кве али не ма у се би стра ха Бо жи јег уче
шће у цр кве ном жи во ту не до но си ни ка кву ко рист (In Dan. IV, 38, 1–2).

До ста про сто ра у сво јим дје ли ма Ипо лит је по све тио ес ха то ло шким 
те ма ма. Ту ма че ћи про ро штво Да ни ло во о свјет ским цар стви ма Ипо
лит ка же да ће че твр то цар ство –Рим ско, чи ја се власт про сти ре на 
све на ро де, тра ја ти до ис пу ње ња 6000 го ди на од по стан ка сви је та (500 
го ди на од Хри сто вог ро ђе ња). На кон то га бе за ко ња ће се умно жи ти и 
цар ство ће се рас па сти на де сет дје ло ва (In Dan. IV, 24). Та да ће се по ја
ви ти ан ти христ и по би је ди ти све дије ло ве Рим ског цар ства. Ан ти христ 
ће би ти из пле ме на Да но вог: „...као што се од ко ље на Ју ди на ро ди Хри
стос, та ко ће и од ко ље на Да но ва про и за ћи ан ти христ“ (De Chr. еt an
tic hr. 14). Он ће у све му опо на ша ти Хри ста и за ве сти мно ге: „Спа си тељ 
се ја ви као Јаг ње. На сли чан на чин ће се и ан ти христ при ка зи ва ти као 
јаг ње, ма да ће из ну тра би ти вук. Спа си тељ об ре за ни ма до ђе у сви јет; 
на сли чан на чин ће се ја ви ти и ан ти христ. Го спод по сла Апо сто ле свим 
на ро ди ма, на сли чан на чин ће и ан ти христ по сла ти сво је ла жне апо сто
ле“ (De Chr. еt an tic hr. 6). Ан ти христ ће, по Св. Ипо ли ту, по ди ћи ка ме ни 
храм у Је ру са ли му и об но ви ти ју деј ско цар ство: „Он ће при зва ти к се би 
сав на род (ју деј ски) са свих стра на на ко је (овај бје ше) ра си јан. Он ће их 
при сво ји ти се би као сво ју соп стве ну дје цу; об ја ви ће им да ће об но ви ти 
(њи хо ву) зе мљу и об но ви ти њи хо во цар ство и храм, и све то да би се 
они по кло ни ли ње му као бо гу“ (De Chr. et an tic hr. 54). Као „син ђа во љи 
и са суд са та нин, ан ти христ ће од тре нут ка сво га за ца ре ња по че ти да се 
гор ди пред Бо гом и при ка зу је као онај ко ји се за и ста не бо ји Бо га и не 
сти ди Си на Бо жи је га, су ди је Сви ју“ (De Chr. еt an tic hr. 57). Хи ља ду двје
ста ше зде сет да на он ће има ти си лу да го ни Цр кву, „ко ја ће бје жа ти из 
гра да у град, ко ја ће се скри ва ти у пу сти њи и у го ра ма и ко ја не ће има
ти ни че га дру го га... осим вје ре у Ису са Хри ста“ (De Chr. еt an tic hr. 61). 
Ка да се „обје ло да ни гну со ба опу сто ше ња, и дво ји ца про ро ка и пре те че 
Го спод ње (Енох и Или ја) са вр ше сво је по сла ње, и ка да сви јет ко нач но 
до ђе до сво га свр шет ка“, ја ви ће се са не бе са Го спод наш и Спа си тељ 
Исус Хри стос, „Ко ји ће до ни је ти са же же ње и пра вед ни суд сви ма они
ма ко ји ни су по вје ро ва ли у Ње га“, а бла жен ство и вјеч ни жи вот сви ма 
ко ји су по вје ро ва ли у Ње га (De Chr. еt an tic hr. 64).
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Тер ту ли јан
(Qu in tus Sep ti mi us Flo rens Ter tul li a nus; Κόιντος Σεπτίμιος Φλώρης Τερτυλλιανός)

Квинт Сеп ти ми је Фло ренс Тер ту ли јан је био пр ви зна чај ни ји те о лог ко
ји је сво ја дје ла пи сао на ла тин ском је зи ку. Он је из вр шио огро ман ути
цај на ка сни је ла тин ске пи сце. Из Је ро ни мо вог дје ла „De vi ris il lu stri bus“ 
са зна је мо да је Св. Ки при јан Кар та гин ски сва ко днев но чи тао ње го ве 
спи се. Сам Је ро ним ка же да је Тер ту ли јан „по уче но сти и тач но сти ума 
пре ва зи ла зио дру ге“ (Ep. 70, 5). И Св. Ви кен ти је Ле рин ски по хвал но 
го во ри о ње му, ис ти чу ћи ње го ву уче ност и оштро ум ност.

Тер ту ли јан је ро ђен у по ро ди ци рим ског офи ци ра (De vir. ill. 53), у 
Кар та ги ни око 155. го ди не. Шко ло вао се у род ном гра ду и сте као ши
ро ко обра зо ва ње. По стру ци је нај вје ро ват ни је био прав ник. На та
кав за кљу чак на во ди нас Јев се ви је Ке са риј ски ко ји ка же за ње га да је 
био „из ван ре дан по зна ва лац рим ских за ко на“ (τοὺς Ῥωμαίων νόμους 
ἠκριβωκώς; Hist. Eccl. II, 2, 4). Из ње го вих дје ла се ви ди да је био до бро 
упу ћен у фи ло со фи ју, грч ку и ла тин ску књи жев ност, а ни су му би ла ту
ђа ни зна ња из обла сти ме ди ци не. Осим ла тин ског је зи ка Тер ту ли јан је 
знао и грч ки је зик, на ко јем је, по Је ро ни мо вом свје до чан ству, на пи сао 
не ко ли ко дје ла, ко ја на жа лост ни су до шла до нас. Има ин ди ци ја да је 
по зна вао и ста ро је вреј ски је зик.

Из гле да да је Тер ту ли јан у мла до сти био по све ћен у ми тра и стич ке 
ми сте ри је ко је де таљ но опи су је у сво јим дје ли ма (De pra es. ha er. 40, 3–4; 
De cor. 15, 3). Обра тио се у хри шћан ство у зре лим го ди на ма, око 193. го
ди не. Убр зо на кон кр ште ња оже нио је хри шћан ку са ко јом је, ка ко сам 
ка же, про жи вио при лич но дуг ви јек (sa e cu la ri bus sa tis agen tes su mus; 
Ad ux. I, 1–2). По да так ко ји на ла зи мо у Је ро ни мо вом спи су „De vi ris 
il lu stri bus“ да је Тер ту ли јан при мио све ште нич ки чин ве ћи на ис тра жи
ва ча сма тра крај ње не по у зда ним. Ни у јед ном Тер ту ли ја но вом дје лу не 
на ла зи мо по да так ни ти алу зи ју да се не што та ко до го ди ло. У спи су „О 
мо ли тви“ (De orat. 20 // PL. 1. col. 1183) Тер ту ли јан за се бе ка же да је 
nul lus lo ci, то јест да ни је кли рик (lo cus – τόπος – тех нич ки тер мин ко ји 
озна ча ва мје сто пре зви те ра), а у спи су „По у ча ва ње у цје ло му дре но сти“ 
ка же: „...ми мир ја ни, а не све ште ни ци“ (De ex hort. cast. 7 // PL. 2. col. 
922).

На кон обра ће ња Тер ту ли јан се чи та вим сво јим би ћем пре дао но
вој вје ри и по стао њен ва тре ни бра ни лац. Сво ју огром ну еру ди ци ју и 
ван се риј ске го вор нич ке спо соб но сти ста вио је у слу жбу про по ви је да
ња хри шћан ства и из об ли ча ва ња мно го бо жач ких, ју деј ских и је ре тич
ких за блу да. Ње гов бур ни тем пе ра мент га је на жа лост уви јек од во дио 
у крај но сти. Док је био па га нин ода вао се пре ко мјер но чул ним на сла
да ма, а ка да је по стао хри шћа нин по чео је да за го ва ра екс трем ни ри го
ри зам и мо рал но чи стун ство, због че га је око 207. го ди не при шао сек ти 
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мон та ни ста. Као што је не кад на па дао и из об ли ча вао је ре ти ке рев ну ју
ћи за Цр кву, та ко је са истом стра шћу као мон та ни ста по чео да на па да 
Цр кву. Ње гов нео б у зда ни дух ни је мо гао да се сми ри ни у но вој сре ди
ни у ко јој је осно вао по себ ну фрак ци ју тер ту ли ја на ца, ко ја ће по сто ја ти 
све до бла же ног Ав гу сти на. Умро је у ду бо кој ста ро сти око 240. го ди не.

Тер ту ли јан је је дан од нај плод ни јих пи са ца хри шћан ске ста ри не. До 
нас је до шло три де се так ње го вих дје ла ко ја су те мат ски ра зно вр сна и 
но се пе чат ње го вог бор бе ног тем пе ра мен та. Стил и је зик су му на ви
со ком ни воу. Да би што пре ци зни је из ра зио хри шћан ске иде је Тер ту
ли јан је ко вао но ве ри је чи и за то се с пра вом сма тра твор цем ла тин ске 
бо го слов ске тер ми но ло ги је. Ње го ва дје ла се мо гу те мат ски по ди је ли ти 
на апо ло гет ска, дог мат скопо ле мич ка и мо рал ноаскет ска. Ра ди бо љег 
уви да у раз вој Тер ту ли ја но вих ре ли ги о зних по гле да тре ба уви јек има ти 
у ви ду ври је ме и окол но сти у ко ји ма је по је ди но дје ло на ста ло.

У сво јим апо ло гет ским спи си ма Тер ту ли јан при бје га ва пот пу но 
дру га чи јим ме то да ма не го ње го ви прет ход ни ци, до во де ћи до ап сур да 
оп ту жбе мно го бо жа ца и чи не ћи њи хо ве кле ве те сми је шним и не вје ро
ват ним чак и у њи хо вим соп стве ним очи ма. За раз ли ку од прет ход них 
апо ло ги ја, ко је су се нај че шће за до во ља ва ле са мо про те сти ма, Тер ту ли
јан бра ни хри шћан ство са прав ног ста но ви шта.

Ме ђу ње го вим апо ло гет ским спи си ма пр во мје сто по свом зна ча ју и 
ва жно сти за у зи ма „Апо ло ги ја“ (Apo lo ge ti cum). „Апо ло ги ја“ (50 гла ва) 
је на ста ла кра јем 197. го ди не, а адре со ва на је на мје сни ци ма свих рим
ских про вин ци ја. Ов дје Тер ту ли јан са ве ли ком ди ја лек тич ком спо соб
но шћу до ка зу је про ти вр јеч ност и нео прав да ност при мје не па ган ских 
за ко на на хри шћа не, јер су ти за ко ни про тив ни оп штем и при род ном 
пра ву. Хри шћа ни не при но се жр тве па ган ским бо жан стви ма, не за то 
што су не при ја те љи рим ске им пе ри је, не го за то што су та бо жан ства 
плод чо вје чи је фан та зи је. Тер ту ли јан на ро чи то на гла ша ва уз ви ше ност 
хри шћан ских мо рал них на че ла у од но су на мно го бо жач ка и исми ја ва 
не мо рал ност мно го бо жач ке ре ли ги је и по ро ке бо жан ста ва у ко је вје ру
ју Ри мља ни. Вје ра у јед ног Бо га је нај при род ни ја за чо вје ко ву ду шу, ко ја 
је „по сво јој при ро ди хри шћан ка“ (ani mae na tu ra li ter chri sti a nae; Apo lo
get. 17). У за вр шним гла ва ма „Апо ло ги је“ Тер ту ли јан по би ја ми шље ње 
да је хри шћан ство са мо не ка но ва фи ло со фи ја, ис ти чу ћи да је то је ди на 
исти ни та вје ра за сно ва на на Бо жан ском от кро ве њу, ко ју ни ка ква го
ње ња не мо гу уни шти ти бу ду ћи да је „крв му че ни ка сје ме из ко га ни чу 
но ви хри шћа ни“ (se men est san gu is chri sti a no rum; Apo lo get. 50, 13).

У трак та ту „О свје до чан ству ду ше“ (De te sti mo nio ani mae) Тер ту ли
јан про ду жа ва те му за по че ту у „Апо ло ги ји“, о ду ши ко ја је по сво јој 
при ро ди хри шћан ка. Чо вјек по зна је Бо га по не по сред ној скло но сти 
соп стве не ду ше, ко ја има уро ђе но зна ње о јед ном, пра вед ном и бла
гом Бо гу. За раз ли ку од оста лих апо ло ге та, Тер ту ли јан не при бје га ва 
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фи ло со фи ји и ра ци о нал ним за кључ ци ма да би до ка зао исти ни тост 
хри шћан ске вје ре. По ње му, при род на про сто та и чи сто та ду ше бо
ље и убје дљи ви је свје до че о Исти ни од би ло ко је уче но сти и ло гич ког 
до ка зи ва ња.

Трак тат „Ри јеч мно го бо шци ма“ (Ad na ti o nes), на стао је не што при је 
„Апо ло ги је“ (по чет ком 197), а са сто ји се из дви је књи ге. У пр вој књи зи 
се до ка зу је нео сно ва ност мно го бо жач ких кле ве та на ра чун хри шћа на 
и про тив за ко ни тост прав них по сту па ка др жав них вла сти пр о тив њих. 
Дру га књи га пред ста вља кри ти ку мно го бо жач ке вје ре и мо ра ла, она ко 
ка ко их је пред ста вио рим ски ен ци кло пе дист Те рен ци је Ва рон у свом 
дје лу „Re rum Di vi ni a rum Li bri XIV“.

До нас су до шла још два Тер ту ли ја но ва апо ло гет ска спи са: „По сла
ни ца Ска пу ли“ (Ad Sca pu lam) и „Про тив Ју де ја“ (Adver sus Iu de os). У 
пр вом спи су на ста лом 212. го ди не, по во дом су ро вог го ње ња хри шћа
на ко је је у Афри ци пред у зео про кон зул Ска пу ла, Тер ту ли јан об ја шња
ва ка ко су оп ту жбе да су хри шћа ни не при ја те љи рим ског им пе ра то ра 
не тач не и упо зо ра ва про кон зу ла да Бо жи је ка зне сти жу све го ни те ље 
хри шћа на, ука зу ју ћи на тра ги чан крај не ких ње го вих прет ход ни ка. У 
трак та ту „Про тив Ју де ја“ Тер ту ли јан до ка зу је да је Мој си јев за кон имао 
са мо вре мен ско зна че ње и да су се сва ме си јан ска про ро штва и пра о
бра зи од но си ли на Хри сто ву лич ност и до га ђа је из је ван ђел ске исто ри
је, због че га Ста ри За вјет мо ра да усту пи мје сто Но вом За вје ту.

Нај зна чај ни ји Тер ту ли ја но ви дог мат скопо ле мич ки спи си су: „О 
пре скрип ци ји [против] је ре ти ка“ (De pra e scrip ti o ne ha e re ti co rum), 
„Про тив Прак се ја“ (Adver sus Pra xe am), „О кр ште њу“ (De bap ti smo) и 
„Про тив Мар ки о на“ (Adver sus Mar ci o nem).

Трак тат „О пре скрип ци ји [против] је ре ти ка“ (44 гла ве), на стао око 
200. го ди не, за слу жу је по себ но мје сто ме ђу Тер ту ли ја но вим дје ли ма. 
Рra e scrip tio је ла тин ски прав ни из раз ко ји озна ча ва сти ца ње пра ва над 
не ком ства ри на осно ву ду гог по сје до ва ња или ко ри шће ња. Тер ту ли
јан до ка зу је да ка то ли чан ска Цр ква по сје ду је пра во древ но сти, јер у 
не про ми је ње ном об ли ку чу ва Пре да ње ко је до ла зи од са мих апо сто ла, 
док су је ре тич ка уче ња но во та ри је и ла жи ко је про ти вр је че том Пре
да њу. Из на ве де них раз ло га је ре ти ци не ма ју пра во да ко ри сте Све то 
Пи смо ни ти да га ту ма че, јер оно при па да са мо они ма ко ји чу ва ју из
вор ну апо стол ску вје ру.

Трак тат „Про тив Прак се ја“ (31 гла ва) на стао је око 213, а упе рен је 
про тив Прак се је вог мо нар хи јан ског па три па си јан ског уче ња. Оштри
на са ко јом Тер ту ли јан исту па про тив Прак се ја још је на гла ше ни ја због 
то га што је овај је ре тик био и ан ти мон та нист. У овом трак та ту Тер ту
ли јан из ла же хри шћан ско уче ње о Све тој Тро ји ци ис ти чу ћи, су прот но 
мо нар хи јан ском сли ва њу, раз ли ку ли ца и је дин ство су шти не (tres per
so nae – una sub stan tia). Са ми пој мо ви Син и Отац под ра зу ми је ва ју, по 
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Тер ту ли ја ну, по сто ја ње дви је лич но сти, бу ду ћи да ни ко не мо же би ти 
сво јим оцем или си ном. Он та ко ђе до ка зу је да се у ли цу Ису са Хри
ста ова пло тио не Бог Отац, ка ко је ми слио Прак сеј, не го Ло гос Бо жи
ји. Тер ту ли јан ов дје ко ри сти три ја до ло шку тер ми но ло ги ју ко ја ће би ти 
при хва ће на на чи та вом За па ду.

Нај оп шир ни ји Тер ту ли ја нов дог мат скопо ле мич ки спис „Про тив 
Мар ки о на“ са сто ји се из пет књи га, а на пи сан је у пе ри о ду од 207. до 212. 
го ди не. Тер ту ли јан на во ди све ва жни је па су се из Мар ки о но вог дје ла 
„Ан ти те зе“ (An tit he sis) и по ле ми ше са ње го вим је ре тич ким ста во ви ма.

Пр ве дви је књи ге са др же кри ти ку уче ња о два Бо га – о пра вед ном 
Бо гу Ста ро га За вје та и до бром Бо гу Но во га За вје та. Уче ње о дру гом 
Бо гу, раз ли чи тим од Твор ца је, по Тер ту ли ја ну, не при хва тљи во из два 
раз ло га: 1) ни је мо гу ће да по сто је два на ча ла, два рав на Бо га; 2) сам 
Мар ки он на зи ва дру гог Бо га „но вим“, а онај ко уво ди „но вог“ Бо га го
во ри лаж јер у вјеч но сти не по сто ји ни но во ни ста ро. Је дан и исти Бог 
је исто вре ме но и пра ве дан и до бар, а до каз за то је чи ње ни ца да Бог и 
по сли је гре хо па да не пре ста је да из ли ва на љу де сво ју до бр о ту. Та до
бро та се про ја вљу је ка ко у при ро ди – „Он сво јим сун цем оба сја ва и зле 
и до бре, и да је дажд пра вед ни ма и не пра вед ни ма“ (Мт 5, 45), та ко и у 
За ко ну – све вр ли не су би ле про пи са не а зло дје ла за бра ње на. Тер ту ли
јан раз ли ку је два об ли ка (for ma) зла: зло као гри јех (de lic tum) и зло као 
ка зну за гри јех (sup pli ci um). Пр во ме је узрок ђа во а дру го ме Бог; пр во 
је дје ло по ро ка а дру го је дје ло пра во су ђа ко је ка жња ва по рок. У тре
ћој књи зи Тер ту ли јан до ка зу је ме си јан ски ка рак тер Ста ро га За вје та и 
из об ли ча ва Мар ки о нов до ке ти зам. У че твр тој и пе тој књи зи под вр га ва 
кри ти ци тзв. Мар ки о нов ка нон, ис ти чу ћи да са ме но во за вјет не књи ге 
ко је су ула зи ле у тај ка нон (10 по сла ни ца апо сто ла Па вла и Је ван ђе ље 
по Лу ки) осу ђу ју ње го во уче ње. Дје ло „Про тив Мар ки о на“ је нај ре ле
вант ни ји из вор за ре кон струк ци ју уче ња овог је ре ти ка.

Трак тат „О Кр ште њу“ (20 гла ва), на стао око 200, је нај ста ри ји хри
шћан ски спис по све ћен не кој Све тој Тај ни. Трак тат је из у зет но ва жан 
за упо зна ва ње све то та јин ског жи во та ра не Цр кве. Упе рен је про тив 
не ке Квин ти ле из сек те ка и ни та, ко ја је од ри ца ла нео п ход ност и бла
го дат но деј ство Кр ште ња, на во де ћи као ар гу мент да апо сто ли ни су би
ли кр ште ни. Тер ту ли јан ис ти че да се у Кр ште њу са оп шта ва осве ћу ју ћа 
си ла Све тог Ду ха. Чо вјек у Тај ни Кр ште ња при ма истог Ду ха Бо жи јег 
ко јег је до био при ли ком ства ра ња, а по том га из гу био на кон гре хо па
да. За то је ра ди сту па ња у Цр кву нео п ход но про ћи кроз во ду Кр ште ња, 
исто као што је ра ди ула ска у Зе мљу обе ћа ну био нео п хо дан пре ла зак 
пре ко Цр ве ног мо ра ко ји пра сли ку је ову Тај ну. Све та Тај на Кр ште ња 
има ви дљи ву и не ви дљи ву стра ну. Ви дљи ва је оми ва ње ти је ла во дом, а 
не ви дљи ва оми ва ње ду ше Ду хом Све тим. Тер ту ли јан не одо бра ва кр
ште ње дје це и са вје ту је да се оно од ло жи до зре лог до ба.
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Сво је уче ње о чо вје ку (ан тро по ло ги ју) Тер ту ли јан нај те мељ ни је из
ла же у два спи са: „О ду ши“ (De ani ma) и „О вас кр се њу ти је ла“ (De re
sur rec ti o ne car nis).

У спи су „О ду ши“ (58 гла ва), ко ји је на стао из ме ђу 210. и 213. го
ди не, ау тор по би ја пла тон ско уче ње о пре ег зи стен ци ји ду ше ис ти чу ћи 
да се ду ша и ти је ло при во де у би ће (на ста ју) исто вре ме но при ли ком 
за че ћа (тра ду ци о ни зам). Тер ту ли јан при хва та сто ич ко уче ње о ма те ри
јал ној (тје ле сној) при ро ди ду ше. Бу ду ћи ти је лом sui ge ne ris ду ша се од 
оста лих ти је ла раз ли ку је сво јом про сто том, не дје љи во шћу и бе смрт
но шћу. У сну пре ста је дје лат ност ти је ла али не и ду ше. Као пред мет 
ње не дје лат но сти ја вља ју се сно ви ђе ња ко ја су ини ци ра на или Бо гом 
или ђа во лом или их ства ра са ма ду ша. По сли је смр ти све ду ше си ла зе 
у ад и та мо че ка ју вас кр се ње ти је ла. У 22. гла ви овог спи са Тер ту ли јан 
да је сле де ћу де фи ни ци ју ду ше: „Она (ду ша) је ро ђе на из Бож је га да
ха, бе смрт на је, тје ле сна, сли ка ње го ва (ef  gi a tam), јед но став на у сво јој 
суп стан ци ји, осје тљи ва по сво јој си ли, не спу та на у кре та њу, сло бод на 
у сво јој во љи, под ло жна злом уде су, про мјен љи ва пре ма раз ли чи тим 
људ ским ћу ди ма, ра ци о нал на, вла дар ка, зна пред ви ђа ти, умно жа ва се 
из јед не ко ја већ по сто ји“.

У трак та ту „О вас кр се њу ти је ла“ (68 гла ва), на ста лом у мон та ни
стич ком пе ри о ду, Тер ту ли јан до ка зу је исти ну вас кр се ња по мо ћу фи ло
соф ских ра су ђи ва ња и на осно ву Све тог Пи сма. Мо гућ ност вас кр се ња 
он нај при је из во ди из све мо ћи Тво р ца, а по том ана ли зи ра по јам вас кр
се ње мр твих (Мт 22, 31) ко ји ука зу је на вас по ста вља ње не че га што је 
прет ход но про па ло, а у смр ти про па да ти је ло а не ду ша. До сто јан ство 
ти је ла ви дљи во је из са ме чи ње ни це да оно је ство ре но „ру ка ма Бо жи
јим“. Цје ло куп на чо вје ко ва дје лат ност, дар го во ра, умјет ност, на у ка, ти
је сно је по ве за на са ти је лом. Ти је ло је „ко тва спа се ња“, оно се осве ћу је 
тај на ма и очи шћу је по стом, под ви гом уз др жа ња и му че ни штвом. Иа ко 
ће вас кр сну ти она иста ти је ла ко ја смо по сје до ва ли при је смр ти, вас кр
сло ти је ло, бу ду ћи про же то нат при род ним на ча лом, би ће са вр ше ни је и 
ли ше но гру бе ма те ри јал но сти. Ти је ло ко је је у то ку зе маљ ског жи во та 
би ло по ври је ђе но или обо га ље но вас кр сну ће ци је ло и не по ври је ђе но, 
без не до ста та ка. Вас кр се ње свих дје ло ва чо вје ко вог ти је ла нео п ход но је 
због су да и при ма ња на гра де или ка зне.

Оста ли дог мат скопо ле мич ки спи си Тер ту ли ја на по све ће ни су по
би ја њу гно стич ких дог мат ских за блу да.

„Ли јек пр о тив ује да шкор пи је“ (Scor pi a ce) на слов је трак та та (15 
гла ва) упе ре ног про тив гно сти ка го ја ни та ко ји су од ри ца ли да тре ба 
ис по ви је да ти вје ру до смр ти и пре тр пје ти за њу му че ни штво. Са гла сно 
Тер ту ли ја ну му че нич ка смрт тре ба да бу де ду жност за сва ког хри шћа
ни на ка да не по сто ји на чин да се из бјег не идо ло по клон ство. Му че ни
штво је но во ра ђа ње и да је ду ши по сто ја ње ко је не ма кра ја.
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Спис „Про тив Ер мо ге на“ (Adver sus Her mo ge nem) по све ћен је ко смо
ло шким те ма ма. Тер ту ли јан по би ја уче ње гно стич ког фи ло со фа и сли ка
ра Ер мо ге на да је Бог ство рио сви јет из Ње му са вјеч не ма те ри је и су прот
ста вља му уче ње о ства ра њу ex ni hi lo за сно ва но на би блиј ском из вје шта ју.

Трак тат „Про тив Ва лен ти а на“ (Adver sus Va len ti ni a nos) пред ста вља 
са ти рич ни ко мен тар на уче ње гно сти ка ве лен ти а но ва ца.

Спис „О ти је лу Хри сто вом“ (De car ne Chri sti) упе рен је про тив гно
стич ких за блу да у обла сти хри сто ло ги је. Да би утвр дио исти ну о ствар
но сти Хри сто вог људ ског ти је ла Тер ту ли јан сма тра нео п ход ним до ка
за ти да оно по ти че од Дје ве. Не ки је ре ти ци су, су прот но ри је чи ма Све
тог Пи сма (Мт 1, 20; Гал 4, 4), го во ри ли да се Хри стос ро дио кроз Дје ву а 
не од Дје ве. Ако би Ло гос обра зо вао ти је ло „из се бе“ а не од Дје ве, он да 
се, по Тер ту ли ја ну, не би оства ри ло про ро штво Иса и је и ри је чи Је ли
са ве ти не „плод утро бе Тво је“ (Лк 1, 42). Иза брав ши не по роч ни на чин 
ра ђа ња од Дје ве, Хри стос је по стао на чал ник и ви нов ник но вог ра ђа ња 
по мо ћу ду хов ног сје ме на.

Тер ту ли јан је на пи сао пет на е стак мо рал ноаскет ских дје ла ко ја по 
вре ме ну на стан ка мо же мо по ди је ли ти у дви је гру пе: а) дје ла ко ја су на
ста ла при је ње го вог пре ла ска у сек ту мон та ни ста и б) дје ла из мон та
ни стич ког пе ри о да.

У пр ву гру пу спа да ју сле де ћи спи си: „О тр пље њу“ (De pa ti en tia), „О 
по ка ја њу“ (De po e ni ten tia), „Под сти цај му че ни ци ма“ (Ad martyres), „О 
пред ста ва ма“ (De spec ta cu lis), „О по кри ва лу дјев стве ни ца“ (De vir gi ni
bus ve lan dis), „О мо ли тви“ (De ora ti o ne), „Же ни“ (Ad uxo rem), „О пла
шту“ (De pal lio) и „О оди је ва њу же на“ (De cul tu fe mi na rum).

У мо рал ноаскет ска дје ла из мон та ни стич ког пе ри о да, у ко ји ма Тер
ту ли јан за сту па мо рал ни ри го ри зам, спа да ју: „О по сту про тив пси хи
ка“ (De ie i u nio adver sus psychi cos), „По у ча ва ње у цје ло му дре но сти“ (De 
ex hor ta ti o ne ca sti ta tis), „О идо ло по клон ству“ (De ido la tria), „О бјек ству 
за ври је ме го ње ња“ (De fu ga in per se cu ti o ne), „О кру ни“ (De co ro na), „О 
сти дљи во сти“ (De pu di ci tia) и „О мо но га ми ји“ (De mo no ga mia).

У спи су „О тр пље њу“ ау тор ис ти че да се са мо кр оз по слу шност Бо гу 
и тр пље ње мо же до сти ћи са вр шен ство. Не тр пе љи вост је ма ти свих за
ла и она је по род са мог ђа во ла.

Трак тат „О по ка ја њу“ пред ста вља ва жно свје до чан ство о по кај ној 
ди сци пли ни у древ ној Цр кви. Са сто ји се из два ди је ла: у пр вом ди је лу 
(гл. 1–6) го во ри се о по ка ја њу уоп ште; у дру гом ди је лу (гл. 7–12) о на чи
ни ма и мо гућ но сти ис по ви је да ња гри је хо ва, о дру гом по ка ја њу. Тер ту
ли јан, су прот но сво јим ка сни јим по гле ди ма, до пу шта мо гућ ност дру
гог по ка ја ња на кон кр ште ња. У гла ва ма 9–12 го во ри се о јав ном ис по
вје да њу гри је хо ва (exo mo lo ge sis) у при су ству пре зви те ра, му че ни ка и 
мир ја на, ко је је би ло услов за по ми ре ње са Цр квом, и о вјеч ној осу ди на 
па кле не му ке оних ко ји ни су ис ко ри сти ли мо гућ ност дру гог по ка ја ња.
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Тер ту ли јан, у спи су „Ad martyres“, ве ли ча му че ни штво и хра бри гру
пу хри шћа на ко ји су у за тво ру че ка ли да при ме му че нич ки ви је нац. Он 
их под сти че да хра бро и не по ко ле бљи во, по пут вој ни ка у бо ју, под но се 
му че ни штво, јер ће их оно осло бо ди ти из там ни це ово га сви је та и уве
сти у Цар ство не бе ско.

У спи си ма „О оди је ва њу же на“ и „О по кри ва лу дјев стве ни ца“ Тер
ту ли јан ис ти че да скром ност тре ба да кра си спо ља шњи лик же не и тра
жи да Бо гу по све ће не дјев стве ни це бу ду по кри ве не гла ве и у цр кви, а 
не са мо на јав ним мје сти ма. Же не хри шћан ке не ма ју по тре бе за укра
си ма и ко зме ти ком, јер је истин ска ље по та дар Бо жи ји. Осла ња ју ћи се 
на апо криф ну Ено хо ву књи гу Тер ту ли јан за сту па ми шље ње да укра си и 
ко зме ти ка има ју де мон ско по ри је кло (De cul. fem. 2–3).

Трак тат „О пред ста ва ма“ (30 гла ва) пред ста вља кри ти ку по зо ри
шних пред ста ва и ига ра у ам фи те а тру. По са др жа ју га мо же мо по ди
је ли ти на увод (гл. 1–3) и два ди је ла. У пр вом ди је лу (гл. 4–13) ау тор 
ис тра жу је пор је кло по зо ри шних пред ста ва и ига ра у ам фи те а тру и, 
осла ња ју ћи се на Ва ро на и Све то ни ја, за кљу чу је да су се раз ви ли из 
древ них па ган ских об ре да и ми сте ри ја. У дру гом ди је лу (гл. 14–30) 
кри ти ку је па ган ске пред ста ве са етич ког ста но ви шта, на гла ша ва ју ћи 
њи хов не мо рал ни ка рак тер и не спо ји вост са хри шћан ством. У по след
њој 30. гла ви го во ри о Дру гом Хри сто вом до ла ску, хи ља ду го ди шњем 
цар ству пра вед ни ка на зе мљи, Стра шном су ду и ка зна ма ко је че ка ју 
мно го бо шце.

Трак тат „О мо ли тви“, на стао око 200. го ди не, на мје њен је ка ти ху ме
ни ма. Осим пр вог у исто ри ји Цр кве ту ма че ња „Мо ли тве Го спод ње“ (гл. 
2–9), ко ју ау тор на зи ва „крат ким са др жа јем ци је лог Је ван ђе ља“ (bre vi
a rum to ti us Evan ge lii), трак тат са др жи и прак тич не са вје те о мо ли тви 
(гл. 9–29). У 19. гла ви го во ри се о Ев ха ри сти ји, а у 25. гла ви о ча со ви ма 
сва ко днев не мо ли тве (пр вом, ше стом и де ве том).

Тер ту ли ја нов екс трем ни ри го ри зам до ла зи нај ви ше до из ра жа ја у 
два ње го ва спи са: „О по сту про тив пси хи ка“ и „О идо ло по клон ству“. 
Трак тат „О по сту“ упе рен је про тив Православне Цркве чи је чла но ве 
Тер ту ли јан на зи ва пси хи ци ма. Они се, по Тер ту ли ја ну, не при др жа ва ју 
стро гих пра ви ла по ста и не ма ју да ро ве Ду ха Утје ши те ља као што их 
има ју мон та ни сти. У трак та ту „О идо ло по клон ству“ Тер ту ли јан за бра
њу је хри шћа ни ма да ак тив но уче ству ју у дру штве ном жи во ту Рим ске 
им пе ри је и не при зна је ни ка кву ве зу из ме ђу Цр кве и др жа ве. За бра
њу ју ћи хри шћа ни ма да бу ду учи те љи, др жав ни чи нов ни ци, вој ни ци, 
тр гов ци и слич но, он их пот пу но ис кљу чу је из рим ског дру штва.

По кај ну ди сци пли ну Кар та гин ске Цр кве Тер ту ли јан кри ти ку је у 
спи су „О сти дљи во сти“, за сту па ју ћи су про тан став по овом пи та њу у 
од но су на пе ри од ка да се на ла зио у кри лу Цр кве. Под ути ца јем мон та
ни стич ког ри го ри зма он ди је ли гри је хе на опро сти ве и нео про сти ве 
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(pec ca ta re mis si bi lia i ir re mis si bi lia). У нео про сти ве гри је хе убра ја идо
ло по клон ство, блуд и уби ство.

У трак та ти ма „По у ча ва ње у цје ло му дре но сти“ и „О мо но га ми ји“ 
Тер ту ли јан од ба цу је дру ги брак и из јед на чу је га са пре љу бом. „Је дан 
брак при зна јем као и јед ног Бо га“ (Unum ma tri mo ni um no vi mus si cut 
unum de um; De mo nog. 1).

Тер ту ли јан је био ве ли ки про тив ник фи ло со фи је и ра ци о на ли стич
коло гич ких схва та ња у обла сти вје ре. Фи ло со фи ја је за ње га ма ти свих 
је ре си, а фи ло со фи па три јар си је ре ти ка. „Шта има ју за јед нич ко фи ло
соф и хри шћа нин, уче ник Грч ке и уче ник не ба?“, пи та се Тер ту ли јан 
(Apo lo get. 46, 18). Пр ви је му драц на ри је чи ма, дру ги је му драц на дје лу; 
пр ви је ру ши тељ, дру ги је ства ра лац; пр ви је кри во тво ри тељ исти не, 
дру ги је њен вје р ни ту мач. „Шта има Ати на са Је ру са ли мом?“ (Qu id er
go At he nis et Hi e ro solymi s ; De pra es. ha er. 7, 8). Фи ло соф ска му др ост по
ти че из Ати не, а хри шћан ска из Со ло мо но вог хра ма. Пр ва је му др ост 
по чо вје ку, а дру га му др ост по Бо гу.

У же љи да до ђу до спо зна је исти не ра ци о на ли стич коло гич ким пу
тем фи ло со фи су па да ли у за блу де. До ла ском Хри сто вим сва фи ло соф
ска тра же ња исти не, по Тер ту ли ја ну, гу бе свој сми сао. Хри стос је об ја
вио пу ну исти ну сви је ту, а ње го ве ри је чи су јед но став не и не из и ску ју 
фи ло соф ско по ја шње ње. Од њи хо вог фи ло соф ског ту ма че ња на ста ле 
су је ре си. Дис кур зив но ми шље ње тре ба да усту пи мје сто вје ри, ко ја 
за вр ша ва тра же ње исти не. Онај ко је по вје ро вао на шао је оно што је 
тра жио и ти ме огра ни чио тра же ње и на ла же ње сва ког до ка за: „Ти си 
вје ром огра ни чио тра же ње и на ла же ње сва ког до ка за – сам ре зул тат 
тра же ња те би је од ре дио гра ни цу“ (De pra es. ha er. 10).

Тер ту ли јан ни је из ре као ни ти на пи сао ри је чи Cre do qu ia ab sur dum 
(Вје ру јем јер је ап сурд но), али се оне од лич но сла жу са ње го вим ан ти
фи ло соф ским и ан ти ра ци о на ли стич ким ста вом. Ри је чи из пе тог по гла
вља (V, 4) ње го вог дје ла „De car ne Chri sti“ то нај бо ље илу стру ју: „Син 
Бож ји је ра за пет – не сти дим се, иа ко се то га тре ба сти дје ти. Син Бож ји 
је умро – вје ро до стој но је јер је ап сурд но. Био је по гре бен и вас кр сао 
– из вје сно је јер је не мо гу ће“ (Cru ci fi xus est  Dei Fi li us, non pu det, qu ia 
pu den dum est; et mor tu us est Dei Fi li us, pror sus cre di bi le est, qu ia inep tum 
est; et se pul tus re sur re xit, cer tum est, qu ia im pos si bi le).

Иа ко је Тер ту ли јан био ве ли ки про тив ник фи ло со фи је ње го во бо
го сло вље ни је ли ше но фи ло соф ског ути ца ја. Као и сто и ци, он учи да је 
све што по сто ји тје ле сно (Ni hil estin cor po ra le ni si qu od non est; De carn. 
Chr. 11). Чо вје чи ја ду ша, ан ђе ли и Бог су по ње му тје ле сни (ти је ло сво
је га ро да – cor pus sui ge ne ris; Adv. Prax. 7). Бог је нај пре фи ње ни је и нај
та на ни је од свих ти је ла. По доб но сто и ци ма Тер ту ли јан раз ли ку је у Бо
гу су штин ска свој ства (ἕξεις) и слу чај на свој ства (σχέσεις). Су штин ска 
свој ства (вјеч ност, ра зум, до бро та, исти на, прав да) при па да ју од у ви јек 
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Бо гу (Adv. Herm. 4). Слу чај на свој ства (Су ди ја, Пан то кра тор, про ви ђе
ње) ве за на су за Бо жан ски до мо строј и про ја ви ла су се он да ка да је Бог 
од лу чио да ство ри сви јет (Adv. Herm. 3). За њи хо во по сто ја ње нео п хо
дан је био обје кат (сви јет) на ко га су мо гла би ти при ми је ње на.

Тер ту ли јан је уна при је дио уче ње о Све тој Тро ји ци у од но су на сво
је прет ход ни ке. Он пр ви на За па ду ко ри сти по јам Tri ni tas за за јед ни цу 
Бо жан ских ли ца и ис ти че да је сва ко од ли ца Све те Тро ји це Бог и да су 
исто вре ме но сва три ли ца је дан Бог (et Pa ter De us, et Fi li us De us, et Spi ri
tus San ctus De us, et De us unu squ i sque; Adv. Prax. 13). Отац, Син и Све ти 
Дух су не раз дје љи ви и не раз луч ни (Adv. Prax. 18). Њи хо ва ве за (con ne
xus) про из во ди „Тро ји цу сје ди ње них (co ha e ren tes)... Три чи не Јед но а не 
Јед но га“ (tres unum sunt, sed non unus: Adv. Prax. 25). Иа ко се раз ли ку
ју ме ђу со бом као Ли ца, њи хо ва су шти на је јед на (за јед нич ка) и јед но 
је на ча ло (Отац). Тро јич но је дин ство ни је ап стракт но не го кон крет но. 
Но си лац тог је дин ства по пре и мућ ству је Бог Отац. Тер ту ли јан ка же 
да не у ки љу ди не схва та ју пра вил но Бо жан ско три је дин ство „јер до мо
строј ни број и по ре дак (dis po si tio) три је дин ства при хва та ју као ди је
ље ње Јед ног, иа ко се Јед но, про из во де ћи из са мог се бе три је дин ство, од 
то га не на ру ша ва, не го ја ча“ (Adv. Prax. 2).

Као и апо ло ге ти, Тер ту ли јан по ве зу је ра ђа ње Си на Бо жи јег са ства
ра њем сви је та и усва ја раз ли ку из ме ђу уну тра шњег Ло го са (λόγος 
ένδιάθετος) и из ре че ног Ло го са (λόγος προφορικός). Пр во на чал но, по 
Тер ту ли ја ну, Бог је по сто јао сам. Он је био сам у том сми слу што из ван 
Ње га ни че га ни је би ло. Ме ђу тим, не мо же се ре ћи да је Он био сам у 
ап со лут ном сми слу, јер је у Ње го вом уну тра шњем жи во ту по сто ја ла 
не ка мно штве ност. Он је имао у Се би Свој Ра зум (Ra tio, Sop hia), а у 
Ра зу му Свог Ло го са (Ser mo; Adv. Prax. 5). До ства ра ња сви је та Бог је 
ра ђао у свом ми шље њу (in sen su) Сво га Ло го са, у Ко ме је би ла за ми сао 
и пред на црт бу ду ће ва се ље не. Ка да је Бог из ре као пр ву тво рач ку за по
ви јест: „Не ка бу де свје тлост!“, та да се Ло гос истин ски ро дио од Ње га и 
по стао Си ном је ди но род ним (Adv. Prax. 7). Тог мо мен та Ло гос је до био 
сво ју фор му (spe ci em), украс (or na tum), звук (so num) и глас (vo cem), и 
по сто ји у Бо гу као по себ но ли це. Од Оца кроз Си на (a Pa tre per Fi li um; 
Adv. Prax. 4) до био је лич но би ће и Дух Све ти, пред ства ра ње сви је та. 
На тај на чин тро јич ност ли ца у Бо гу, по Тер ту ли ја ну, по сто ја ла је пр во
на чал но са мо у по тен ци ји, у Ње го вим ми сли ма, али у ствар но сти она се 
по ја вљу је пред ства ра ње сви је та.

Уче ње о уну тра шњем и из ре че ном Ло го су из ло же но је код Тер ту
ли ја на у мно го раз ви је ни јој фор ми не го код апо ло ге та. Цр та (гра ни ца) 
ко ја раз два ја два мо мен та у по сто ја њу Ло го са по ву че на је ду бље. Ло го
су уну тра шњем про тив по ста вљен је не са мо из ре че ни Ло гос (као код 
апо ло ге та) не го и Син. Исти на је да су прет ход ни пи сци на зи ва ли акт 
у ко јем Ло гос сту па у но ви мо ме нат Сво га по сто ја ња ро ђе њем, али су 
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Ло го са и у пр вом мо мен ту Ње го вог по ста ја ња на зи ва ли Си ном а Бо га 
Оцем, чи ме је уну тра шњи сми сао са мог ак та ро ђе ња за там њен. Они 
не уста но вљу ју ни ка кав но ви од нос на кон ро ђе ња Си на из ме ђу Бо га 
и Ло го са у њи хо вом уну тра шњем жи во ту, па је из раз „Ло гос се ра ђа“ 
зна чио за њих исто што и „Ло гос се ша ље у сви јет“. За Тер ту ли ја на сам 
мо ме нат ро ђе ња има сво је спе ци фич но зна че ње: од тог мо мен та Бог и 
Ло гос сту па ју ме ђу со бом у од нос Оца и Си на. Тер ту ли јан ни је са мо 
по ста вио ја сну раз ли ку из ме ђу Ло го са и Си на с јед не стра не и Бо га и 
Оца с дру ге стра не, већ је пред ви дио ло гич ке по сле ди це ко је из то га 
про из ла зе, ис ти чу ћи да се име Бог од но си на су шти ну (суп стан ци ју), 
а да се име ном Отац озна ча ва од нос Бо га пре ма Си ну. То зна чи да, по 
Тер ту ли ја ну, Отац ни је вјеч но од ре ђе ње и име Бо га, јер је би ло вре ме на 
ка да ни је би ло Си на (fu it tem pus, cum Dei Fi li us non fu it; Adv. Herm. 3) 
ко ји је учи нио Бо га Оцем. Бог је, по Тер ту ли ја ну, и до ства ра ња сви је та 
ра ђао Ло го са (Пре му дрост) у Свом ми шље њу (in sen su suo con dens et 
ge ne rans). Али то ро ђе ње ни је би ло са вр ше но, јер Ло гос још ни је био 
Син. Ло гос је ствар но (ad ef ec tum) по стао Си ном а Бог Оцем оног мо
мен та ка да су про из не се не пр ве тво рач ке ри је чи „Fi at lux“. Про из но ше
ње тих ри је чи би ло је исто вре ме но и са вр ше но ро ђе ње Ло го са (na ti vi tas 
per fec ta Ser mo nis; Adv. Prax. 7). Та да Бог по ста је Отац Ло го са, а Ло гос 
је ди но род ни (uni ge ni tus) Син Бо жи ји.

Тер ту ли јан па да у суб ор ди на ци о ни зам ка да по ку ша ва да обра зло
жи Бо жан ску мо нар хи ју. Син и Дух Све ти су про из и шли од Оца ра ди 
ства ра ња сви је та и упра вља ња сви је том, па са мим тим не мо гу би ти, 
по Тер ту ли ја ну, рав ни Ње му по Бо жан ству. Отац је ци је ла суп стан ци
ја (Pa ter to ta sub stan tia est), а Син је са мо дио (цје ли не) ко ји ис ти че из 
Оче ве су шти не (Fi li us ve ro de ri va tio to ti us et por tio; Adv. Prax. 9). Отац је 
Са мо бог (ip so de us, αὐτόθεος) или Бог у вла сти том сми слу, док се Син 
мо же на зва ти Бо гом са мо у ин ди рект ном сми слу. Све ти Дух је, по Тер
ту ли ја ну, као por tio (дио) Си на ма њи и од Оца и од Си на (Apo lo get. 21). 
Тер ту ли ја нов суб ор ди на ци о ни зам по твр ђу ју и ана ло ги је ко ји ма се сли
ко ви то из ра жа ва: „Ло гос је из и шао из Бо га као што из дан ци из ла зе из 
ко ри је на, као што ри је ка из ла зи из из во ра или зра ци свје тло сти из сун
ца. Из дан ци, ри је ка и зра ци су ема на ци је су шти не из ко је про из ла зе. 
Из да нак је син ко ри је на, ри је ка син из во ра и зрак син сун ца. Из да нак и 
ко ри јен, ри је ка и из вор, зрак и сун це су у је дин ству, не дје љи ви иа ко их 
тре ба раз ли ко ва ти као дво је“ (Adv. Prax. 8). Тер ту ли јан про ши ру је ову 
сли ку и на Ду ха Све то га, за ко је га ка же да се Он од но си пре ма Оцу и 
Си ну као плод пре ма из дан ку и ко ри је ну, као ко ри то ри је ке пре ма ри је
ци и из во ру или као вр шак зра ка у од но су пре ма зра ку и сун цу.

Тер ту ли ја но во тро јич но бо го сло вље тре ба са гле да ти у кон тек сту 
вре ме на у ко јем је на ста ло. Мо нар хи ја ни су у уче њу о два ста ња Ло
го са (λόγος ένδιάθετος и λόγος προφορικός) ви дје ли дво бо штво, па су 
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бра не ћи је дин ство Бо жи је сли ва ли ли ца Све те Тро ји це. Бо ре ћи се про
тив мо нар хи јан ског сли ва ња ли ца Тер ту ли ја ну је би ло нео п ход но да 
до ка же да су Отац, Син и Дух Све ти три раз ли чи та ли ца, и да исто
вре ме но из бјег не мо нар хи јан ске при го во ре за дво бо штво због уче ња 
о два ста ња Ло го са. Он успи је ва да до ка же да се вје ра у Све ту Тро ји цу 
не про ти ви бо жан ској мо нар хи ји али при ли ком об ја шње ња бо жан ске 
мо нар хи је па да у суб ор ди на ци о ни зам.

Тер ту ли јан има нај ра зра ђе ни ју и нај ра зви је ни ју хри сто ло ги ју од 
свих цр кве них пи са ца до ни кеј ског пе ри о да. Ње го ва хри сто ло ги ја, 
фор ми ра на у по ле ми ци са гно стич ким до ке ти змом, је пот пу но пра во
слав на, са гла сна хал ки дон ском вје ро и спо ви је да њу. Син Бо жи ји Го спод 
Исус Хри стос сје ди нио је у Се би чо вје ка са Бо гом (Adv. Mar cion. II, 27). 
Он је био не са мо Бог не го и са вр ше ни чо вјек ко ји је уче ство вао у свим 
на шим стра да њи ма и у не мо ћи ма на ше при ро де осим гри је ха (De carn. 
Chr. 5–9). Ти је ло Го спо да Ису са Хри ста би ло је ре ал но, ро ђе но је као 
на ше и са сто ји се из пло ти и кр ви (De carn. Chr. 9). Хри стос је та ко ђе 
при мио и на шу ду шу – ду хов ну и ра зум ну (De carn. Chr. 10–14). Он има 
јед но ли це и дви је при ро де (una per so na, du ae sub stan ti ae; Adv. Prax. 27).

Тер ту ли јан од луч но од ба цу је сли ва ње и мје ша ње дви ју при ро да јер 
би то прет по ста вља ло њи хо ву из мје ну: „Ми ви ди мо дво струк са став 
ко ји се обра зо вао, не бла го да ре ћи ми је ша њу не го бла го да ре ћи сје ди
ње њу (дви ју при ро да) у јед но ли це... На тај на чин са чу ва не су осо бе
но сти (свој ства) оби ју при ро да та ко што је и Дух ја вио у Ње му сво ја 
дје ла, то јест си ле (vir tu tes), деј ства (ope ra) и зна ме ња (sig na), и плот 
пре тр пје ла сво ја стра да ња, тј. ис ку си ла глад у при су ству ђа во ла, би ла 
жед на у при су ству са мар јан ке, опла ки ва ла Ла за ра, бо ја ла се смр ти и 
на кра ју умр ла“ (Adv. Prax. 27). Свој ства са став них еле ме на та (Бо жан
ског и чо вје чан ског) су нај вје ро до стој ни ја свје до чан ства да у Хри сту 
по сто је обје при ро де – Бо жан ска и чо вје чан ска: „Вр ли не Ду ха су по ка
за ле Бо га, а стра да ња – чо вјеч је ти је ло. Ако вр ли не ни су би ле без Ду ха, 
он да ни стра да ња ни су би ла без ти је ла: ако је ти је ло са (сво јим) стра
да њи ма би ло при вид но, он да је и Дух са сво јим вр ли на ма био ла жан“ 
(De carn. Chr. 5).

Они ко ји од ри чу ствар ност Ова пло ће ња не мо гу, по Тер ту ли ја но вом 
ми шље њу, да схва те исто ри ју чо вје чан ства, јер Ова пло ће ње пред ста
вља цен трал ну тач ку те исто ри је и да је јој ви ши сми сао и је дин ство. 
Ста ри За вјет пред ста вља ври је ме по сте пе ног си ла же ња Бо га ка чо вје ку. 
У Но вом За вје ту Бог си ла зи ме ђу љу де и жи ви ме ђу љу ди ма као чо вјек, 
да би чо вје ка на у чио да жи ви бо жан ским жи во том.

Тер ти ли јан за сту па уче ње о com mu ni ca tio idi o ma tum (De carn. Chr. 5; 
De pat. 3). Он Го во ри о стра да њу Бо га (pas si o nes Dei); ка же да Бог тр пи 
сво је ро ђе ње у утро би Мај ке (na sci se De us [in ute ro] pa ti tur [ma tris]); да је 
Бог рас пет и да је истин ски умро (ve re cru ci fi xus est De us, ve re mor tu us).
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Бра не ћи ствар ност људ ске при ро де у Хри сту про тив до ке та, Тер ту
ли јан је оти шао пре да ле ко не ги ра ју ћи дје ви чан ство Бо го ро ди це при
ли ком ра ђа ња (in par tu) и на кон ра ђа ња (post par tum). Иа ко је би ла Дје
ва кад је за че ла, Ма ри ја је, по ње му, би ла же на кад је ро ди ла: „Дје ва у 
од но су на му жа, али не у од но су на ра ђа ње, па иа ко је као Дје ва за че ла, 
ра ђа њем се уда ла“ (Vir go qu an tum a vi ro: non vir go qu an tum a par tu, et si 
vir go con ce pit, in par tu suo nup sit; De carn. Chr. 23).

И Тер ту ли јан, по пут Св. Ју сти на и Св. Ири не ја, пра ви па ра ле лу Дје
ва Ма ри ја – Ева, и по ре ди њи хо ве уло ге у исто ри ји спа се ња. У дје ву Еву 
је ушла ри јеч (зми ја) и про из ве ла смрт. Да би се об но вио жи вот би ло је 
нео п ход но да Ри јеч Бо жи ја уђе та ко ђе у Дје ву. Оно што је би ло из гу бље
но кроз жен ски пол, мо ра ло је да бу де об но вље но кроз исти тај пол. Ева 
је по вје ро ва ла зми ји, а Ма ри ја Га ври лу (De carn. Chr. 17). Као ре зул тат 
се у Ису су Хри сту сје ди ни ло пра во ти је ло чо вје чи је са Ду хом Бо жи јим. 
Хри стос се ро дио на уо би ча јен на чин и из и шао из утро бе Дје ве Ма ри је, 
као и сва дје ца, због че га се у ње ним дој ка ма по ја ви ло мли је ко ко јим је 
хра ни ла Бо го мла ден ца (De carn. Chr. 20).

Сво ју ан тро по ло ги ју Тер ту ли јан нај те мељ ни је из ла же у спи су „О вас
кр се њу ти је ла“. Чо вјек је нај бо ље и нај са вр ше ни је ство ре ње Бо жи је; он 
је украс и вла ди ка ва се ље не ко ја је ство ре на за чо вје ка и ра ди чо вје ка, 
да му слу жи (De pa tien. 5; Adv. Marc. II, 8; De carn. re sur. 5). „Оно што је 
ство ре но (да слу жи) ни же је од оно га за ко га је ство ре но“ (De carn. re sur. 
5). Од свих ство ре ња са мо је чо вјек ство рен по ли ку и по до би ју Бо жи јем 
и са мо чо вјек као је дин стве но ра зум но би ће у чи та вом ви дљи вом сви
је ту мо же да спо зна сво га Тво р ца, да му се при бли жи и да се сје ди ни с 
Њим. Тер ту ли јан ка же да је чо вјек и по свом по ри је клу и по свом по ло
жа ју у сви је ту из над ан ђе ла (Adv. Marc. II, 8). Ан ђе ли су, по ње го вом ми
шље њу, ство ре ни, као и све оста ло, си лом и све мо ћи Бо жи јом, а чо вјек 
је про из и шао не по сред но из Бо жи јег да ха (Бог је пр во са зда ном Ада му 
удах нуо дах жи во та). Ни је ан ђе ли ма не го чо вје ку Бог пот чи нио ва се ље
ну и дао власт над њом (Adv. Marc. II, 8). Иа ко и ан ђе ли има ју сло бод ну 
во љу, во ља чо вје ко ва је сна жни ја од во ље ан ђе ла, за то што чо вјек мо же 
да по бје ди ђа во ла, ко ји је па ли ан ђео (Adv. Marc. II, 8).

Тер ту ли јан, су прот но гно сти ци ма, ис ти че ва жност и пр во сте пе ни 
зна чај ти је ла за чо вје ка. Чо вјек је цје ли на са ста вље на из два ди је ла – ду
ше и ти је ла. Ду ша и ти је ло су не рас ки ди во по ве за ни и дје лу ју у пот пу
ној са гла сно сти јед но с дру гим. Чо вјек не мо же да по сто ји без јед ног од 
тих чи ни ла ца: „Ни ду ша са ма по се би не мо же да бу де на зва на чо вје
ком, бу ду ћи да је би ла смје ште на у то об лич је ко је се на зи ва ло чо вје ком, 
ни ти је ти је ло без ду ше чо вјек, јер, на кон из ла ска ду ше, оно се на зи ва 
ле шом“ (De carn. re sur. 40). Ду ша ни шта не чи ни без ти је ла ко је је њен 
слу га и њен при ја тељ. Ка да чо вјек гри је ши он то чи ни по мо ћу оба еле
мен та: ду ше, као оне ко ја по кре ће, и ти је ла, као оног ко ји из вр ша ва (De 
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carn. re sur. 34). Ти је ло се оду хо тво ра ва ду шом, а ду ша у ти је лу има сав 
по моћ ни апа рат чу ла: вид, слух, укус, ми рис и до дир. Ду ша про жи ма 
чи та во ти је ло и ма ни фе сту је се раз ли чи то у са гла сно сти са тје ле сним 
ор га ни ма, слич но ва зду ху ко ји из ла зи кроз раз ли чи те ру пе на фла у ти 
и да је раз ли чи те зву ке (De ani ma 14). Иа ко се ти је ло сма тра слу гом ду
ше, оно је њен за јед ни чар и су на след ник у све му, што зна чи и у вјеч ном 
жи во ту (De carn. re sur. 7). Чо вјек је сли ка Бо жи ја не са мо по сво јој ду
ши не го и по ти је лу. Ње го во ти је ло са зда но је „по сли ци Хри сто вој“ (ad 
ima gi nem Chri sti), то јест по сли ци Хри сто вог ти је ла (De carn. re sur. 6; 
Adv. Prax. 12).

Кри ти ку ју ћи оне ко ји ку де и ома ло ва жа ва ју ти је ло због ње го ве ма
те ри јал но сти Тер ту ли јан ка же да је ри је чи ма те шко ука за ти чо вје чи
јем ти је лу „то ли ко по ча сти ко ли ко му је ука зао Онај Ко ји га је ство рио 
Сво јим ру ка ма“, усмје ра ва ју ћи на ње га Свој ум, Сво ју му др ост, Сво је 
дје ла ње и бри гу (De carn. re sur. 6). „Ка ко он да ку ди ти и ху ли ти по сли је 
то га на ти је ло?“, пи та се Тер ту ли јан. Бог ни је мо гао да се би срод ну ду шу 
(у ко јој се на ла зи лик и по до би је) смје сти у ло ше ти је ло. Тер ту ли јан ис
ти че да је ти је ло при ча сно по жу да ма и по ро ци ма али да ни је због то га 
ма ње ври јед но. Ти је ло, при ча сно по жу да ма и по ро ци ма, је крст сво је 
вр сте ко ји чо вјек мо ра по кор но да но си (De idol. 12). По сто ви и пол но 
уз др жа ње пре ка љу ју ти је ло и чи не га спо соб ним да под не се сва ис ку
ше ња (De pat. 13).

Хри сто во вас кр се ње пред ста вља те мељ на ше на де да ће и на ше ти
је ло вас кр су ти: „Ти је ло ће вас кр сну ти, чи та во и не по ври је ђе но... Гдје 
год да се на ђе са чу ва ће га Бог по мо ћу вјер ног По сред ни ка из ме ђу Бо га 
и љу ди Ису са Хри ста, ко ји ће вра ти ти чо вје ка Бо гу а Бо га чо вје ку (De 
carn. re sur. 63, 1).

Ду ша је „дах Бо жи ји“ (fla tus Dei; De ani ma 19) „из да нак Ду ха“ (spi ri
tus tra dux; De ani ma 9) и као та ква срод на је Бо гу (Deo pro xi ma; De carn. 
re sur. 7). Ка да го во ри о при ро ди ду ше Тер ту ли јан, под ути ца јем сто и ка, 
учи да је она ма те ри јал на и тје ле сна (ти је ло сво је га ро да – cor pus sui 
ge ne ris; De ani ma 9; De carn. Chr. 11; Adv. Marc. V, 15). Ти је ло ду ше има 
свој спо ља шњи об лик слич но фи зич ком ти је лу, а са чи ње но је од та на
ног, ње жног и про зрач ног еле мен та, та ко бли ста вог да га не ви ди мо (De 
ani ma 9). Тер ту ли јан од ба цу је Пла то но во уче ње о пре ег зи стен ци ји ду
ше, а та ко ђе и кре а ци о ни стич ко ми шље ње да ду ша на ста је тек у са мом 
мо мен ту ро ђе ња. Он за сту па тра ду ци о ни стич ко уче ње по ко ме се ду ша 
за чи ње за јед но са ти је лом из сје ме на ро ди те ља. Ду ша дје те та по ти че 
од ду ша ро ди те ља и ра ђа се за јед но са ти је лом (De ani ma 27). Ро ђе на 
за јед но са ти је лом ду ша и уз ра ста за јед но са њим по сте пе но рас кри ва
ју ћи сво ја свој ства, при че му ње на су шти на оста је не из мје њи ва. Бу ду ћи 
да је на лик на мла ди цу оче ве ду ше, ду ша дје те та на сле ђу је ка рак тер не 
скло но сти ро ди те ља, ка ко за до бро, та ко и за ло ше. По што све ду ше 
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во де по ри је кло од Ада мо ве ду ше, оне ро ђе њем на сле ђу ју и пр во род ни 
гри јех. Док се пр во род ни гри јех пре но си пре ко ро ди те ља, лич ни гри јех 
је ве зан за сло бод ну во љу ко јом је об да рен сва ки чо вјек.

Тер ту ли јан је до ста пи сао о Цр кви и пр ви је хри шћан ски пи сац ко ји 
је Цр кву на звао мај ком (Ad. mart. 1; De orat. 2; De bapt. 20). Ства ра
ње Еве, пра мај ке свих љу ди пра сли ку је, по ње му, осни ва ње Цр кве. Као 
што је из Ада мо вог ре бра, ка да је био успа ван, ство ре на же на та ко је 
и по сли је смр ти Го спод ње, ко ју пра сли ку је Ада мов сан, из про бо де ног 
ре бра ис те кла крв и во да и ис ку пи тељ ском жр твом Хри сто вом са зда на 
је Цр ква, ко ја је истин ска мај ка свих жи вих.

Цр ква је чу вар от кро ве ња и при хва ти ли ште вје ре. По сто ји са мо јед
на истин ска Цр ква рас про стра ње на по ци је лом сви је ту (De virg. vel. 2; 
De bapt. 15). Је дин ство Цр кве Тер ту ли јан до ка зу је је дин ством Пре да ња, 
од но сно је дин ством пра ви ла вје ре (re gu la fi dei) као је ди ном објек тив
ном кри те ри ју му исти не (De presc. her. 21). Ту вје ру апо сто ли су бла
го ви је сти ли по чи та вој ва се ље ни осни ва ју ћи Цр кве у мно гим гра до
ви ма. Од ових апо стол ских Цр ка ва су све оста ле Цр кве при ми ле сје
ме истин ског уче ња, због че га их та ко ђе тре ба сма тра ти апо стол ским 
(De presc. her. 20–21; 36). Бу ду ћи да су све апо стол ске, оне за јед но чи не 
јед ну Цр кву (Adv. Marc. IV, 5). Због је дин ства за јед нич ке вје ре све Цр
кве су иден тич не јед на дру гој и ни јед на од њих, по Тер ту ли ја ну, ни је 
из над не ке дру ге. Сход но то ме ни јед на Цр ква не мо же да пре тен ду је 
на пр вен ство над оста лим Цр ква ма. Вје ро у че ње ко је се про ти ви апо
стол ском Пре да њу је ла жно. За то је ре тич ка збо ри шта ни су Цр ква (De 
presc. her. 21). С јед не стра не су Цр ква, апо сто ли и Пре да ње, а с дру ге 
је ре ти ци ко ји ис кри вљу ју исти ну и не мо гу да до ка жу сво је по ри је кло 
од апо сто ла.

Уче ње о апо стол ском пре јем ству Тер ту ли јан је од ба ци вао сма тра ју
ћи да се власт по у ча ва ња до би ја лич но као по се бан дар Ду ха Све то га и 
да је до би ја ју са мо иза бра ни.

Тер ту ли јан је по ди је лио чо вје чан ство на два су прот ста вље на та бо
ра: „ca stra di a bo li“ или „sa e cu lum“ (та бор ђа во ла или свјет ско мно го бо
жач ко дру штво) и „ca stra Dei“ или „ec cle sia“ (та бор Бо жи ји или Цр кву). 
Ова два та бо ра има ју раз ли чит си стем ври јед но сти, раз ли чи ту исто ри
ју и раз ли чи то на зна че ње. Sa e cu lum по шту је ис кљу чи во зе маљ ске, про
ла зне и илу зор не ври јед но сти и ње го ва суд би на пот пу но је по ве за на 
са суд би ном ово га сви је та. Њи ме упра вља ју де мон ске си ле ко је вје што 
ма ни пу ли шу љу ди ма во де ћи их у по ги бао. Ec cle sia по чи ва на не про ла
зним, ду хов ним ври јед но сти ма бу ду ћег не бе ског цар ства и пред на зна
че на је за вјеч но бла жен ство. Њо ме упра вља сам Бог. Све на де се ку лар
ног чо вје ка усмје ре не су на овла да ва ње овим сви је том; све на де хри
шћа ни на, ко ји је стра нац у овом сви је ту, усмје ре не су на бу ду ће не про
ла зно цар ство. Суд би на оба та бо ра дав но је пред о дре ђе на Бо жан ским 
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про ви ђе њем. Не при ја тељ ство ме ђу њи ма и су ро ва го ње ња хри шћа на 
дио су Бо жан ског про ми сла. Бог до пу шта го ње ња да би укри је пио дух 
хри шћа на и ис пи тао њи хо ву вје ру. Зна ју ћи да се ни шта не де ша ва без 
зна ња и до пу ште ња Бо жи јег, хри шћа ни тре ба да хра бро под но се сва 
ис ку ше ња и не во ље и да се на си љу и су ро во сти ово га сви је та су прот
ста ве тр пље њем, ми ро љу би во шћу и мо рал ном чи сто том, иш че ку ју ћи 
ско ри до ла зак пра вед ног су да. Сво јом со циоисто риј ском кон цеп ци
јом су прот ста вље них та бо ра Тер ту ли јан је из вр шио сна жан ути цај на 
Ав гу сти на и Ам вро си ја.

Све ти Ки при јан Кар та гин ски
(Tha sci us Ca e ci lus Cypri a nus; Κυπριανός Καρχηδόνας)

Св. Ки при јан је по сли је Тер ту ли ја на дру ги ве ли ки те о лог из Сје вер не 
Афри ке. Ро ђен је по чет ком III ви је ка у Кар та ги ни у имућ ној и углед ној 
мно го бо жач кој по ро ди ци. Лак тан ци је (Di vin. in stit. V, 1, 24) ка же да је 
при је обра ћа ња у хри шћан ство сте као ре пу та ци ју вр сног учи те ља го
вор ни штва (ре то ра), а има ин ди ци ја да је ра дио и као адво кат.

У зре лим го ди на ма Ки при јан на пу шта свје тов но зва ње и жи вот 
пре пун рас ко ши и под ути ца јем пре зви те ра Це ци ли ја при ма кр ште
ње (246), ра ди кал но ми је ња ју ћи до та да шњи на чин жи во та. На ње го во 
обра ћа ње вје ро ват но је ути цао и уз о ран жи вот кар та гин ских хри шћа
на, ко је је лич но по зна вао. Жи вио је по ву че но, по све ћу ју ћи нај ве ћи 
дио вре ме на мо ли тви, из у ча ва њу Све тог Пи сма и чи та њу Тер ту ли ја
но вих дје ла. O свом ду хов ном пу ту при по ви је да сам Ки при јан у „Пи
сму До на ту“: „Док сам се још на ла зио у та ми, ду бо ко за сли је пљен, чи
ни ло ми се крај ње те шким и муч ним учи ни ти оно на шта ме по зи ва ло 
Бо жи је ми ло ср ђе... Био сам ве зан сил ним гри је си ма сво га прет ход ног 
жи во та и ни сам вје ро вао да бих се од њих мо гао осло бо ди ти. То ли ко 
сам сли је дио по ро ке и уга ђао сво јим злим на го ни ма... Но ка да је пре
по ро ди тељ ском во дом (во дом кр ште ња) опра на би је да мо га прет ход
но га жи во та, не бе ска свје тлост оба сја ла је мо је ср це; тај не су се по че ле 
от кри ва ти и мрак је иш че зао; дру го ро ђе ње пре тво ри ло ме у са свим 
но во би ће. На чу де сан на чин по че ла је та да не ста ја ти сва ка сум ња... 
Ја сно сам схва тио да је мој прет ход ни жи вот про ве ден у гри је си ма био 
зе маљ ски жи вот и да је оно што је у ме ни по ро дио Дух Све ти био по
че так но вог бо жан ског жи во та“.

Убр зо по сли је кр ште ња Ки при јан је ру ко по ло жен за све ште ни ка, а 
на кон смр ти епи ско па До на та, 248. го ди не, на род га је по ви ци ма (акла
ма ци јом) тра жио за ње го вог на след ни ка. Ки при јан је по сли је кра ћег 
окли је ва ња при хва тио из бор. Бр зо на пре до ва ње Св. Ки при ја на у цр
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кве ној је рар хи ји иза зва ло је за вист јед ног ди је ла све штен ства. На че лу 
опо зи ци је но вом епи ско пу био је пре зви тер Но ват, са ко јим ће се ка
сни је Св. Ки при јан су ко би ти по пи та њу цр кве не ди сци пли не.

Ка да је Ки при јан по ста вљен на епи скоп ску ка те дру у Кар та ги ни, 
од нос др жав не вла сти пре ма хри шћа ни ма био је ко рек тан. Де ки је вим 
до ла ском на власт 249. ства ри су се ра ди кал но про ми је ни ле. У ја ну а ру 
250. он из да је едикт по сли је ко га по чи ње же сто ко го ње ње хри шћа на. 
Хри шћа ни ма је на ре ђе но да се јав но од рек ну хри шћан ства и да то до
ка жу при но ше њем жр та ва па ган ским идо ли ма. Ки при јан се скло нио 
у бли зи ни Кар та ги не, гдје се че тр на ест мје се ци скри вао од сво јих го
ни ла ца. Ње го ви про тив ни ци су га не пра вед но осу ди ли за ку ка вич ко 
др жа ње и из бје га ва ње му че ни штва. Тре ба на гла си ти да Св. Ки при јан 
од лу ку да се скло ни од сво јих го ни ла ца ни је до нио из стра ха од смр ти 
не го из убје ђе ња да је Кар та гин ској Цр кви у то ме ча су по треб ни ји жив 
не го мр тав. Он се чи та во ври је ме бри нуо о сво јој па стви ша љу ћи јој 
па стир ске по сла ни це пре пу не љу ба ви и му дрих са вје та.

На кон пре стан ка го ње ња 251. го ди не на ста ће спор по пи та њу при
ма ња па лих (lap si) у Цр кву, ко ји ће иза зва ти рас ко ле у Кар та ги ни и Ри
му. Па ли ма су на зи ва ни они хри шћа ни ко ји су се по ко ри ли Де ки је вим 
на ред ба ма. Ме ђу њи ма су по сто ја ле три гру пе ко ји су се раз ли ко ва ле у 
сте пе ну па да. Пр вој гру пи при па да ли су они ко ји су при ста ли да при
но се жр тве па ган ским бо жан стви ма, због че га су на зва ни жр тво при но
си те љи. У дру гу гру пу свр ста ни су они ко ји су при но си ли са мо та мјан, 
због че га су на зва ни при но си те љи та мја на. Тре ћој гру пи при па да ли су 
они ко ји су нов цем, ми том и ве за ма до би ли по твр ду (li bel lus) да су жр
тво ва ли, иа ко то ни су учи ни ли, због че га су на зва ни ли бе ла ти.

За ври је ме Ки при ја но вог од су ства јед на гру па све ште ни ка пред во
ђе на Но ва том при ма ла је па ле у цр кве ну за јед ни цу без прет ход ног по
ка ја ња, ис ти чу ћи да та кав по сту пак за го ва ра ју и одо бра ва ју ис по ви јед
ни ци. Ки при јан је пред ла гао да се пи та ње па лих ри је ши на цр кве ним 
са бо ри ма, ути ру ћи та ко пут са бор ном рје ша ва њу нај ва жни јих цр кве
них пи та ња. Он је ра ни је под ути ца јем Тер ту ли ја на био ри го ри стич ки 
на стро јен пре ма па ли ма, али је са да, под ути ца јем го ње ња и услед зре
лог ра су ђи ва ња, за сту пао ми шље ње да сви ма ко ји су па ли тре ба да ти 
мо гућ ност да се вра те у цр кве ну за јед ни цу, али је нео п ход но да прет
ход но про ђу од ре ђе ну по кај ну ди сци пли ну ко ја је за ви си ла од те жи не 
па да. На по мје сном са бо ру у Кар та ги ни 251. до не се на је од лу ка да сви 
па ли, ко ји прет ход но про ђу од го ва ра ју ћу по кај ну ди сци пли ну, мо гу да 
бу ду при мље ни у кри ло Цр кве. Не за до вољ на ова квом од лу ком јед на 
гру па пре зви те ра на че лу са Но ва том и Фе ли ци си мом, ко ја се бо ри ла 
за при ма ње свих па лих у цр кве ну за јед ни цу без прет ход ног по ка ја ња, 
иза зва ла је рас кол и оди је ли ла се од Цр кве. У исто ври је ме на стао је и 
Но ва ци ја нов рас кол у Ри му, чи је су при ста ли це за го ва ра ле нај стро жу 
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ди сци пли ну пре ма па ли ма. При ста ли це оба рас ко ла из оп ште не су из 
Цр кве на по мје сним са бо ри ма у Кар та ги ни.

Пред крај жи во та Ки при јан је ак тив но уче ство вао у спо ру о ва ља
но сти кр ште ња од стра не је ре ти ка. Он је у скла ду са сво јом екли си о ло
ги јом сма трао да се ова кво кр ште ње не мо же сма тра ти ва ља ним по што 
су је ре ти ци из ван Цр кве, а кр ште ње је уну тарцр кве ни чин. Ки при јан 
ка же да је ре ти ци и рас кол ни ци не ма ју Све тог Ду ха, без ко јег не мо же 
би ти са оп ште на ни ка ква бла го дат при ли ком кр ште ња: „Не мо же се ни
ко обу ћи у Хри ста без Ду ха, ни ти се Дух мо же одво ји ти од Хри ста“ (Ep. 
74 ad Pom pe i um.). Бу ду ћи да је кр ште ње је ре ти ка и рас кол ни ка, по ње
го вом ми шље њу, не дје ло твор но и ни штав но, оне је ре ти ке и рас кол ни ке 
ко ји се обра ћа ју Цр кви тре ба тре ти ра ти као не кр ште не не зна бо шце. 
На при го вор сво јих опо не на та да је кр ште ње са мо јед но, Св. Ки при јан 
од го ва ра да је то тач но јер „кр ште ње је ре ти ка ни је кр ште ње, већ са мо 
ни штав но и не чи сто по гру жа ва ње“ (sor di da et pro fa na tin ctio; Ep. 71 ad 
Qu in tum.). На кар та гин ском са бо ру 256. го ди не јед но гла сном од лу ком 
87 ота ца по твр ђе на је не дје ло твор ност је ре тич ког кр ште ња: „Цр кву је
ре ти ка не тре ба пре кр шта ва ти не го кр сти ти“ (Ec cle sia ha e re ti cos non re
bap ti zet, sed bap ti zet). У за вр шној бе сје ди на са бо ру Св. Ки при јан ка же 
да „је ре ти ке тре ба кр сти ти је дин стве ним кр ште њем Цр кве, да би они 
мо гли од пр о тив ни ка по ста ти при ја те љи и од ан ти хри ста хри шћа ни“ 
(Sen tent. 87). Од лу ка са бо ра иза зва ла је оштру ре ак ци ју па пе Сте фа на 
ко ји је за сту пао су прот но ми шље ње.

За ври је ме Ва ле ри је вих го ње ња Св. Ки при јан је по ка зао да се не пла
ши смр ти ко јој је хра бро по шао у су срет 14. сеп тем бра 258. го ди не, ка да 
је по сје чен ма чем. Та ко је кар та гин ски све ти тељ пре ми нуо у скла ду с 
оним што је про по ви је дао. Стал но је ве ли чао му че ни штво, жи вот по
сли је смр ти и смрт као осло бо ди те љи цу.

Св. Ки при јан је то ком свог епи ско по ва ња на пи сао два на ест кра ћих 
рас пра ва (трак та та). Не ки од ових трак та та има ју епи сто лар ну фор му 
(Ad Do na tum, Ad De me tri a num). Оста так Ки при ја но вог ства ра ла штва 
чи не пи сма. До нас је до шло 81 пи смо (65 пи са ма ко је је он упу тио дру
ги ма и 16 пи са ма упу ће них ње му).

Дје ла Св. Ки при ја на ужи ва ла су ве ли ки углед у хри шћан ској ста ри
ни. Она су би ла при зна та од стра не Цр кве као обра сци пра во слав ног 
ис по ви је да ња и чи та на су на ва се љен ским са бо ри ма.

Нај по зна ти је и нај ва жни је Ки при ја но во дје ло „О Је дин ству цр кве“ 
(De uni ta te Ec cle si ae) на пи са но је то ком 251. го ди не као од го вор на рим
ски Но ва ци ја нов рас кол. Трак тат се са сто ји из уво да и два ди је ла. У 
уво ду (гл. 1–3) ау тор го во ри уоп ште но о је ре си ма и рас ко ли ма као из у
ми ма ђа во ла; у пр вом ди је лу (гл. 4–9) до ка зу је је дин ство Цр кве; у дру
гом ди је лу (гл. 10–22) го во ри о штет ним по сле ди ца ма по дје ла у кри лу 
Цр кве и нео п ход но сти је дин ства. Ки при јан је на пи сао овај трак тат са 
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ци љем да упо зо ри вјер ни ке на опа сност од рас ко ла ко ји при је ти да раз
би је је дин ство Цр кве, ко је је сам Го спод Исус Хри стос ис ти цао ме ђу 
сво јим уче ни ци ма као нај ве ћу ври јед ност. Је дин ство Цр кве је, по Св. 
Ки при ја ну, глав но сред ство про тив ши ре ња је ре си и рас ко ла.

Кра так али ве о ма зна ча јан спис „О Мо ли тви Го спод њој“ (De do mi
ni ca ora ti o ne), на стао 252. го ди не, са др жи све ти те ље во ра су ђи ва ње о 
мо ли тви уоп ште и ње го во ту ма че ње мо ли тве Оче наш. Он ис ти че да 
мо ли тва Оче наш са др жи у скра ће ном об ли ку цје ло куп ну хри шћан ску 
вје ру. У про зби Хљеб наш на су шни дај нам да нас ри јеч хљеб има дво
стру ко зна че ње. Она озна ча ва хљеб ко ји сва ко днев но ко ри сти мо као 
основ ну људ ску хра ну, али та ко ђе има и ду бље ду хов но зна че ње и озна
ча ва ев ха ри стиј ски хљеб, хљеб жи во та ко ји је сам Го спод Исус Хри стос. 
Спис „О Мо ли тви Го спод њој“ је ве о ма ра но по стао при руч ни ка ти хи
зис за хри шћа не на ла тин ском за па ду.

„Спис за Де ме три ја на“ (Ad De me tri a num) има апо ло гет ски ка рак
тер, а упу ћен је мно го бо шцу Де ме три ја ну ко ји је кле ве тао хри шћа не да 
су кри ви што су бо ле сти и глад за де си ли рим ску им пе ри ју, јер су раз
гње ви ли рим ске бо го ве. Св. Ки при јан од го ва ра да су истин ски ви нов
ни ци ових за ла мно го бо шци ко ји се кла ња ју ла жним бо го ви ма, про го
не хри шћа не и ис трај ни су у злу.

Трак тат „Фор ту на ту о под сти ца ју на му че ни штво“ (Ad For tu na tum 
de ex hor ta ti o ne martyrii) на стао је у ври је ме Ве ле ри је вог го ње ња 257. го
ди не. Ки при јан на во ди од ре ђе не сти хо ве из Све тог Пи сма ко ји се од но
се на му че ни штво са крат ким об ја шње њи ма. Циљ спи са је да охра бри 
хри шћа не и при пре ми их на про гон и му че ни штво.

Спис „Кви ри ну, три књи ге свје до чан ства про тив Ју де ја“ (Ad Qu i ri
num, Te sti mo ni o rum li bri III adver sus Ju da e os) има апо ло гет скопо ле мич
ки ка рак тер. Пр ва књи га пред ста вља апо ло ги ју упе ре ну пр о тив Ју де ја, 
у ко јој Св. Ки при јан на во ђе њем ци та та из Ста рог За вје та на сто ји до ка
за ти да је Бог од ба цио Ју де је због њи хо вих не дје ла и кри ви це и умје сто 
њих по звао мно го бо шце да при ме исти ну Је ван ђе ља. Дру га књи га са др
жи хри сто ло ги ју, а тре ћа се ба ви мо рал ноди сци пли нар ним пи та њи ма. 
Овај спис је ва жан за из у ча ва ње ла тин ског тек ста Би бли је, јер са др жи 
ве ли ки број ста ро за вјет них ци та та у ра ном ла тин ском пре во ду.

У дје лу „О Па ли ма“ (De lap sis), на ста лом 251, Ки при јан хва ли вјер
ни ке ко ји су хра бро под ни је ли про гон ство и опла ку је оне што су у про
гон ству по ср ну ли. Он на гла ша ва да ис по ви јед ни ци не мо гу тра жи ти 
од епи ско па не што што се про ти ви Бо жи јим за по ви је сти ма (при ма ње 
па лих без по ка ја ња). По ми ре њу са Цр квом тре ба да прет хо ди искре но 
по ка ја ње, јер се у су прот ном до пу шта пре ступ про тив Ти је ла и Кр ви 
Хри сто ве ко је не мо гу да при ме не рас ка ја ни гре шни ци. Онај ко се по
сти ди због сво јих гри је хо ва и искре но се по ка је ис цје љу је бо лест па да и 
за слу жу је од Бо га не са мо опро штај не го и ви је нац.
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„Пи смо До на ту“ (Ad Do na tum) има ау то би о граф ски ка рак тер. Ов
дје Св. Ки при јан опи су је свој ду хов ни пре по род на кон кр ште ња, ка да 
му се от крио истин ски, пра ви жи вот ко ји му је пру жио мир и пот пу ну 
си гур ност.

Трак тат „О оди је ва њу (вла да њу) дјев стве ни ца“ (De ha bi tu vir gi num) 
го во ри о сми слу дјев стве но сти и мо на шког под ви га. Све ти тељ на гла
ша ва да је су шти на дјев стве но сти у од ри ца њу од зе маљ ских же ља, 
лич но пре да ва ње Хри сту и слу же ње Цр кви. Дјев стве ни це су Хри сто ве 
за руч ни це и тре ба да се сви ђа ју је ди но Го спо ду. Оне не сми ју да бу ду 
за о ку пље не бри гом о сво јој (тје ле сној) ље по ти јер то про ти вр је чи пу ту 
ко ји су иза бра ле. Ки при јан ка же да истин ске дјев стве ни це пред ста вља
ју нај сјај ни ји дио Хри сто вог ста да и цви је ће у вр ту Цр кве.

Трак тат „О ко ри сти тр пље ња“ (De bo no pa ti en ti ae) на пи сан је под 
ути ца јем Тер ту ли ја но вог трак та та „О тр пље њу“ (De pa ti en tia). Тр пље ње 
се ис ти че као јед на од нај ве ћих хри шћан ских вр ли на, ко ја по ра ђа дру ге 
вр ли не, а као узор тр пље ња слу жи сам Го спод Исус Хри стос. Тр пље ње 
ни је са мо скром но и хра бро под но ше ње сва ко днев них по те шко ћа не
го и вјер но и не по ко ле бљи во иш че ки ва ње слав но га Хри сто вог до ла ска.

У спи су „О љу бо мо ри и за ви сти“ (De ze lo et li vo ze) Св. Ки при јан на 
те ме љу би блиј ских при мје ра и из ре ка по ка зу је коб не по сле ди це ових 
стра сти. За вист и љу бо мо ра су узрок па да са мог ђа во ла и онај ко је за
ра жен тим стра сти ма по дра жа ва ђа во ла. Нај бо љи ли јек про тив њих је 
по ни зна љу бав ко ју про по ви је да Цр ква.

„Књи га о смрт но сти“ (De mor ta li ta te) на пи са на је у ври је ме епи де
ми је ку ге 252. са ци љем да укри је пи хри шћа не да хра бро под но се смрт 
бли жњих. Хри шћа нин је у ово ме сви је ту са мо гост и про ла зник и за то 
тре ба да гле да на смрт као на осло бо ди те љи цу и од мор на кон бор бе.

У трак та ту „О ни штав но сти идо ла“ (De ido lo rum va ni ta te), по зна тим 
и под на зи вом „Qu od ido la dii non sunt“ (Идо ли ни су бо го ви), ко ји има 
апо ло гет ски ка рак тер, Ки при јан до ка зу је да па ган ска бо жан ства ни су 
ни шта дру го не го ста ри ца ре ви ко ји су обо жа ва ни на кон смр ти.

У Трак та ту „О до бро чин ству и ми ло сти њи“ (De ope re et ele e mosynis ) 
све ти тељ под сти че чла но ве Цр кве да пру же по моћ сви ма они ма ко ји су 
у не во љи (бо ле сним, си ро ма шним, не моћ ним), ис ти чу ћи да су до бра 
дје ла нео п ход на за спа се ње.

Из у зет но ва жан дио Ки при ја но вог ства ра лач ког опу са пред ста вља ју 
Пи сма. Из њих са си гур но шћу са зна је мо ка ко је Цр ква та да би ла устро
је на, са ко јим се про бле ми ма су сре та ла, ка ко је оба вља но бо го слу же ње, 
а не ри јет ко Св. Ки при јан у њи ма из ла же и дог мат ско уче ње Цр кве. За 
исто ри ју Цр кве на ро чи то су ва жна пи сма у ко ји ма го во ри о ра ду кар та
гин ских са бо ра (пи сма 44, 45, 48, 55–57, 59, 61, 64, 67, 68, 70–73).

Иа ко је Св. Ки при јан био при је све га чо вјек ко га су нај ви ше ин те ре
со ва ла прак тич на пи та ња, он је ве о ма зна ча јан и као те о лог. Цен трал но 
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мје сто у ње го вом бо го сло вљу за у зи ма екли си о ло ги ја. Бес по ре дак ко ји 
су иза зва ли рас ко ли Но ва та и Но ва ци ја на ути цао је да Св. Ки при јан 
по ста не ва тре ни по бор ник је дин ства Цр кве. Цр ква је јед на и је дин
стве на као што је „је дан Бог и је дан Хри стос“ (Ep. 43 ad ple bem.). Она 
се, као и сва ки жи ви ор га ни зам, не мо же ди је ли ти на дје ло ве.

Је дин ство Цр кве из ра жа ва се, по Св. Ки при ја ну, кроз је дин ство вје
ре и љу ба ви. Хри шћа ни су по ве за ни за јед нич ком вје ром (fi des com mu
nis) и ту вје ру Св. Ки при јан на зи ва ва се љен ском (cat ho li ca fi des; Ep. 25 
ad Cal don.). Са мо у Цр кви по сто ји чи ста вје ра (Ep. 69 ad Mag num). Је рес 
ни је са мо одва ја ње од Цр кве не го и ис кри вљи ва ње ње не вје ре. За то је 
ђа во „прoнашаo је ре си и раскoле, по мо ћу ко јих уни шта ва вје ру, ис кри
вљу је исти ну, раз би ја  јединствo“ (De unit. eccl. 3). Је дин ство Цр кве из
ра жа ва се та ко ђе кроз је дин ство љу ба ви. Са ма тај на жр тве Хри сто ве 
ука зу је на хри шћан ско јед но душ је и на по сто ја ну и не раз дје љи ву љу бав 
(Ep. 69 ad Mag num.). Цр кви истин ски при па да ју са мо они ко ји има ју 
брат ску љу бав: „У љу ба ви пре ма бра ћи тре ба по дра жа ва ти гoлубoвима, 
а крoтoст и благoст из јед на чи ти са кро то шћу и бла го шћу ја га ња ца и 
oваца. Има ли мје ста у хршћанскoме ср цу за вуч је ди вља штво, па сји 
би јес, смртoнoсни oтрoв зми је и кр во жед ност oсталих зви је ри? Тре ба 
се ра до ва ти ка да се та кви oдвoје oд Цр кве да свoјoм бијеснoм и oтрoв
нoм заразoм не ухва те Христoве гoлубове и oвце. Не мо же се по мје ша
ти ни ти сје ди ни ти гoрко са слат ким, та ма са свијетлoшћу, ки ша с ве
дринoм, рат с мирoм, неплoднoст с плод но шћу, су ша с из во ром, олу ја с 
ти ши ном“ (De unit. eccl. 9). На ру ша ва ње за јед нич ке љу ба ви и уза јам ног 
са гла сја је на ру ша ва ње је дин ства Цр кве: „Не мо же при па да ти Хри сту 
онај ко је вје ро лом ним не са гла сјем на ру шио љу бав Хри сто ву: онај ко 
не ма љу ба ви не ма ни Бо га“ (De unit. eccl. 14). Је ре ти ци и рас кол ни ци не 
чу ва ју ни цр кве но је дин ство ни брат ску љу бав и за то „дје лу ју про тив 
љу ба ви Хри сто ве“ (Ep. 55 ad An to nian.).

Је дин ство Цр кве ма ни фе сту је се на по мје сном и ва се љен ском ни воу. 
Је дин ство по мје сне Цр кве, по Св. Ки при ја ну, уте ме ље но је на епи ско пу 
као ви дљи вом ау то ри те ту, ко ји пред ста вља цен тар око ко јег се оку пља 
цр кве на за јед ни ца. До сто јан ство епи ско па је до сто јан ство апо стол ско, 
ко је се пу тем пре јем ства са чу ва ло у Цр кви. Цр ква ни је ни шта дру го не
го на род сје ди њен око сво га епи ско па и ста до по слу шно свом па сти ру. 
„Епи скоп је у Цр кви и Цр ква у епи ско пу (epi sco pum in ec cle sia es se et 
ec cle si am in epi sco po), и ко ни је са епи ско пом тај ни је у Цр кви“ (Ep. 66 
ad Pu pian.). Св. Ки при јан ис ти че да ни ко не мо же на сли је ди ти жи вот 
вјеч ни и спа се ње ако се не по ви ну је епи ско пи ма и све ште ни ци ма (Ep. 
4 ad Pom pon.). По слу шност епи ско пу је нео п ход на због очу ва ња ми ра 
и цје ло ви то сти Цр кве: „Ка да би се, са гла сно бо жан ском уче њу, ци је
ло брат ство по ви но ва ло ње му он да ни ко ни ка да не би уста јао про тив 
све ште нич ког чи на... ни ко не би раз ди рао Цр кву ци је па њем је дин ства 
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Хри сто вог и ни ко, да би уго дио се би и по над ме но сти, не би ста јао из
дво јен ни ти би осни вао но ве је ре си из ван Цр кве“ (Ep. 59 ad Cor nel.). 
По слу шност епи ско пу је те мељ је дин ства Цр кве а не по слу шност – по
че так је ре си и рас ко ла: „Дје ло ва ње је ре ти ка и зло ми сле ћих рас кол ни
ка по чи ње обич но са мо у га ђа њем сје ди ње ним са над ме ним и гор дим 
пре зре њем пре ма пред сто ја те љу. Та ко за по чи ње од сту па ње од Цр кве 
и скр на вље ње ол та ра, та ко се на ру ша ва мир Хри стов, по ре дак и је дин
ство Бо жи је (Ep. 4 ad Ro ga tian.).

Дог мат ски основ за уче ње о је дин ству Цр кве као је дин ству епи скоп
ске вла сти, по Св. Ки при ја ну, је чи ње ни ца да је Го спод за ври је ме свог 
зе маљ ског жи во та дао власт да дри је ши и ве же са мо јед ном апо сто
лу – Пе тру, док су оста ли апо сто ли до би ли исту власт на кон вас кр се
ња Хри сто вог: „На кон сво га вас кр се ња Он свим апо сто ли ма да је исту 
власт. Ипак, ка ко би по ка зао је дин ство, од ре дио је сво јом вла шћу да 
из вор тог је дин ства бу де у јед но ме. Сва ка ко да су и дру ги апо сто ли би
ли исто што и Пе тар, и да су јед на ко су дје ло ва ли у ча сти и вла сти“ (hoc 
erant uti que et ce te ri apo sto li qu od fu it Pe trus, pa ri con sor tio pa e di ti et ho
no ris et po te sta tis; De unit. eccl. 4). Хри сто во осни ва ње Цр кве са мо на 
јед ном апо сто лу – Пе тру је, за Св. Ки при ја на, са мо сим вол цр кве ног је
дин ства и ни шта ви ше. Из на ве де ног ци та та се ви ди да пр вен ство апо
сто ла Пе тра кар та гин ски све ти тељ не по ве зу је са пр вен ством би ло ко је 
ка те дре у од но су на дру ге ка те дре. За то је по гре шно по зи ва ње не ких ка
то лич ких те о ло га на Св. Ки при ја на као за го вор ни ка уче ња о пр вен ству 
вла сти рим ског епи ско па у од но су на дру ге епи ско пе. Пр вен ство апо
сто ла Пе тра је те мељ је дин ства епи скоп ске вла сти у гра ни ца ма јед не 
по мје сне Цр кве, па је са мим тим сва ка епи скоп ска ка те дра на след ни ца 
ка те дре апо сто ла Пе тра.

Св. Ки при јан ни је за го ва рао ап со лу ти зам епи скоп ске вла сти. Епи
скоп не сми је да дје лу је са мо вољ но, већ у са гла сју са кли ром и на ро дом, 
што Св. Ки при јан ис ти че у пи сму пре зви те ри ма и ђа ко ни ма (Ep. 14): 
„Од са мог по чет ка епи ско по ва ња мо је га по ста вио сам за пра ви ло да 
ни шта не чи ним по вла сти том на хо ђе њу, без са вје та ва шег и без са гла
сно сти са на ро дом“. Као све ште ник епи скоп је по сред ник из ме ђу Бо га 
и вјер ни ка. С јед не стра не он при но си Бо гу мо ли тве и жр тве Цр кве, 
а с дру ге, он са оп шта ва вјер ни ци ма да ро ве Ду ха Све то га кроз Све те 
Тај не. Као по сред ник из ме ђу Бо га и вјер ни ка епи скоп тре ба да се од ли
ку је мо рал ном чи сто том, да бу де до сто јан. Уко ли ко је епи скоп не до сто
јан, тј. уко ли ко је је ре тик или рас кол ник или је пао у не ки дру ги те жак 
гри јех, он ће, по Св. Ки при ја ну, би ти ли шен бла го да ти Ду ха Све то га 
и сва ко оп ште њем са њим ни је ни шта дру го не го ши ре ње „гри је хов не 
за ра зе“. За то вје р ни на род тре ба да се одво ји од не до стој ног епи ско па 
и да иза бе ре се би до стој ног пред сто ја те ља: „Не ка се на род не за но си 
ми шљу да мо же би ти осло бо ђен гри је хов не за ра зе ако има оп ште ње са 
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све ште ни ком – гре шни ком и сво јим са гла сјем до при но си не пра вед ном 
и не за ко ни том епи скоп ству сво га пред сто ја те ља. На род ко ји се по ко
ра ва Бо жан ским за по вје сти ма и ко ји се бо ји Бо га тре ба да се одво ји 
од пред сто ја те ља – гре шни ка и да не уче ству је у жр тво при но ше њу бо
го хул ног све ште ни ка, тим ви ше што он има власт да би ра до стој не и 
свр га ва не до стој не све ште ни ке. Ми зна мо да је од Бо га по ста вље но да 
се све ште ник би ра у при су ству на ро да, пред очи ма свих, да би ње го во 
до сто јан ство и спо соб ност би ли по твр ђе ни за јед нич ким су дом и свје
до чан ством“ (Ep. 67 ad cle rum et ple bes in Hi spa nia).

Ве о ма је ва жно уче ње Св. Ки при ја на о је дин ству ва се љен ске Цр кве. 
Као што је је дин ство мје сне Цр кве уте ме ље но на епи ско пу та ко се и 
је дин ство ва се љен ске Цр кве за сни ва на је дин ству епи ско па та. Сва ки 
епи скоп је цен тар је дин ства мје сне Цр кве, али је исто вре ме но и ор ган 
и из раз ње ног је дин ства са дру гим по мје сним Цр ква ма. На тај на чин се 
је дин ство ва се љен ске Цр кве ја вља као је дин ство епи ско па та. Епи ско
пат је је дан и не раз дје љив и сва ки по је ди ни епи скоп у ње му пот пу но 
уче ству је и ја вља се као ње гов но си лац. „Иа ко је па сти ра мно го, они 
па су јед но ста до и ду жни су са бра ти и са чу ва ти све ов це ко је је Го спод 
сте кaо Сво јом кр вљу“ (Ep. 68 ad Step han.). Са вез по мје сних Цр ка ва на 
че лу са сво јим епи ско пи ма за сно ван је на љу ба ви и пред ста вља не ра зо
ри во је дин ство. Оди је ље на од тог са ве за ни јед на за јед ни ца не ма свој
ства Цр кве. Ако епи скоп от пад не од са ве за сво јих са е пи ско па и је дин
ства Цр кве он гу би власт и част епи ско па: „онај ко ји је, пре зри јев ши 
је ван ђел ско и апо стол ско пре да ње, ни ко га не на сле ђу ју ћи про из и шао 
сам од се бе, не мо же се сма тра ти епи ско пом и ни на ко ји на чин не мо же 
има ти Цр кву“ (Ep. 55 ad An to nian.). Епи ско пи су за то ду жни да чу ва ју 
ме ђу со бом мир и да не сту па ју у спо ро ве са сво јом бра ћом са е пи ско
пи ма. Са гла сје са епи ско па том чу ва сва ког по је ди ног епи ско па од за
блу де а Цр кву од по дје ле (Ep. 68 ad Step han.). Је дин ствен и јед но ми слен 
епи ско пат об је ди њу је све мје сне Цр кве у јед ну ва се љен ску Цр кву. Са
мо у јед ној и је дин стве ној Цр кви, ко ја има је дин ство вје ре и је дин ство 
све то та јин ског оп ште ња, са бра на су сва сред ства спа се ња. Та ква је дин
стве на Цр ква је, по Св. Ки при ја ну, Но је ва ла ђа, из ван ко је се ни ко не 
мо же спа си ти од по то па сви је та и ви је ка (Sa lus ex tra ec cle si am non est).

Епи ско пи се сје ди њу ју ме ђу со бом на са бо ру ко ји је глав ни ор ган и 
из раз спо ља шњег је дин ства ва се љен ске Цр кве. По ми шље њу Св. Ки
при ја на сви епи ско пи на са бо ру су јед на ки ме ђу со бом и ни је дан не ма 
власт над дру гим епи ско пом. О пу ној јед на ко сти свих епи ско па све ти
тељ нај ек спли цит ни је го во ри у бе сје ди одр жа ној на отва ра њу са бо ра 
у Ка ра та ги ни 256. го ди не: „Јер ни ко од нас не мо же да твр ди да је он 
епи скоп епи ско па, ни ти да уста но вљу је ти ран ски те рор да би при ну
дио сво ју са бра ћу да сле ду ју ње го во ми шље ње, за то што сва ки епи скоп 
има соп стве но ра су ђи ва ње у скла ду са сво јом сло бо дом и вла шћу, и 
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не мо гу дру ги епи ско пи да му су де, као што ни он сам не мо же су ди
ти дру гом“ (Ne que enim qu i squ am no strum epi sco pum se epi sco po rum 
con sti tu it aut tyran ni co ter ro re ad ob se qu en di nec ces si ta tem col le gas su os 
adi git, qu an do ha be at om nis epi sco pus pro li cen tia li ber ta tis et po te sta tis 
su ae ar bi tri um pro pri um ta mque ju di ca ri ab alio non pos sit, qu am nec ip se 
pos sit al te rum ju di ca re).

Је дин ство епи ско па та, а са мим тим и је дин ство Цр кве, из ра жа ва се, 
по Св. Ки при ја ну, и при ли ком са бор ног по ста вље ња и по све ће ња сва
ког но вог епи ско па, у ко јем, за јед но са па ством за ко ју се би ра пред сто
ја тељ, уче ству ју и сви окол ни епи ско пи.

Су прот но ри го ри стич ки на стро је ним но ва ци ја ни ма, ко ји су схва та
ли Цр кву као дру штво све тих, Св. Ки при јан учи да се за јед но са све тим 
чла но ви ма у Цр кви на ла зе и гре шни. У ве ли ком до му Цр кве Бо жи је 
ни су сви са су ди злат ни и сре бр ни не го има и др ве них и гли не них. Ов
дје на зе мљи на њи ви Го спод њој ра сте пше ни ца за јед но са ку ко љем.

За раз ли ку од Тер ту ли ја на, Све ти Ки при јан се за ла гао за ну жно кр
ште ње дје це. Иа ко ни је ни шта лич но са гри је ши ло ди је те је сво јим пр
вим ро ђе њем на ву кло за ра зу пр во род ног Ада мо вог гри је ха, ко ји Св. 
Ки при јан на зи ва древ ном смр ћу ду ше. За то је нео п ход но но во (дру го) 
ро ђе ње ко је се сти че Кр ште њем. Св. Ки при јан се та ко ђе за ла гао за до
сто јан ство кли нич ког Кр ште ња (кр ште ње при мље но на бо ле снич ком 
кре ве ту об ли ва њем а не по гру жа ва њем) ис ти чу ћи да су до сто јан ство 
и бла го дат та квог Кр ште ња рав ни сва ком дру гом об ли ку кр ште ња (Ep. 
76, 12). Св. Ки при јан по ми ње и кр ште ње кр вљу (san gu i nus bap ti sma) ко
је је по ње му уз ви ше ни је од кр ште ња во дом: „У кр ште њу во дом до би ја 
се от пу шта ње гри је хо ва а у кр ште њу кр вљу – ви је нац до бро дје те љи“ 
(Ad For tu nat. pra ef.).

У Ки при ја но вом уче њу о Ев ха ри сти ји на ла зи мо раз ви је ни ју ев ха
ри стиј ску ти по ло ги ју не го код оста лих пи са ца тог пе ри о да. Пра сли ке 
Ев ха ри сти је Ки при јан ви ди у ста ро за вјет ној ма ни (Изл 16, 4) ко ја хра
ни ду шу и пре о бра жа ва ти је ло, у го зби ко ју при пре ма Пре му дрост (Пр 
9, 1–6) и у Ја ко вље вом бла го си ља њу Ју де (Пост 49, 10). Мел хи се де ко во 
при но ше ње хље ба и ви на пра сли ка је гол гот ске и ев ха ри стиј ске жр тве 
(Ep. 63, 4).

Ки при јан је оштро кри ти ко вао аква ре или во де ња ке, ко ји су у Ев
ха ри сти ји умје сто ви на ко ри сти ли во ду. Њи хо ва не цр кве на прак са по
слу жи ла је као по вод Ки при ја ну да 253. го ди не на пи ше чу ве но „Ев ха
ри стиј ско пи смо“ (Epi sto la 63) у ко јем је нај те мељ ни је из ло жио сво је ев
ха ри стиј ско бо го сло вље. Ев ха ри стиј ско ви но, по Ки при ја ну, озна ча ва 
и сим во ли ше го збе ну ра дост вјер ни ка. Ев ха ри сти ја је го зба на ко јој се 
хри шћа нин ра ду је ду хов ним ве се љем. Она вјер ни ку пру жа све ту опи
је ност ко ја га чи ни тре зве ним и упра вља ње гов ум ка ду хов ној му дро
сти (Ep. 63, 11). Во да у ев ха ри стиј ској ча ши сим во ли ше на род ко ји се 
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сје ди њу је са Хри стом исто као као што се во да у ча ши сје ди њу је с ви
ном: „Ка да се у ча ши мје ша ју ви но и во да он да се са Хри стом сје ди њу је 
вјер ни на род; он се сје ди њу је са Оним у Ко га вје ру је. Во да и ви но се по
сли је ми је ша ња у ча ши Го спод њој та ко ти је сно и не ра зо ри во сје ди њу ју 
да се не мо гу одво ји ти јед но од дру гог; исто та ко се од Хри ста не мо же 
одво ји ти Цр ква, тј. на род ко ји чи ни Цр кву... Ако би би ло при не се но са
мо ви но он да би Крв Го спод ња оста ла без нас, а ако би би ла при не се на 
са мо во да (као што то чи не аква ри), он да би на род остао без Хри ста“ 
(Ep. 63, 13). Ев ха ри стиј ски хљеб сим во ли ше је дин ство вјер ни ка: „Као 
што мно га зр на за јед но са бра на и по мје ша на обра зу ју је дан хљеб, исто 
та ко обра зу ју јед но и исто ти је ло мно ги вје ру ју ћи сје ди њу ју ћи се у Хри
сту, ко ји је Не бе ски хљеб“ (Ep. 63, 13).

Св. Ки при јан ис ти че жр тве но оби љеж је Ев ха ри сти је ко ју на зи ва 
„Тај ном Го спод њег Жр тво при но ше ња“ (Sac ri fi cii Do mi ni ci sac ra men
tum; Ep. 63, 4) и „Тај ном Го спод њег стра да ња и на шег ис ку пље ња“ (Do
mi ni cae pas si o nis et no strae re demp ti o nis sac ra men tum; Ep. 63, 14). У Ев
ха ри сти ји је ви дљи во при сут на гол гот ска жр тва. Жр тва у Ев ха ри сти ји 
је иста као и жр тва Ве ли ко га Пет ка, је ди но им је об лик раз ли чит. Све
ште ник ко ји са вр ша ва Ев ха ри сти ју је сам Го спод Исус Хри стос. Они 
ко ји не до стој но уче ству ју у ев ха ри стиј ском сла вљу ди рект но гри је ше 
про тив са мо га Го спо да.

У дје ли ма Св. Ки при ја на на ла зи мо свје до чан ство о прак си сва ко
днев ног са вр ша ва ња Ев ха ри сти је („не пре ста ног при но ше ња Жр тве“; 
Ep. 66, 9) и сва ко днев ног при че шћи ва ња (De orat. 18; Ep. 58, 1).

Св. Ки при јан је до ста па жње по све тио тај ни По ка ја ња. Он од ба цу је 
ка ко стро гу прак су Но ва ци ја на и ње го вих при ста ли ца та ко и пре тје ра
ну снис хо дљи вост Но ва та и Фе ли ци си ма и њи хо вих при ста ли ца. Цр
ква, по Ки при ја ну, има власт да от пу шта не са мо гри је хе ко ји су учи
ње ни при је кр ште ња не го и гри је хе ко ји су учи ње ни по сли је кр ште ња 
(De op. et ele em. 1–2; Ep. 52). Ни ко га не тре ба ли ши ти пло до ва по ка ја ња 
и на де по ми ре ња са Цр квом (Ep. 52, 27). За раз ли ку од Тер ту ли ја на, 
Ки при јан сма тра да сва ки гри јех мо же би ти опро штен уко ли ко се гре
шник истин ски ка је (Ep. 52, 6).

По кај ник, по Св. Ки при ја ну, тре ба да про ђе кроз три фа зе да би се 
по ми рио са Цр квом: 1) јав ну ис по вјест (exo mo lo ge sis) у при су ству кли
ра и на ро да, 2) за до во ље ње (sa tis fac tio) у скла ду са те жи ном учи ње ног 
гри је ха и 3) от пу шта ње гри је хо ва (re mis sio), по сли је че га сли је ди по ми
ре ње са Цр квом (pax, re con si li a tio). То ком дру ге фа зе по кај ник је ду жан 
да при не се за до во ље ње Бо гу, то јест „да уми ло сти ви Ње гов гњев и не
го до ва ње по стом, пла чем и ри да њем“ (De laps. 29). Ко се искре но по ка је 
за сво је по ступ ке и по сти ди се сво га гри је ха тај ће „об ра до ва ти Цр кву 
и од Бо га, ко га је при је то га ого р чио, до би ти не са мо опро штај не го и 
ви је нац“ (De laps. 35).
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Кли мент Алек сан дриј ски
(Κλήμης ὁ Ἀλε ξανδρεύς; Cle mens Ale xan dri nus, Ti tus Fla vi us Cle mens)

Тит Фла ви је Кли мент је ро ђен у Ати ни, у па ган ској по ро ди ци, сре ди
ном дру гог ви је ка. Ње гов ли те рар ни опус од сли ка ва нам чо вје ка ши ро
ке кул ту ре упу ће ног у фи ло со фи ју, ре ли ги ју, по е зи ју, ар хе о ло ги ју, ми
то ло ги ју и књи жев ност. По сто је ин ди ци је да је био по све ћен у па ган ске 
ми сте ри је. О раз ло зи ма и вре ме ну ње го вог обра ћа ња у хри шћан ство 
не ма мо ни ка квих по да та ка. На кон обра ћа ња про пу то вао је Ју жну Ита
ли ју, Си ри ју и Па ле сти ну, гдје је слу шао нај зна ме ни ти је хри шћан ске 
учи те ље, „чу ва ре истин ског пре да ња и бла же ног уче ња, ко је су не по
сред но при ми ли од апо сто ла Пе тра, Ја ко ва, Јо ва на и Па вла, на сле див
ши их као си но ви оче ве и по са див ши у на шим ду ша ма Бо жи јом ми ло
шћу сје ме на ко ја су им за вје шта ли апо стол ски учи те љи“ (Strom. I, 1, 11, 
3). На кра ју се об рео у Алек сан дри ји, ко ли јев ци је ли ни зма и во де ћем 
ин те лек ту ал ном цен тру у том ди је лу сви је та. Ту је упо знао управ ни ка и 
осни ва ча чу ве не Алек сан дриј ске ка ти хет ске шко ле Пан те на (Πανταίνου 
† oкo 202) „уи сти ну по доб ног си ци ли јан ској пче ли, ко ја је са цвје то ва 
апо стол ског лу га са би ра ла чи сту и све ту му др ост, уса ђу ју ћи је у ду ше 
слу ша ла ца“ (Strom. I, 1, 11, 2).

Кли мент је са ве ли ким оду ше вље њем слу шао пре да ва ња алек сан
дриј ског „ди да ска ла“. Он је у Пан те ну ви дио са вр ше ни иде ал хри шћан
ског учи те ља и од но сио се пре ма ње му са огром ним по што ва њем. Убр
зо је по стао Пан те нов по моћ ник и са труд ник у оба вља њу учи тељ ске 
ду жно сти, да би га на кра ју на сли је дио на че лу ка ти хет ске шко ле као 
управ ник (Eu seb. Hist. eccl. VI, 6).

У ври је ме го ње ња хри шћа на од стра не им пе ра то ра Сеп ти ми ја Се ве
ра (202/203) Кли мент је из бје гао у Ке са ри ју Ка па до киј ску, код свог бив
шег уче ни ка и бу ду ћег епи ско па је ру са лим ског Алек сан дра. По след ња 
свје до чан ства о Кли мен ту на ла зи мо у пи сми ма Алек сан дра Је ру са лим
ског адре со ва них Ан ти о хиј ској Цр кви и Ори ге ну, чи је фраг мен те на во
ди Јев се ви је у „Цр кве ној исто ри ји“. Из фраг мен та пи сма Ан ти о хиј ској 
Цр кви (211) са зна је мо да је Кли мент био пре зви тер и да је ужи вао ве
ли ки углед у Цр кви (Hist. eccl. VI, 11, 6). Из фраг мен та пи сма Ори ге
ну, ко је мо же мо да ти ра ти при бли жно 215/216, са зна је мо да се Кли мент 
већ био упо ко јио. У овом пи сму епи скоп Алек сан дар га на зи ва све тим: 
„Ми сма тра мо оци ма бла же не прет ход ни ке на ше... Пан те на, уи сти ну 
бла же ног му жа и учи те ља, Све тог Кли мен та мо га учи те ља и до бро тво
ра...“ (Hist. eccl. VI, 14, 8–9). И у не ким древ ним мар ти ри о ло зи ма Кли
мент је при бро јан ли ку све тих.

Због ње го ве еру ди ци је и ши ри не ин те лек ту ал ног за хва та ка сни ји 
цр кве ни пи сци су се од но си ли пре ма ње му са ве ли ким ува жа ва њем. 
Је ро ним га на зи ва ,,му жем уче ни јим од свих“; Ки ри ло Алек сан дриј ски 
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га ка рак те ри ше као „му жа слав ног и жељ ног зна ња, ко ји је ду бо ко ис
тра жио дје ла Је ли на као ни ко при је ње га“.

За раз ли ку од осни ва ча алек сан дриј ске ка ти хет ске шко ле Пан те
на, ко ји је сво је уче ње из ла гао са мо у усме ној фор ми, Кли мент је раз
вио ши ро ку ли те рар ну дје лат ност. Ње го во глав но дје ло је три ло ги ја 
„Про треп тик“ (Προτρεπτικός) – „Пе да гог“ (Παιδαγωγός) – „Стро ма те“ 
(Στρώματος), у ко јој је из ло жио хри шћан ску апо ло ге ти ку, ети ку и дог ма
ти ку. Кли мен то ва основ на иде ја је би ла да у овој три ло ги ји по ка же по
сте пе но ус хо ђе ње хри шћа ни на ка истин ском зна њу под ру ко вод ством 
Ло го са, ко ји се у пр вом дје лу ја вља као προτρεπτικὸς, тј. као онај ко ји 
при зи ва и под сти че мно го бо шце да се обра те истин ској вје ри, у дру гом 
дје лу као вас пи тач (παιδαγωγός), ко ји новоoбраћене по сте пе но уз во ди 
ка мо рал ном са вр шен ству, и у тре ћем дје лу као учи тељ (διδάσκαλος), 
ко ји от кри ва по све ће ни ма тај ну истин ског зна ња (γνῶσιςа).

Пр ви дио три ло ги је „Про треп тик“ или „Под сти цај на ри јеч Је ли ни
ма“ (Λόγος προτρεπτικὸς  πρὸς  ῞Ελληνας; Pro trep ti kos pros Hel le nas) са
чу ван је на грч ком из вор ни ку у ру ко пи су Аре те Ке са риј ског (Co dex 
Pa ri si nus 451) из X ви је ка. „Про треп тик“ предстaвља под сти цај ни спис 
апо ло гет ског ка рак те ра упу ћен мно го бо шци ма с ци љем да их под стак
не или на го во ри на обра ћа ње. На по чет ку спи са Кли мент се обра ћа Је
ли ни ма по зи ва ју ћи их да по слу ша ју пје сму Ису са Хри ста, учи те ља но
вог сви је та, ко ја је љеп ша и сил ни ја од Ор фе је ве, па да на пу сте ла жно и 
бе сми сле но мно го бо жач ко уче ње. По том под вр га ва кри ти ци па ган ски 
пан те он, ора ку ле, ми сте ри је, ми то ло ги ју и жр тво при но ше ње (гл. 2–4), 
и ука зу је на не до стој ност та квих вје ро ва ња, ко ја су ни су ни шта дру го 
не го људ ске из ми шљо ти не. У гла ва ма 5–7. Кли мент да је кра так пре глед 
уче ња ра зних фи ло соф ских шко ла и пје сни ка, ис ти чу ћи да им се по гле
ди на бо жан ство ве о ма раз ли ку ју, што је до каз да су њи хо ва вје ро ва ња 
ла жна. У гла ва ма 8–10. ци та ти ма из Све тог Пи сма из о бра жа ва бла гост 
и ми ло ср ђе хри шћан ског Бо га као мо тив за обра ћа ње и на во ди свје до
чан ства мно го бо жач ких пи са ца у ко рист мо но те и зма. У за вр шним гла
ва ма (10–12) Кли мент ве ли ча Бо жан ско от кри ве ње ко је нам је дао Ло гос 
и хри шћан ске ми сте ри је у ко јима све ште но деј ству је сам Го спод уво де ћи 
нас у чи сту и не про ла зну свје тлост. Он та ко ђе кри ти ку је без бо жне оби
ча је ко ји нај бо ље од ра жа ва ју мно го бо жач ко сли је пи ло: „И та ко бје жим 
од оби ча ја (мно го бо жач ког), бје жим од ње га као од опа сног гре бе на, као 
од стра хо та Ха риб де или као од мит ских си ре на; он гу ши чо вје ка, он је 
зам ка, пр о паст и мрач ни без дан“ (Pro trep. XII, 118, 1).

Дру ги дио три ло ги је „Пе да гог“ (Παιδαγωγός; Pa i da go gos) са чу ван је 
у три ру ко пи са (Co dex Pa ri si nus 451; Co dex Mu ti ni a nus; Co dex Me di ceo
La u ren ti a nus). У ру ко пи су Аре те Ке са риј ског (Co dex Pa ri si nus 451) „Пе
да го гу“ су при до да те дви је хим не – „Хим на Хри сту Спа си те љу“ (ὕμνος 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ; Hymnus Chri sti ser va to ris) и „Хим на Пе да го гу“. 
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Ау тор пр ве хим не је нај вје ро ват ни је сам Кли мент, а ау тор дру ге хим не 
је не по знат.

„Пе да гог“ се са сто ји из три књи ге. У пр вој књи зи (13 гла ва) го во ри 
се о са мом вас пи та чу Ло го су, о ду хов ним ча ди ма (παιδία) ко је Он вас
пи та ва и о сред стви ма вас пи та ња. Као без гре шан и сло бо дан од стра
сти Ло гос се при је све га бри не о осло бо ђе њу од гри је хо ва и ду хов ном 
ис цје ље њу сво јих ча да, од ко јих се тра жи да ис пу ња ва ју за по ви је сти 
Бо жи је. У дру гој (12 гла ва) и тре ћој (12 гла ва) књи зи из ло же не су по у ке 
Ло го са о хри шћан ском жи во ту без не ког на ро чи тог по рет ка, а па ра лел
но са тим да је се сли ка са вре ме ног па ган ског дру штва и из об ли ча ва ју 
ње го ви по ро ци.

Тре ћи дио три ло ги је „Стро ма те“ (Στρώματος; Stro ma te is) са чу ван је 
са мо у Фло рен тин ском ру ко пи су из XI ви је ка (Co dex Me di ceoLa u ren ti
a nus) и не до ста је му по че так. „Стро ма те“ (Στρώματος = про стир ке, ша
ре ни це) пред ста вља ју си стем ски не по ве за ну зби р ку раз ли чи тих те ма. 
Ипак иза те ха о тич не фор ме, иза спо ља шње не по ве за но сти скри ва се 
не ка кав уну тра шњи склад ми сли ко је по ве зу је основ на иде ја спи са – 
уво ђе ње у тај ну те мељ них хри шћан ских исти на, ко је су не рас ки ди во 
по ве за не са от кри ве њем и пред ста вља ју истин ски гно сис.

У пр вој књи зи „Стро ма та“ ау тор го во ри о зна че њу фи ло со фи је и 
ње ној ва жно сти за хри шћан ску на у ку. У дру гој књи зи ис ти че над моћ 
хри шћан ске исти не над фи ло со фи јом, до ка зу ју ћи да су сва уз ви ше на 
фи ло соф ска уче ња за сно ва на на от кри ве њу и да је вје ра у от кри ве ње 
те мељ сва ког ре ли ги о зног зна ња. У тре ћој и че твр тој књи зи го во ри 
о ра зли ци из ме ђу ла жног је ре тич ког гно си са, за сно ва ног на људ ском 
умо ва њу, и истин ског хри шћан ског гно си са, за сно ва ног на от кри ве њу. 
Пе та књи га по све ће на је пи та њу од но са истин ског гно си са и вје ре. У 
ше стој и сед мој књи зи ау тор из о бра жа ва истин ског гно сти ка као ова
пло ће ни иде ал хри шћан ске мо рал но сти. Хри шћан ски гно стик умрт
вљу је у се би све стра сти и стре ми да по мо ћу цр кве ног пре да ња и фи ло
со фи је пра вил но схва ти та јан стве ни сми сао Све тог Пи сма.

По свје до чан ству древ них хри шћан ских ау то ра (Eu seb. Hist. eccl. VI, 
13, 1; Joan. Dam. Sac ra Pa ral le la // PG. 96. col. 476; Phot. Bi bli oth. 111) Кли
мент је на пи сао и осму књи гу „Стро ма та“. У фло рен тин ском ру ко пи су 
је као осма књи га са чу ван ома њи трак тат ло гич коди ја лек тич ког ка рак
те ра ко ме су при са је ди ње ни „Из во ди из дје ла Те о до та и дру гих след бе
ни ка ис точ не Ва лен ти но ве шко ле“ (Ἐκ τῶν Θοδότου καὶ τῆς ανατολικῆς 
καλουμένης διδασκαλίας κατὰ  τοὺς Οὐαλεντίνου  χρόνους  ἐπιτομαί; Ex
cerp ta ex The o do to) и „Иза бра на мје ста из про роч ких спи са“ (Ἐκ τῶν 
προφητῶν ἐκλογαί; Ec lo gae prop he ti cae). Го то во сви ис тра жи ва чи се 
сла жу да „Из во ди“ и „Иза бра на мје ста“ при па да ју Кли мен ту, али се не 
сла жу по пи та њу њи хо ве по ве за но сти са VI II књи гом „Стро ма та“. Хи
по те за про те стант ског те о ло га Те о до ра Ца на (The o dor Zahn † 1933) да 
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оба до дат ка пред ста вља ју из во де из осме књи ге „Стро ма та“ ко је је на
чи нио не по зна ти ау тор ни је за жи вје ла у на у ци. „Из во ди из Те о до та“ по 
ми шље њу ве ћи не ис тра жи ва ча ни су дио VI II књи ге „Стро ма та“. То су 
нај вје ро ват ни је Кли мен то ви „рад ни за пи си“ у ко ји ма, у фор ми ко ја је 
до шла до нас, ни је ла ко одво ји ти ци та те и па ра фра зе из дје ла Те о до та и 
дру гих је ре ти ка од ми сли са мог ау то ра. Фран цу ски на уч ник Ф. Са њар 
(François Sa gnard † 1957) из дво јио је из тих „за пи са“ ди је ло ве ко ји, по 
ње го вом ми шље њу, при па да ју са мом Кли мен ту. Он сма тра да је Кли
мен то ва ми сао у „Из во ди ма“ че сто не ја сна, не тач на а по не кад и про ти
вр јеч на, а то об ја шња ва ти ме да се ау тор док је пи сао ово дје ло на ла зио 
у про це су тра же ња аде кват них из ра за и тач не тер ми но ло ги је [Ex tra its 
de Théodo te. Tex te grec, tra duc tion, in tro duc tion et no tes de François Sa
gnard, Pa ris, Cerf, 1970 (So u r ces chréti en nes 23)].

Са чу ва на је јед на Кли мен то ва ег зе гет ска оми ли ја под на зи вом „Ко ји 
ће се бо га таш спа си ти“ (Τίς ὁ σῳζόμενος πλούσιος; Qu is di ves sal ve tur), 
чи ја је ау тен тич ност не спор на. Кли мент ту ма чи је ван ђел ску при чу о 
бо га том мла ди ћу (Мт 19, 21–30; Мк 10, 21–31) има ју ћи на ро чи то у ви
ду ри је чи Спа си те љо ве: „Лак ше је ка ми ли про ћи кроз игле не уши не го 
бо га та шу ући у Цар ство Бо жи је“. Он ис ти че да бо гат ство са мо по се
би ни је ни до бро ни зло, већ да га та квим чи ни чо вје ков од нос пре ма 
ње му. Оно не сми је да по ста не го спо дар чо вје ко ве ду ше, већ сред ство 
за оства ре ње до бра. Гри јех, а не бо гат ство, спре ча ва чо вје ка да уђе у 
Цар ство не бе ско. Бо га таш се мо же спа си ти ако ис пу ња ва за по ви је сти 
о љу ба ви пре ма Бо гу и пре ма бли жњем. Те за по ви је сти ис пу ња ва он да 
ка да по пут ми ло срд ног са мар ја ни на са вр ша ва дје ла хри шћан ског ми
ло ср ђа и сво је бо гат ство ста ви у слу жбу бли жње га. Кли мент ис ти че да 
се истин ско бо гат ство на ла зи у ду ши чо вје ко вој и да су нај бо га ти ји они 
љу ди чи ја је ду ша укра ше на вр ли на ма.

Не ко ли ко Кли мен то вих спи са до шло је до нас са мо у фраг мен ти ма. 
Нај ва жни ји ме ђу њи ма је ег зе гет ски рад „Хи по ти по зе“ (Ὑποτ υπώσεις; 
Hypotypo se is = на цр ти, ски це), од ко га је са чу ва но не ко ли ко фраг ме
на та на грч ком је зи ку у „Цр кве ној исто ри ји“ Јев се ви ја Ке са риј ског, 
би блиј ским ко мен та ри ма епи ско па трик ског (три кал ског) Ику ме ни ја 
(Οἰκουμένιος) и „Ду хов ном лу гу“ Јо ва на Мос ха, а та ко ђе и је дан ве ћи 
фраг мент на ла тин ском је зи ку у Ка си о до ро вом „De in sti tu ti o ne di vi na
rum lit te ra rum“. Све фраг мен те „Хи по ти по за“ са брао је и об ја вио 1884. 
го ди не Те о дор Цан (Zahn T., For schun gen zur Geschic hte des ne u te sta
men tlic hen Ka nons und der alt kir chlic hen Lit te ra tur III). По Јев се ви је вом 
(Hist. eccl. VI, 14, 1) и Фо ти је вом (Bi bli oth. 109) свје до чан ству Кли мент 
у „Хи по ти по за ма“ да је крат ка ту ма че ња По ста ња, Из ла ска, Пса ла ма, 
Екле зи а ста, свих но во за вјет них књи га, Пе тр о ве апо ка лип се и Вар на
ви не по сла ни це. Су де ћи по са чу ва ним од лом ци ма, ту ма че ња су би ла 
по пра ће на дог мат ским и исто риј ским при мјед ба ма. Па три јарх Фо ти је 
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да је ни ску оцје ну овом ра ду и на ла зи у ње му ве о ма гру бе је ре си, као на 
при мјер уче ње о вјеч но сти ма те ри је, о Си ну као ство ре њу, о прет по
сто ја њу ду ша и ме темп си хо зи, о мно гим свје то ви ма ко ји су по сто ја ли 
до Ада ма итд. Ни је ис кљу че но да су текст „Хи по ти по за“ ко ји је сти гао 
до Фо ти ја из ви то пе ри ли је ре ти ци, или да је Кли мент укљу чио у свој 
рад и нео р то док сна ми шље ња пи са ца са ко ји ма је по ле ми сао, а ко ја су 
се у ру ко пи сној тра ди ци ји „сли ла“ са ње го вим соп стве ним ми сли ма и 
иде ја ма слич но као у „Из во ди ма из Те о до та“. Сам Фо ти је је по сум њао 
да би Кли мент пи сао та кве ства ри и ука зу је да он у дру гим дје ли ма за
сту па су прот на ми шље ња. И из јед ног са чу ва ног фраг мен та „Хи по ти
по за“ (ко мен тар на 1 Пет 1, 3) ви ди се да Кли мент од ба цу је уче ње о 
ме темп си хо зи. У при лог хи по те зи да је текст ко ји је до шао до Фо ти ја у 
не ким сег мен ти ма нај вје ро ват ни је био из о па чен у од но су на из вор ни 
текст „Хи по ти по за“ иде и чи ње ни ца да ни је дан од пи са ца древ не Цр кве 
не при пи су је Кли мен ту по ме ну те за блу де. У са чу ва ним Кли мен то вим 
спи си ма, на осно ву ко јих ће мо и из ло жи ти ње го во бо го сло вље, та ко ђе 
не на ла зи мо та кве је ре тич ке за блу де.

Са чу ва но је не ко ли ко фраг ме на та спи са „О Пас хи“ (Περί τοῦ πάσχα) 
упе ре ног нај вје ро ват ни је про тив ма ло а зиј ске квар то де ци ман ске прак
се пра зно ва ња Пас хе.

Од спи са „Цр кве ни ка нон или ју деј ству ју ћим“ (Κανὼν ἐκκλησιαστικὸς 
ἢ πρὸς τοὺς Ἰουδαΐζοντας) до нас је до шао са мо је дан од ло мак ко ји се од
но си на ду хов но ту ма че ње сти ха из 1 Цар 8, 27. Кли мент ка же да Со
ло мо нов храм пра о бра зно ука зу је на Ова пло ће ње Бо га Ло го са и осни
ва ње Цр кве Хри сто ве. Овај спис је нај вје ро ват ни је био упе рен про тив 
ју де о хри шћан ске је ре си јер по јам ка нон код Кли мен та нај че шће озна
ча ва истин ску, пре дањ ску вје ру ко ја је су прот ста вље на је ре тич ким 
за блу да ма.

Св. Мак сим Ис по ви јед ник и Св. Ана ста си је Си на ит на во де не ко
ли ко фраг ме на та из спи са „О Про ми слу“ (Περί προνοίας) ко га не ма на 
Јев се ви је вом спи ску Кли мен то вих дје ла, због че га не ки ис тра жи ва чи 
до во де у пи та ње ње го ву ау тен тич ност.

Оста ла дје ла Кли мен та Алек сан дриј ског ко ја на бра ја Јев се ви је у 
„Цр кве ној исто ри ји“ зна мо са мо по на сло ву.

Кли мент Алек сан дриј ски спа да ме ђу нај зна чај ни је те о ло ге до ни кеј
ског пе ри о да. Он је уда рио те ме ље на уч ном бо го сло вљу и из вр шио сна
жан ути цај на ка сни је цр кве не пи сце. Те же ћи да из ми ри је лин ску фи
ло со фи ју са хри шћан ским уче њем, он се тру дио да овом по след њем да 
на уч ну фор му и да та ко ство ри но ви хри шћан ски гно сис (зна ње) ко ји 
ће су прот ста ви ти ла жном гно си су је ре ти ка. Бог, по Кли мен ту, Сво јим 
про ми слом на раз ли чи те на чи не во ди све на ро де ка спа се њу кр оз Ису са 
Хри ста: на род Изра и ља по сред ством Мој си је вог за ко на, а Гр ке (на ро де 
Евро пе) по сред ством фи ло со фи је. Фи ло со фи ја је при пре ма ла Гр ке за 
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Хри стов до ла зак, као што је За кон при пре мао Је вре је (Strom. I, 5, 28, 3). 
Као дио Бо жан ског про ми сла она је би ла „дар Бо жи ји Гр ци ма“ (Strom. I, 
2, 20, 1). Глав ни не до ста так грч ке фи ло со фи је са сто јао се у ње ном пре
зре њу пре ма ре ли ги ји, а глав ни не до ста так је вреј ске ре ли ги је са сто јао 
се у ње ном гну ша њу пре ма фи ло со фи ји. Хри шћан ство, као кру на свих 
исти на, пре ва зи ла зи све те фор ме зна ња та ко што об је ди њу је и ре ли ги
ју об ја вље ну пре ко ста ро за вјет них про ро ка и фи ло со фи ју кроз ко ју су 
ста ри Гр ци по зна ли Бо га, ко је га су, ка ко ка же апо стол Па вле, не зна ју ћи 
по што ва ли. Цје ло куп на исто ри ја људ ског зна ња ли чи на то ко ве дви ју 
ри је ка, је вреј ског За ко на и грч ке фи ло со фи је, из чи јег је ушћа по те кло 
хри шћан ство, као но ви из вор ко ји ће по ву ћи у свој ток ове во де ко је ће 
га још ви ше уве ћа ти.

Иа ко је ви со ко ци је нио фи ло со фи ју, Кли мент на гла ша ва да је она 
вред но сно ис под Све тог Пи сма и не мо же да за мје ни Бо жан ско от кри
ве ње. Хри шћан ска му дрост пре ва зи ла зи је лин ску му др ост, и ве ли чи
ном зна ња и сна гом до ка за, за то што је за сно ва на на Све том Пи сму 
ко је пред ста вља не по сред ну ри јеч Бо жи ју. Фи ло со фи ја је ипак по треб
на хри шћа ни ма ра ди про ду бљи ва ња са др жа ја вла сти те вје ре и као 
при прем на ди сци пли на за оне ко ји до ла зе до вје ре пу тем ра ци о нал ног 
до ка зи ва ња (Strom. I, 5, 28, 1). Чо вјек мо же и без зна ња фи ло со фи је, 
па чак и без ика квог обра зо ва ња да бу де вје р ник и за до би је спа се ње 
(Strom. V, 1, 9, 2), али се без фи ло со фи је, по Кли мен ту, не мо же по зна ти 
сав са др жај вје ре. Фи ло со фи ја по ма же хри шћа ни ну да про ник не у уну
тра шњи сми сао ре ли ги је.

Кли мент је пр ви цр кве ни пи сац ко ји је те мељ но раз ра дио и из ло
жио пр о блем од но са вје ре (πίστις) и зна ња (γνῶσις). Он од ба цу је гно
стич ко ста но ви ште да су вје ра и зна ње про ти вр јеч ни. Осла ња ју ћи се 
на ри је чи про ро ка Иса и је „ако не вје руј те, не ће те ра зу мје ти“ (Ис 7, 9 ; 
Strom. I, 1, 8, 2), Кли мент учи да је вје ра по че так и те мељ сва ког зна ња 
(γνῶσιςа). Сва ко зна ње (на у ка) из во ди сво је по став ке из не до ка за них 
прин ци па ко ји су, сход но то ме, оправ да ни вје ром. Вје ра је искон ско 
свој ство ду ше, „не ко уну тра шње бла го ко је, без ис тра жи ва ња (до ка зи
ва ња), ис по вје да и про сла вља Бо га као истин ски по сто је ћег“ (πίστις μὲν 
οὖν ἐνδιάθετόν τί ἐστιν ἀγαθόν, καὶ ἄνευ τοῦ ζητεῖν τὸν θεὸν ὁμολογοῦσα 
εἶναι τοῦτον καὶ δοξάζουσα ὡς ὄντα; Strom. VII, 10, 55, 2). На те ме љу вје ре 
тре ба да ник не не ко зда ње са гра ђе но уз по моћ ра ци о нал них еле ме на та. 
Вје ра и γνῶσις су да кле ком пле мен тар ни и не ис кљу чу ју се. Вје ра пред
ста вља те мељ, а γνῶσις зи до ве по диг ну те на те ме љу вје ре. Зи до ви без 
те ме ља се рас па да ју али и те мељ без зи до ва не чи ни зда ње. То зна чи да 
без вје ре не ма гно си са и да је без гно си са вје ра пра зна. Вје ром при хва
та мо исти ну а гно си сом је ис тра жу је мо и по сти же мо. „Гно сис је чврст 
и си гу ран до каз (ἀπόδειξις) вје ром при хва ће них исти на“ (Strom. VII, 10, 
57, 3). Хри шћан ски гно сис ни је ни шта дру го не го са ма вје ра до ве де на 
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до ра зу ми је ва ња. Кли мент раз ли ку је про сту вје ру ко ја се осла ња на 
мње ње, ми шље ње (πίστις δοξ αστική), и вје ру хри шћан ског гно сти ка ко
ја се осла ња на зна ње (πίστις ἐπιστημονική; Strom. II, 11, 48, 2).

Раз ли ка из ме ђу про стог вјер ни ка и хри шћан ског гно сти ка ма ни фе
сту је се ка ко на ин те лек ту ал ном та ко и на мо рал ном пла ну. Прост вјер
ник жи ви спо ља шњу стра ну ре ли ги је, гно стик уну тра шњу. Пред ста ве 
про стог вјер ни ка о Бо гу пу не су ан тро по мор фи за ма, док је схва та ње 
Бо га од стра не хри шћан ског гно сти ка очи шће но од све га чул ног. Прост 
вје р ник се за до во ља ва зна њем основ них исти на вје ро у че ња, а хри
шћан ски гно стик стре ми по зна њу нај ви ше ствар но сти. Прост вјер ник 
при ли ком чи та ња Све тог Пи сма при хва та ње гов бу квал ни сми сао, док 
гно стик пр о ни че у ње го ву ду би ну пу тем але го риј ског ту ма че ња. Мо
ти ви мо рал но сти код про стог вјер ни ка су страх од ка зне и на да да ће 
би ти на гра ђен. Вје ра у ка зну и на гра ду ра ђа страх и на ду. Страх и на да 
по бу ђу ју вјер ни ка да се рас ка је за прет ход не гри је хо ве и да се уз др жа ва 
од но вих. Мо тив мо рал но сти код хри шћан ског гно сти ка је не ко ри сто
љу би ва љу бав ка до бру, „стре мље ње ка до бру ра ди са мог до бра“ (Strom. 
IV, 22, 137, 1). По зи тив ни са др жај мо рал но сти хри шћан ског гно сти ка 
је љу бав пре ма Бо гу и бли жњем, а од рич ни са др жај апа ти ја или бе стра
шће. Љу бав пре ма Бо гу хри шћан ског гно сти ка има ми стич ки ка рак тер 
и ис по ља ва се кроз мо ли тву. Мо ли тва гно сти ка је по сто ја ни уну тра
шњи „раз го вор (бе сје да) са Бо гом“ (ὁμιλία πρὸς τὸν θεὸν; Strom. VII, 7, 
39, 6). За та кву мо ли тву ни су нео п ход ни бо го слу жбе ни хра мо ви „јер 
сва ко мје сто и сва ки тре ну так по ста ју све ти ако уне се мо у њих сво је 
по ми сли о Бо гу“ (Strom. VII, 7, 43, 1). Истин ски гно стик „чи тав жи вот 
про во ди у мо ли тви и сте ре ми да се по сред ством ње сје ди ни са Бо гом“ 
(Strom. VII, 7, 40, 3). Он се мо ли из ну тра не то ли ко ри је чи ма, ко ли ко 
ми сли ма и осје ћа њи ма; ње гов ум је уви јек ис пу њен ми сли ма о Бо гу. 
Као што се у ин те лек ту ал ној обла сти хри шћан ски гно стик устре мљу
је у сфе ру нат чул ног, та ко је и у мо рал ној обла сти одри је шен од све га 
зе маљ ског, стал но за у зет ми сли ма о Бо гу. Кли мент је сво јим уче њем о 
мо ли тви као о уну тра шњој, без мол вној и не пре ста ној бе сје ди са Бо гом 
био пре те ча ка сни јих хри шћан ских аске та и ми сти ка.

Пут ду хов ног уз ра ста ња хри шћан ског гно сти ка по чи ње об у зда ва
њем стра сти и сле до ва њем за по ви је сти ма Бо жи јим и Хри сто вом при
мје ру (Strom. VII, 3). Нео п ход но је са вла да ти гре хов не на ви ке и устро
ји ти у се би но ви и не по ко ле бљи ви по ре дак не по роч ног жи во та. Иду ћи 
за узо ром вје ре и има ју ћи спа со но сни страх, Хри стов вас пи та ник сти че 
вр ли не ко је се нај при је по ја вљу ју, а по том се и укор је њу ју у ње му. Све 
вр ли не овјен ча ва ју се пра вед но шћу ко ја се ма ни фе сту је као хар мо ни ја 
и урав но те же ност ду ше. У од но су пре ма дру гим љу ди ма пра вед ност 
се ис по ља ва кроз не по сред ну при ја зност, у ко јој је по че так нај у зви
ше ни је хри шћан ске вр ли не љу ба ви. Љу бав чо вје ка упо до бља ва Бо гу и 
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сје ди њу је га са Њим, чи не ћи га истин ским гно сти ком. Гно сти ка ка рак
те ри ше бе стра сност: он не ма ни по жу де, ни ти плам ти за хра ном, јер 
он већ го спо да ри оним што во ли и че му тре ба да те жи. „Бе стра сност се 
ја вља као ре зул тат не пре ста ног је дин ства и оп ште ња са Бо гом“ (Strom. 
VII, 3, 13, 4). Бе стра сност ни је пот пу но од су ство жи во та, ак тив но сти 
и зна ња већ ак тив на љу бав. Слич но Бо гу, ко ји ни у че му не ма по тре бе 
и за се бе ни шта не же ли, и гно стик без лич не ко ри сти плам ти ка бра
ћи сво јој, огра ни ча ва се бе ра ди њих, пра шта увре де, под но си стра да ња 
ра ди дру гих. Он се не гну ша жи во та као што то чи ни ла жни гно стик, 
не го упра во пре о бра жа ва жи вот, по ста је зе маљ ско об лич је Бо жан ског 
Ло го са, из о бил но укра шен нај у зви ше ни јим вр ли на ма. Гно стик чак мо
же и да се оже ни, сле ду ју ћи у то ме при мјер апо сто ла, јер зна да је оста ти 
нео дво ји во ве зан са Бо гом по сред хи ља ду те го ба, го спо да ри ти стра
сти ма у бра ку, у ра ђа њу де це и у по ро дич ним бри га ма, уз ви ше ни је од 
нај хе рој ски је од ва жно сти.

За раз ли ку од је ре ти ка гно сти ка, ко ји су ди је ли ли љу де на три кла
се (хи ли ке, пси хи ке и пнев ма ти ке) и учи ли да је истин ски γνῶσις до
сту пан са мо ода бра ној ели ти (пнев ма ти ци ма), Кли мент ка же да сва ки 
вјер ник по тен ци јал но мо же да по ста не хри шћан ски му драц или гно
стик уко ли ко пре ђе те жак и дуг пут ду хов ног уса вр ша ва ња. Он од ба
цу је по дје лу љу ди на три кла се и ис ти че да у хри шћан ској Цр кви „не ма 
ни гно сти ка (= пнев ма ти ка), ни пси хи ка, не го су сви, ка да се осло бо де 
плот ских стра сти, јед на ки пред Го спо дом и ду хов ни су“ (Pa e dag. I, 6). 
Кли мен та ипак мо же мо свр ста ти у за го вор ни ке од ре ђе ног ели ти зма 
и езо те ри зма. Он сма тра да ви ше исти не тре ба да бу ду са кри ве не од 
љу ди ко ји ни су у ста њу да схва те њи хов пра ви сми сао, већ га сход но 
свом ду хов ном ста њу ис кри вљу ју и зло у по тре бља ва ју (Strom. V, 4, 19, 
2–4). Свој езо те ри зам Кли мент те ме љи на сти хо ви ма из 1 Кор 2, 6–8 
„А му дрост го во ри мо ме ђу са вр ше ни ма... пре му дрост Бо жи ју у тај ни 
са кри ве ну, ко ју ни је дан од кне зо ва ово га ви је ка ни је по знао; јер да су 
је по зна ли не би Го спо да сла ве ра за пе ли“. Ду хов но мо гу оцје ни ти и пра
вил но схва ти ти са мо ду хов ни, јер „тје ле сни чо вјек не при ма оно што је 
од Ду ха Бо жи јег“ (1 Кор 2, 14).

У уче њу о Бо гу Кли мент на сто ји да по ми ри пла тон ску пред ста ву 
о Ње го вој тран сцен дент но сти са хри шћан ском вје ром у јед ног Бо га. 
Бог је по сво јој при ро ди ап со лут но тран сцен ден тан. Он је из над про
сто ра и вре ме на (Strom. II, 2, 6). На Ње га ни је мо гу ће при ми је ни ти 
ни род, ни раз ли ку, ни вр сту, ни ти, пак, би ло ко ју од ло гич ких ка те
го ри ја (Strom. V, 12, 81, 5). Он је из над сва ког узро ка и ми сли, „из над 
јед ног и мо на де“ (ἐπέκεινα τοῦ ἑνὸς καὶ ὑπὲρ αὐτὴν μονάδα; Pa e dag. I, 
8, 71, 2). Име на ко ја при да је мо Бо гу као што су Тво рац, Јед но, Отац, 
Ум, Го спод ни су соп стве на Бо гу. „Ни јед но од тих име на не из ра жа ва 
шта је Бог (по су шти ни), не го сва за јед но по ка зу ју си ле Све мо гу ћег“ 



144

7 Оци и учи те љи Цр кве тре ћег ви је ка

(ἀλλὰ ἀθρόως ἅπαντα ἐνδεικτικὰ τῆς παντοκράτορος δυνάμεως; Strom. 
V, 12, 82, 2). Бог је исто вре ме но ре а лан, кон кре тан, свет и до бар. Он 
бри не о љу ди ма и же ли њи хо во спа се ње. Ми за то за Бо га ко ри сти мо 
нај о длич ни ја име на и атри бу те ко ја мо же мо да на ђе мо ме ђу ства ри ма 
ко је су нам по зна те ка ко би смо утвр ди ли на шу лу та ју ћу и ра су ту ми
сао (Strom. V, 12, 82, 1). Два нај ва жни ја атри бу та ко ја му при пи су је мо 
су пра вед ност и до бро та (Pa e dag. I, 9). Уче ћи да је је дан и исти Бог 
исто вре ме но пра ве дан и до бар Кли мент се су прот ста вља гно сти ци ма 
и мар ки о ни ти ма, ко ји су раз ли ко ва ли пра вед ног Бо га Ста ро га За вје та 
од до брог Бо га Но во га За вје та.

Три ја до ло шким пи та њи ма по све ће но је ма ло про сто ра у Кли мен то
вим дје ли ма. Он ја сно ис по вје да три раз ли чи та ли ца и њи хо во је дин
ство: „... бла го да ре ћи сла во сло ви те јед ног Оца и Си на, Си на и Оца, Те
бе Си на у свој ству Пе да го га и Учи те ља, са Све тим Ду хом, ко ји су сви 
Јед но у Ко јем је све, кр оз Ко га је све...“ (Pa e dag. III, 12, 101, 2). Дру го 
ли це Све те Тро ји це Ло гос је од вјеч но сти ро ђен од Оца. Ње го во ро ђе
ње не са мо да прет хо ди ства ра њу не го не ма ни по чет ка. Он је ἀνάρχως 
γενόμενος (Strom. VII, 2, 7, 2), јер је Отац, Ко ји је бе зна ча лан, Отац са мо 
под усло вом да има Си на. Ње го ви атри бу ти су исти са Оче вим атри бу
ти ма, Отац је у Си ну и Син је у Оцу – „они су је дан Бог“ (Pa e dag. I, 8, 
62). Кли мент Пе да го га, тј. Ло го са на зи ва Бо гом (ὁ Θεός) и Го спо дом (ὁ 
Κύριος; Pa e dag. I, 7). Он од ба цу је уче ње апо ло ге та о два ста ња Ло го са.

Кли мен то ва хри сто ло ги ја ни је до вољ но раз ра ђе на и ја сна. Хри стос 
има дви је при ро де – Бо жан ску и чо вје чан ску. Он је „Бог у чо вје ку и Бо
го чо вјек [човјекБог] (θεὸς ἐν ἀνθρώπῳ, καὶ ὁ ἄνθρωπος θεός)... Син Бо
жи ји и Спа си тељ љу ди (θεοῦ μὲν υἱός, σωτὴρ δὲ ἀνθρώπων), слу га Бо жи
ји и наш вас пи тач“ (Pa e dag. III, 1, 2, 1). Хри стос је имао ти је ло и ду шу и 
био све цје ло Бог у об лич ју чо вје ка (Qu is div. salv. 37; Pa e dag. I, 2; Pro trep. 
10). Бо го чо вјек Хри стос је иде ал на па ра диг ма чо вје ка, ње гов нај ви ши 
обра зац и ко нач ни циљ. Иа ко твр ди да Хри сто во ти је ло ни је има ло ни
ка квих по тре ба за је лом и пи ћем за то што га је одр жа ва ла „све та си ла“ 
(Strom. VI, 9, 72, 2), Кли мен та ипак не мо же мо свр ста ти у за го вор ни ке 
до кет ског уче ња. Он при зна је да је Исус Хри стос имао ма те ри јал ну крв 
и ре ал но ти је ло под ло жно стра да њу (Pa e dag. I, 2–6; II, 2; III, 1; Qu is div. 
salv. 37; Strom. III, 17). Он та ко ђе ка же да је Хри стос јео и пио да љу ди 
ко ји су би ли са Њим не би по ми сли ли да је по Сво јој људ ској при ро ди 
пот пу но раз ли чит од њих, чи ме се дис тан ци ра од до ке ти зма.

Кли мен то ва ан тро по ло ги ја је би блиј ска са еле мен ти ма пла то ни зма. 
Чо вјек је ство рен по ли ку и по до би ју Бо жи јем. У пр во са зда ном чо вје ку 
лик и по до би је су се на ла зи ли у хар мо нич ном је дин ству, а до њи хо вог 
тра гич ног раз дје ље ња до шло тек по што је Адам са гри је шио (Strom. IV, 
23). На кон гре хо па да чо вјек је за др жао лик Бо жи ји. Хри сто вим ова
пло ће њем он је до био мо гућ ност да до стиг не по до би је, ко је се ја вља као 
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ре зул тат ду хов номо рал них на по ра чо вје ко вих, тј. ње го вог сле до ва ња 
Хри сту и чу ва ња Ње го вих за по ви је сти.

Спа се ње чо вје ка је, по Кли мен ту, плод си нер ги је чо вје ко ве сло бод
не во ље и Бо жи је бла го да ти. Бог да је спа се ње а чо вјек га при ма: „И као 
што ље кар вра ћа здра вље оно ме ко стре ми да оздра ви та ко и Бог да је 
вјеч но спа се ње они ма ко ји му у то ме са деј ству ју“ (Strom. VII, 7, 48, 4). 
Цен трал на со те ри о ло шка иде ја код Кли мен та је иде ја обо же ња ко ју он 
не дво сми сле но за сту па: „Ло гос Бо жи ји је по стао чо вјек да би ти на у чио 
од чо вје ка, ка ко чо вјек мо же по ста ти бог“ (ὁ λόγος ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος 
γενόμενος, ἵνα δὴ καὶ σὺ παρὰ ἀνθρώπου μάθῃς, πῇ πο τε ἄρα ἄνθρωπος 
γένηται θεός; Pro trep. 1, 8, 4).

Чо вјек се са сто ји из „раз ли чи тих али не и су прот ста вље них ди је ло ва 
– ду ше и ти је ла“ (Strom. IV, 26, 164, 5). Хри сто вим ис ку пу тељ ским под
ви гом да то је ис цје ље ње не са мо ду ши не го и ти је лу, „ако би ти је ло би ло 
не при ја тељ ду ше он да би ње го во ис цје ље ње би ло по доб но ја ча њу по зи
ци је не при ја те ља у са мом се би“ (Strom. III, 17, 104, 4). Су прот но гно сти
ци ма Кли мент учи да ти је ло ни је не што зло по сво јој при ро ди и да је 
ство ре но за са вр ша ва ње до бра, а не за на сла ду: „Они ко ји сма тра ју ти
је ло злим по сту па ју не ра зум но. Они за бо ра вља ју да је чо вјек са здан... да 
би со зер ца вао не бо, ње го ви ор га ни чу ла пред на зна че ни су за по зна ње, 
а удо ви и раз ли чи ти дје ло ви ти је ла склад но су са зда ни и њи хо ва функ
ци ја ни је огра ни че на са мо на до би ја ње на сла де“ (Strom. IV, 26, 163, 1). И 
ти је ло и ду ша удо сто је ни су осве ће ња Све тим Ду хом (Strom. IV, 26, 163, 
2). Ти је ло тре ба да слу жи бо љем и дра го цје ни јем за Бо га ди је лу чо вје ка, 
тј. ду ши (или ви шем ду хов ном на ча лу), да бу де ње но по слу шно ору ђе. У 
су прот ном оно мо же да по ста не гроб или там ни ца ду ше, јер „до бра дје
ла про ис хо де од ру ко во де ћег ду хов ног на ча ла а сла сто љу би ва и гре шна 
дје ла при пи су ју се ути ца ју ни жег и гре шног“ (Strom. IV, 26, 165, 1).

Као и пла то ни ча ри Кли мент учи да се ду ша са сто ји из три ди је ла: 
ра зум ног, вољ ног и по жуд ног. Пр ви дио на зи ва још вла ди чан ском ду
шом или ду хом (ἡγεμονικόν πνεῦμα; Strom. VI, 16, 135, 1), а оста ла два 
ди је ла плот ском ду шом или ду хом (σαρκικὸν πνεῦμα; Strom. VI, 6, 52, 2; 
VI, 16, 136, 2). Плот ска ду ша је из вор ор ган ског жи во та и ни жих же ља 
и стре мље ња, а вла да ју ћа ду ша је но си лац ра зу ма и сло бо де и има ру
ко во де ће мје сто у жи во ту чо вје ка. Ако вла да ју ћа или ра зум на ду ша не 
устро ја ва и не об у зда ва жи вот, плот ска ду ша ће се ра стро ји ти и про из
ве сти по губ не стра сти.

Гри јех је, по Кли мен ту, сло бод но чо вје ко во про ти вље ње Бо гу, сво је
вољ но ра стро ја ва ње чо вје ко ве при ро де. Пр во са зда ни чо вјек се пот чи
нио иза зо ву сво је не ра зум не плот ске ду ше ко јој је тре бао да за по ви је да. 
Адам је са гри је шио јер ни је до пу стио да га во ди и вас пи та ва Бог. Гри
јех је у ства ри не зна ње, а Адам је сво јом сло бод ном во љом по стао не
зна ли ца. Пот чи ња ва ју ћи се плот ском, пр ви чо вјек је по вре дио и сво ју 
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сло бо ду, по стао је не мо ћан и пао је у власт тру ле жно сти. Ова пло ће ни 
Ло гос Бо жи ји по но во ра ђа чо вје ка, из го ни из ње га тру ле жност, уни
шта ва смрт и про све ћу ју ћи та мом об у хва ће ни ум об на вља и об ла го да
ћу је ње го ву сло бо ду.

У уче њу о ства ра њу сви је та Кли мент од ри че вјеч ност ма те ри је 
(Strom. V, 14, 92). Би блиј ску по ви јест о ше сто днев ном ства ра њу сви
је та Кли мент сма тра све ште ном але го ри јом ко ја има у ви ду ло гич ки а 
не хро но ло шки по ре дак ства ра ња. Сви јет је ство рен у јед ном тре нут ку, 
али дје ло ви сви је та ни су јед на ки по свом до сто јан ству. Под ви дом при
че о ства ра њу сви је та за шест да на све ште ни пи сац, по Кли мен ту, да је 
кла си фи ка ци ју ства ри по сте пе ну њи хо вог са вр шен ства.

Хри шћан ско вје ро у че ње из ви ре, по Кли мен ту, из Све тог Пи сма и 
цр кве ног Пре да ња. Са гла сност са цр кве ним Пре да њем и Све тим Пи
смом, ко је алек сан дриј ски ди да скал на зи ва „мај ком исти не“ (Strom. 
VII, 16, 94, 1), је основ ни кри те ри јум за од ре ђи ва ње исти ни то сти не
ког уче ња: „Истин ским гно сти ком тре ба да бу де при знат са мо онај ко 
се по ста рао да из у чи Пи смо, ко чу ва не по вр је ђе ну чи сто ту уче ња ко ја 
су до шла до нас од апо сто ла и Цр кве... Онај ко се про ти ви цр кве ном 
Пре да њу и сли је ди ми шље ња људ ских је ре си пре ста је да бу де чо вјек 
Бо жи ји и вје ран Го спо ду“ (Strom. VII, 16, 104, 1). У ње го вим дје ли ма 
на ла зи мо око 8200 ци та та из Ста рог и Но вог За вје та. Кли мент ка же да 
нас Ло гос, као не по сред ни ау тор Све тог Пи сма, по у ча ва и ру ко во ди 
„пре ко про ро ка, је ван ђе ља и бла же них апо сто ла од по чет ка до кра ја...“ 
(Strom. VII, 16, 95, 3).

У ег зе ге зи Кли мент ко ри сти але го риј ски ме тод. Све то Пи смо је бо
го на дах ну та књи га и за то је не тре ба ис тра жи ва ти и ра зу ми је ва ти на 
тје ле сан на чин др же ћи се сло ва, већ на ду хо ван на чин до сто јан Го спо
да, ко ји је „све из ре као по сред ством бо жан стве не и та јан стве не Пре му
дро сти“ (Qu is div. salv. 5). У Све том Пи смо је до ста то га ка за но на та јан
ствен и за го не тан на чин, па је ње гов пра ви сми сао пре по зна тљив са мо 
они ма ко ји по сје ду ју бла го дат по зна ња. Ту мач мо ра да про ник не ис под 
по вр шин ског сло ја, да ље или ду бље од ри је чи, али то не мо же да учи ни 
уко ли ко се осла ња са мо на соп стве не ин те лек та у ал не спо соб но сти. Он 
мо ра да бу де по у ча ван и во ђен од са мог Ло го са, ко ји је не по сред ни ау
тор Све тог Пи сма, Пе да гог и Учи тељ (Pa e dag. III, 12).

Кли мент стал но на гла ша ва да је са мо у ка то ли чан ској Цр кви мо гу ће 
пра во по и ма ње Све то га Пи сма, за то што она по сје ду је кључ ко ји от
кри ва исти ну са др жа ну у ње му. Тај кључ је Пре да ње, ко је он на зи ва 
„ка но ном вје ре“, „ка но ном исти не“, „цр кве ним ка но ном“, „Бо жан стве
ним пре да њем“. Псев дог но сти ци не ма ју тај кључ и за то ту ма че Бо жан
ске ри је чи по гре шно и из вр ћу њи хов сми сао (Strom. VII, 17, 106, 1–2). 
Из ван Цр кве и ње ног Пре да ња не мо гу ћа је, по Кли мен ту, истин ска ег
зе ге за, бу ду ћи да сва ко не цр кве но ту ма че ње Пи сма по не у мо љи вој ло
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ги ци по ста је по гре шно. Све то Пи смо је сво ји на Цр кве. Оно је на ста ло 
у ње дри ма Цр кве, ра ди Цр кве и са мо Цр ква вла да њи ме и мо же да га 
упо тре би на ко рист сво јих чла но ва. Тре ба на по ме ну ти да Кли мен то во 
схва та ње Пре да ња ни је пот пу но иден тич но са све то о тач ким схва та
њем, јер он до пу шта и тај но пре да ње у Цр кви.

Су прот но гно сти ци ма и мар ки о ни ти ма Кли мент ис ти че је дин ство 
Ста рог и Но вог За вје та го во ре ћи по не кад о „јед ном спа со но сном За вје
ту“, ко ји нам је да ро ван „од јед ног Бо га кроз јед ног Го спо да“ (Strom. VI, 
13). Ста ри За вјет је при пре мио Но ви, а Но ви За вјет ни је уки нуо Ста ри 
већ га је ис пу нио и до пу нио. Бу ду ћи да је ван ђел ска вје ра пред ста вља 
ту ма че ње и ис пу ње ње за ко на, Ста ри За вјет мо же би ти схва ћен и об ја
шњен са мо у сви је тлу Но вог За вје та.

Кли мент се ма ло до ти че пи та ња ве за них за Цр кву и ње но устрој
ство, је рар хи ју и тај не. Цр ква је, за раз ли ку од је ре си ко је не ма ју 
истин ског по зна ња Бо га, чу вар исти не (Strom. VII, 15, 92, 3). Основ на 
ка рак те ри сти ка истин ске Цр кве је ње но је дин ство. То је дин ство огле
да се при је све га у је дин ству вје ре: „Цр кви је по са мој ње ној при ро ди 
свој стве но да бу де јед на, па по дје ла на мно штво цр ка ва ко јој стре ме 
је ре ти ци пред ста вља на си ље над њом. Ми смо утвр ди ли да је по сво
јој при ро ди, по за ми сли, по по ри је клу и по до сто јан ству пр во на чал на 
и ка то ли чан ска Цр ква јед на, ко ја по во љи јед ног Бо га, кроз јед ног Го
спо да об је ди њу је све ко ји су спрем ни да при хва те јед ну вје ру утвр ђе ну 
на по себ ним За вје ти ма, или тач ни је, на јед ном За вје ту за сва вре ме на“ 
(Strom. VII, 17, 107, 4–5). Тој је ди ној истин ској Цр кви „с пра вом при
па да ста р јешнство“ (Strom. VII, 17, 107, 3). Кли мент, по пут Тер ту ли ја
на, као ар гу мент про тив је ре ти ка ис ти че древ ност Цр кве. Је ре ти ци су 
фор ми ра ли чи сто „људ ска удру же ња (τὰς ἀνθρωπίνας συνηλύσεις) ко ја 
су на ста ла по сли је ка то ли чан ске Цр кве“ (Strom. VII, 17, 106, 3).

Чла ном Цр кве чо вјек по ста је кр оз Кр ште ње. Кр ште ње је но во ро ђе
ње ко је нас чи ни дје цом Бо жи јом. „У Кр ште њу ми при ма мо у сво ју ду
шу свје тлост бо го по зна ња“ (Pa e dag. I, 6). Кли мент ка же да се „овај чин 
на зи ва раз ли чи то: оми ва њем, бла го да ћу, про све ће њем, са вр шен ством. 
Оми ва њем се на зи ва за то што се у Кр ште њу оми ва ју на ши гри је си; бла
го да ћу – за то што се у ње му осло ба ђа мо ка зне за гри је хе; про све ће њем 
– за то што у ње му со зор ца ва мо спа со но сну свје тлост; са вр шен ством – 
због от су ства сва ког не до стат ка“ (Pa e dag. I, 6).

Иа ко ма ло го во ри о је рар хи ји Кли мент ис ти че ви сок по ло жај 
епи ско па. Епи скоп је „пред сто ја тељ ци је ле Цр кве“ (τῆς ἐκκλησίας 
ἁπάσης προΐστ ασ θαι; Strom. III, 12, 79, 6) и „во ђа Цр кве“ (τῆς ἐκκλησίας 
ἀφηγεῖσθαι; Strom. III, 18, 8, 2). У оми ли ји „Ко ји ће се бо га таш спа си
ти“ (42, 2) Кли мент ка же за Св. апо сто ла Јо ва на да је оби ла зе ћи мје
ста у бли зи ни Ефе са по ста вљао та мо епи ско пе (ὅπου μὲν ἐπισκόπους 
καταστήσων).
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У сво јим ес ха то ло шким ра су ђи ва њи ма Кли мент од ба цу је уче ња о хи
ља ду го ди шњем цар ству пра вед ни ка, о ве шта стве ном ог њу и о вјеч но сти 
му ка. Све ка зне ко је се од но се на гре шни ке има ју по прав ни ка рак тер и 
за то је по ка ја ње и уса вр шав ње у до бру мо гу ће и пост хум но (Strom. VII, 
2, 12, 5). Све ду ше, па и ду ше пра вед ни ка, по смр ти мо ра ју про ћи пе ри од 
по прав них ка зни (очи шће ња) по сред ством ог ња. То ни је ве шта стве ни 
огањ, већ огањ рас ка ја ња, сти да, на за до во ље них же ља (Strom. VII, 6, 34, 
4). По мје ри свог очи шће ња кр оз стра да ња ду ша ус хо ди ка Бо гу.

Бу ду ће бла жен ство има ће сво је сте пе не ко ји од го ва ра ју бро је ви ма 
30, 60 и 100 из при че о си ја чу и сје ме ну (Мт 13, 8; Strom. VI, 14, 114, 3). 
„Сва ком ће при па сти мје сто про пор ци о нал но ње го вој вје ри“ (Strom. 
VI, 14, 114, 1). На нај ви шем сте пе ну би ће „са вр ше ни му же ви ко ји су у 
све му по доб ни Бо гу“ (Strom. VI, 14, 114, 3).

Ори ген
(Ὠριγένης Αδαμάντιος; Ori ge nes Ada man ti us)

Oриген је нај ве ћи пред став ник Алек сан дриј ске ка ти хет ске шко ле и 
је дан од нај ве ћих хри шћан ских ми сли ла ца уоп ште. Због сво је по сто
ја но сти и сна жне во ље до био је на ди мак Ада мант (Αδαμάντιος), што 
зна чи че лич ни. Био је човjек огром не еру ди ци је, уни вер за лан ум, ко ји 
је по ку шао да уса гла си је лин ску фи ло со фи ју са вjером и ау то ри те том 
Све то га Пи сма и да та ко ство ри хри шћан ску фи ло со фи ју ко ја ће има ти 
од го вор на сва ва жни ја бо го слов ска пи та ња. Мно го је пу та ње го ва фи
ло со фи ја дик ти ра ла те о ло ги ји, па је у по ку ша ји ма да не ке фи ло соф ске 
иде је заодjене у хри шћан ско ру хо че сто па дао и у хе те ро док си ју.

О Ори ге но вом жи во ту зна мо до ста за хва љу ју ћи, при је све га, ње го
вом ва тре ном по што ва о цу Јев се ви ју Ке са риј ском, ко ји му је по све тио 
ве ли ки дио ше сте књи ге „Цр кве не исто ри је“. Свје до чан ства о ње го вом 
жи во ту на ла зи мо та ко ђе у спи си ма Св. Гри го ри ја Чу до тво р ца, Је ро ни
ма Стри дон ског и дру гих пи са ца хри шћан ске ста ри не.

Ро ђен је у Алек сан дри ји 185. го ди не, у имућ ној хри шћан ској по ро
ди ци коптског по ри је кла. Ње гов отац Ле о нид, ко ји је био учи тељ ре
то ри ке и гра ма ти ке, вр ло ра но је уо чио ве ли ки та ле нат сво га си на и 
омо гу ћио му све стра но обра зо ва ње. Отац му је по стра дао му че нич ком 
смр ћу 202. у ври је ме го ње ња Сеп ти ми ја Се ве ра (193–211). Још док је 
био у за тво ру Ори ген га је под сти цао на му че ни штво, а и сам је го рио 
од же ље да му че нич ки по стра да за Хри ста, али је ње го ву на мје ру осу је
ти ла мај ка и спри је чи ла га да са оцем по дје ли жи вот ну суд би ну.

За ври је ме Сеп ти ми је вог го ње ња Алек сан дриј ска ка ти хет ска шко ла 
оста ла је без ру ко вод ства, па је Ори ген, иа ко још ве о ма млад, при хва
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тио по ну ду епи ско па Ди ми три ја да до ђе на ње но че ло (Eus. Hist. eccl. 
VI, 3, 6). За хва љу ју ћи ши ро кој еру ди ци ји и ве ли ком та лен ту успио је 
да за о ку пи па жњу слу ша ла ца, ко ји су у огром ном бро ју до ла зи ли на 
ње го ва пре да ва ња. У том пе ри о ду Ори ген се са ве ли ком рев но шћу пре
да вао аскет ском под ви гу. Схва тив ши до слов но ри је чи из Је ван ђе ља по 
Ма те ју (19, 12) о „ушко пље ни ци ма ра ди Цар ства не бе ско га“, а и да би 
из бје гао са бла зни (ме ђу ње го вим слу ша о ци ма би ло је и же на) он се, 
пре ма Јев се ви је вом свје до чан ству, са мо ка стри рао (Hist. eccl. VI, 8, 1–2).

У же љи да стек не још ши ре обра зо ва ње Ори ген је јед но ври је ме слу
шао пре да ва ња нео пла то ни ча ра Амо ни ја Са ка са, чи ји је уче ник био и 
чу ве ни фи ло соф Пло тин (Hist. ессl. VI, 19, 6–7). Уз по моћ алек сан дриј
ских Је вре ја са вла дао је од лич но је вреј ски је зик и за по чео при пре му 
за ре цен зи ју Сеп ту а гин те. Го ди не 212. од ла зи у Рим гдје упо зна је Св. 
Ипо ли та Рим ског и слу ша ње го ве про по вје ди. Епи скоп алек сан дриј ски 
Ди ми три је (189–232) га је 215. го ди не по слао у Ара би ју (са да шњу Тран
сјор да ни ју) ра ди пре го во ра са управ ни ком те обла сти. Го ди ну да на 
ка сни је, у ври је ме пр о го на хри шћа на од стра не им пе ра то ра Ка ра ка ле 
(211–217), Ори ген се скло нио у Ке са ри ју Па ле стин ску, гдје је на мол бу 
епи ско па ке са риј ског и је ру са лим ског др жао про по ви је ди на бо го слу
же њу, иа ко ни је био све ште ник. То је иза зва ло оштру ре ак ци ју алек сан
дриј ског епи ско па Ди ми три ја, ко ји га је опо звао на траг у Алек сан дри ју 
(Hist. ессl. VI, 19, 19). На кон по врат ка у Алек сан дри ју Ори ген је на ста
вио са сво јим ра дом у ка ти хет ској шко ли. У том пе ри о ду он је по чео да 
пи ше сво ја нај зна чај ни ја ег зе гет ска дје ла. Ори ге нов при ја тељ Ам вро си
је, ко ји је био ве о ма бо гат чо вјек, до ста је за слу жан што је ње го во ли те
рар но ства ра ла штво би ло та ко плод но. Он је о свом тро шку ан га жо вао 
вр сне та хи гра фе, пре пи си ва че и ка ли гра фе, и та ко осло бо дио Ори ге на 
од оба ве зе да сам за пи су је сво је ми сли (Hist. ессl. VI, 23, 1–3).

Го ди не 230. при ли ком јед ног пу то ва ња за Грч ку, Ори ген је про ла
зе ћи кроз Па ле сти ну ру ко по ло жен за све ште ни ка од стра не епи ско па 
ке са риј ског Те ок ти ста и епи ско па је ру са лим ског Алек сан дра (Hist. eccl. 
VI, 23, 4). Шта је на ве ло дво ји цу по ме ну тих епи ско па да су прот но ка
но ни ма ру ко по ло же кли ри ка ту ђе епар хи је ни је нам по зна то. Прет по
ста вља се да су ти ме хтје ли да му омо гу ће да не сме та но мо же про по ви
је да ти у цр кви.

Ого р чен због овог до га ђа ја епи скоп алек сан дриј ски Ди ми три је са
звао је два по мје сна са бо ра на ко ји ма је Ори ген ли шен све ште нич ког 
чи на и од лу чен од Цр кве на осно ву то га што је као свје тов њак др жао 
про по ви је ди у при су ству епи ско па и што као ушко пље ник ни је мо гао 
да при ми све ште нич ку хи ро то ни ју (Phot. Bi bli oth. 118). Осу ду Ори ге
на по др жао је и са бор у Ри му 231. го ди не. По ми шље њу Ж. Да ни је луа 
(Jean Da niélo u †1974) епи скоп алек сан дриј ски Ди ми три је до шао је у су
коб са Ори ге ном не са мо због ње го вих ка нон ских пре сту па не го и због 
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ње го вих дог мат ских за блу да, на шта ука зу је Је ро ним у пи сми ма Па ма
хи ју и Мар ке лу. И Јев се ви је у „Цр кве ној исто ри ји“ (VI, 36, 4) на во ди да је 
Ори ген пи сао пи сма па пи Фа би ја ну о свом пра во сла вљу, што нас на во
ди на за кљу чак да је по сто ја ла не ка ква сум ња у ве зи са ње го вим уче њем.

По сли је Ди ми три је ве смр ти 232. Ори ген се вра тио у Алек сан дри
ју, гдје по но во би ва од лу чен од Цр кве од стра не свог бив шег уче ни ка 
и по моћ ни ка и Ди ми три је вог на след ни ка на алек сан дриј ској ка те дри 
Ира кла (232–246). Ори ген је на кон то га за у ви јек на пу стио Алек сан дри
ју и пре се лио се у Ке са ри ју Па ле стин ску, гдје је по узо ру на Алек сан
дриј ско бо го слов ско учи ли ште осно вао шко лу ко јом ће ру ко во ди ти све 
до сво је смр ти. Ову шко лу по ха ђао је Св. Гри го ри је Чу до тво рац, ко ји у 
„По хвал ном сло ву Ори ге ну“ из ра жа ва ду бо ку за хвал ност сво ме ве ли
ком учи те љу. У По хва ли на ла зи мо мно штво ин фор ма ци ја о Ори ге ну 
као бо го сло ву, фи ло со фу, ег зе ге ти и ду хов ном ру ко во ди о цу, а та ко ђе и 
де та љан опис ње го вог пе да го шког ме то да.

За ври је ме Де ки је вог го ње ња (250–251) Ори ген је ухва ћен и ба чен у 
там ни цу, гдје је пре тр пио ве ли ко му че ње (Eus. Hist. eccl. VI, 39). Бо ра
вак у там ни ци озбиљ но је на ру шио ње го во здра вље и он се упо ко јио у 
Ти ру (Hi er. De vir. ill. 54) око 254. го ди не.

Ори ген је из вр шио сна жан ути цај и на пра во слав не и на је ре тич ке 
пи сце, због че га су спо ро ви о ње го вој лич но сти и дје лу, за по че ти за 
ње го вог жи во та, про ду же ни и на кон ње го ве смр ти. Го то во сва ки зна
чај ни ји те о лог у III и IV ви је ку осе тио се по зван да за у зме од ре ђе ну 
по зи ци ју у од но су на Ори ге на. Ње го ви ва тре ни по што ва о ци и за штит
ни ци у том пе ри о ду би ли су Св. Гри го ри је Чу до тво рац, Св. Алек сан
дар Је ру са лим ски, Св. Ди о ни си је Ве ли ки, Ру фин Акви леј ски и Јев се ви је 
Ке са риј ски, а ње го ви про тив ни ци Св. Ме то ди је Олим пски, Св. Пе тар 
Алек сан дриј ски, Св. Епи фа ни је Ки пар ски и Св. Је ро ним Стри дон ски 
(ду го вре ме на био ње гов по што ва лац). Св. Ата на си је Ве ли ки и ка па до
киј ци оци су те мељ но из у чи ли Ори ге но ву ли те рар ну за о став шти ну и 
по зи ва ли се на ње гов ау то ри тет. Св. Ва си ли је Ве ли ки и Св. Гри го ри је 
Бо го слов су са ста ви ли ан то ло ги ју иза бра них фраг ме на та из Ори ге но
вих дје ла по зна ту под на зи вом „Φιλοκαλία“ (До бро то љу бље), у ко јој су 
из бјег ну та сва про бле ма тич на мје ста. Они су си гур но пред о сје ћа ли да 
у Ори ге но вом нај ва жни јем али исто вре ме но и нај про бле ма тич ни јем 
дје лу „О на че ли ма“, из ко га је узе то нај ви ше фраг ме на та, има уче ња ко
ја не ће до би ти оп ште цр кве но при зна ње.

Кул ми на ци ја спо ро ва о Ори ге ну до го ди ла се у VI ви је ку, ка да је због 
по ја ве у Па ле сти ни је ре ти ка ори ге ни ста, ко ји су сво је уче ње за сно ва
ли на из вор ним Ори ге но вим иде ја ма, са зван нај при је по мје сни (543) а 
по том и Ва се љен ски са бор (553) у Ца ри гра ду, на ко ји ма је Ори ген пост
хум но осу ђен као је ре тик. По ми шље њу не ких ис тра жи ва ча „име Ори
ге но во је умет ну то на кнад но у XI пра ви ло, јер Те о дор Аски да као ори ге
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ни ста и је дан од нај у па дљи ви јих чла но ва Са бо ра не би до пу стио осу ду 
Ори ге на“ (Г. Кон ста ти но вић, Ори ген, дог мат скопа тро ло шка рас пра ва, 
Збо р ник ПБФ II, Бгд 1951, с. 513). Ови ис тра жи ва чи као ар гу мент на во
де по да так да па па Ви ги ли је, ко ји у два едик та по твр ђу је од лу ке Са бо ра, 
не на во ди осу ду Ори ге на. Ме ђу тим, VI и VII Ва се љен ски Са бор по твр
ђу ју од лу ке V Ва се љен ског Са бо ра на во де ћи осу ду Ори ге на.

Да би се аде кват но оци је ни ло Ори ге но во дје ло тре ба га са гле да ти у 
кон тек сту вре ме на у ко ме је на ста ло. Цр ква је та да во ди ла ве ли ку бор бу 
са мно гим је ре ти ци ма, на ро чи то са мо нар хи ја ни ма. У тој бор би Ори
ген се по себ но ис ти цао, си сте мат ски по би ја ју ћи њи хо во уче ње. Не ке 
је ре ти ке, по пут епи ско па Бе ри ла, по вра тио је у пра во сла вље. Ори ген 
је те жио да оства ри још је дан ве о ма ва жан циљ, да осло бо ди хри шћан
ско бо го сло вље апо ло гет ског за дат ка и да му да са мо ста лан ка рак тер и 
ап со лут но зна че ње. Он се тру дио да пред ста ви хри шћан ство обра зо
ва ном сло ју је лин ског сви је та и от кри је у свој пу но ћи ње го во ду хов но 
бо гат ство и ње го ву на уч ну ври јед ност. Са свим тим про бле ми ма бо рио 
се Ори ген и из те бор бе ни је уви јек из ла зио као по бјед ник.

Ори ген је је дан од нај плод ни јих пи са ца у исто ри ји Цр кве. На пи сао 
је, по Св. Епи фа ни ју Ки пар ском, око 6000 дје ла, а по Јев се ви ју Ке са риј
ском око 2000 дје ла. Као по сле ди ца ње го ве осу де на Пе том ва се љен ском 
са бо ру мно га дје ла су не по врат но не ста ла. Са чу ва но је са мо не ко ли ко 
ра до ва на грч ком из вор ни ку и не што ви ше у ла тин ским пре во ди ма из 
IV и V ви је ка, ко ји су че сто не по у зда ни.

Је дан од нај зна чај ни јих Ори ге но вих по ду хва та је сте по прав ка тек ста 
Све тог Пи сма „Хек са пла“ (Ἑξαπλᾶ; He xa pla), ко ју је за по чео у Алек сан
дри ји а за вр шио у Ке са ри ји око 344. го ди не. Ње гов циљ је био да утвр ди 
ври јед ност тек ста пре во да се дам де се то ри це (Сеп ту а гин те – LXX) ко ји 
су хри шћа ни при хва ти ли као слу жбе ну вер зи ју. Да би ре а ли зо вао сво ју 
за ми сао он је у шест упо ред них ко ло на (по че му је дје ло до би ло на зив 
Хек са пла) по ста вио ори ги нал ни је вреј ски текст (на иври ту) у ма со рет
ској ре дак ци ји, исти тај текст у грч кој тран сли те ра ци ји и че ти ри грч ка 
пре во да: Акви лин (до сло ван пре вод вје ран из вор ном тек сту), Си ма
хов, Сеп ту а гин ту (LXX) и Те о до ти о нов пре вод. За не ке дје ло ве Би бли је 
(Псал тир) Ори ген је ко ри стио још два а по не гдје и три ано ним на пре
во да (Ок та пла и Ене а пла). Пре вод LXX био је по пра ћен кри тич ким 
при мјед ба ма ко је су ука зи ва ле на раз ли ке од је вреј ског тек ста. Од овог 
Ори ге но вог ра да, ко ји пред ста вља пр во у исто ри ји кри тич ко из да ње 
би блиј ског тек ста, са чу ва ни су на жа лост са мо фраг мен ти. Са чу ва
не фраг мен те „Хек са пле“ пр ви је са брао и пу бли ко вао 1713. го ди не Б. 
Мон фо кон (Ber nard de Mont fa u con †1762).

Свој нај ва жни ји дог мат ски рад „О начaлима“ (Περὶ ἀρχῶν, De prin
ci pi is) Ори ген је на пи сао из ме ђу 220. и 230. го ди не. То је пр ви по ку шај 
си сте мат ског из ла га ња хри шћан ског вје ро у че ња. Дје ло је са чу ва но у 
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цје ли ни са мо у ла тин ском пре во ду или, бо ље ре че но, пре ра ди Ру фи на 
Акви леј ског, ко ји је ис пра вио не ка Ори ге но ва по гре шна уче ња. Зна чај
ни фраг мен ти овог дје ла на грч ком из вор ни ку са чу ва ни су у већ по ме
ну тој „Фи ло ка ли ји“ (пр ва гла ва III књи ге и нај ве ћи дио IV књи ге) и у 
едик ти ма ца ра Ју сти ни ја на I.

„Περὶ ἀρχῶν“ се са сто ји из че ти ри књи ге. У пр вој књи зи Ори ген из
ла же уче ње о ду хов ном сви је ту (Бо гу, Си ну Бо жи јем, Све том Ду ху и 
ан ђе ли ма). У дру гој књи зи го во ри о ма те ри јал ном сви је ту и чо вје ку. 
Тре ћа књи га са др жи уче ње о сло бо ди во ље, гри је ху и ис ку пље њу и ес
ха то ло ги ји. У че твр тој књи зи Ори ген из ла же те о ри ју о ту ма че њу Све
тог Пи сма.

Осим „Περὶ ἀρχῶν“ Ори ген је на пи сао још два спи са са дог мат ским 
са др жа јем – „Стро ма те“ (Στρώματος; Stro ma te is) и „О вас кр се њу“ (Περὶ 
ἀναστάσεως; De re sur rec ti o ne), ко је по ми њу Јев се ви је и Је ро ним.

„Стро ма те“ су би ле оби ман рад у 10 књи га у ко ји ма су осим дог
мат ског ма те ри ја ла би ле и мно го број не схо ли је на ра зна мје ста Све тог 
Пи сма. У пи сми ма Па ма хи ју и Маг ну му Је ро ним ка же да је у „Стро ма
та ма“ Ори ген „из јед на ча вао хри шћан ско уче ње са уче њи ма фи ло со фа 
тру де ћи се да све дог ма те на ше ре ли ги је за сну је на Пла то ну, Ари сто
те лу, Ну ме ни ју и Кор ну ту“ (Ep. 70, 4; Ep. 84, 3). До нас су до шли са мо 
не знат ни фраг мен ти овог дје ла (PG. 11. col. 99–108).

Од спи са „О вас кр се њу“ са чу ва ни су од лом ци код Пам фи ла Му че
ни ка (Apol. Orig. 7), Ме то ди ја Олим пског (De re sur rect.) и Је ро ни ма 
(Con tr. Ioan. Hi e ros. 25–26).

Од Ори ге но вих мо рал нопрак тич них спи са до нас су до шла са мо 
два: „О мо ли тви“ (Περὶ εὐχῆς; De ora ti o ne) и „Под сти цај на му че ни
штво“ (Εἰς Μαρτύριον προτρεπτικός λόγος; De martyrio).

Трак тат „О мо ли тви“ Ори ген је на пи сао на мол бу свог при ја те ља 
Ам вро си ја и ње го ве же не Та тја не по сли је 231. го ди не. Због ље по те фор
ме и ду би не и ори ги нал но сти ми сли „Περὶ εὐχῆς“ пред ста вља истин ски 
би сер древ но хри шћан ске ли те ра ту ре. Са сто ји се из два ди је ла. У пр вом 
ди је лу (гл. 1–17) ау тор го во ри о мо ли тви уоп ште, а у дру гом ди је лу (гл. 
18–30) ту ма чи Мо ли тву Го спод њу.

Сво ја ра су ђи ва ња о мо ли тви Ори ген по чи ње утвр ђи ва њем зна че ња 
тер ми на εὐχὴ и προσ ευχὴ у Све том Пи сму. На при го во ре да је мо ли тва 
су ви шна по што су Бо гу и без мо ли тве по зна те на ше по тре бе и да је 
Бог пред вјеч но од ре дио суд бу чо вје ко ву па рје ше ња Ње го ве во ље ни је 
мо гу ће из ми је ни ти, Ори ген од го ва ра да Бо жи је пред о дре ђе ње и про
ми сао тре ба схва ти ти у сми слу да Бог уна при јед зна на ше по ступ ке па 
са мим тим и мо ли тву, али ни чим их не де тер ми ни ше јер их пре пу шта 
на шој сло бод ној во љи (De orat. 5–7). Бог уна при јед зна на ше ду хов но 
на стро је ње и са ка квим се рас по ло же њем и на мје ра ма мо ли мо, а Ње го
ва про ми сао о на ма ис хо ди из тог пред зна ња (πρόγνωσιν). То зна чи да 
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се не што до га ђа не за то што је то по зна то Бо гу не го за то што се до га ђа 
по зна то је Бо гу.

Искре на мо ли тва до но си чо вје ку ви ше стру ку ко рист. Она ства ра у 
на ма бо го бо ја жљи во на стро је ње ду ха, уз ви су је нас и осве ћу је (De orat. 
8). По сто ја ном мо ли твом пра ће ном ја ком вје ром ми до би ја мо и ис пу ње
ње на ших про зби, јер се за јед но са на ма мо ле Хри стос, ан ђе ли, све ти те
љи, а на ро чи то ан ђе ли чу ва ри (De orat. 10–11). Он на ро чи то на гла ша ва 
да је за мо ли тву нео п ход на од го ва ра ју ћа ду хов на при пре ма и да вје р ник 
не тре ба да оси ро ма ши мо ли тву тра же њем ма те ри јал них до ба ра.

Ори ген раз ли ку је че ти ри вр сте или ви да мо ли тве: δέησις – мо ље ње, 
про зба; ἔντε υξις – по сред нич ка или за ступ нич ка мо ли тва; εὐχαριστία 
– мо ли тва бла го да ре ња; προσ ευχή – усрд на мо ли тва или мо ли тва у 
соп стве ном (κυριολεξίας) сми слу ри је чи. За раз ли ку од пр ва три ви да 
мо ли тви, ко је се мо гу уз но си ти и Хри сту и све ти те љи ма, че твр ти вид 
мо ли тве – προσ ευχή мо же се, по Ори ге ну, уз но си ти са мо Бо гу Оцу и 
то са мо за ду хов не и не про ла зне ства ри а не за зе маљ ске и про ла зне 
ства ри (De orat. 14–17). Ј. Ква стен (Jo han nes Qu a sten †1987) сма тра да 
је ова кав Ори ге нов став про ис те као из ње го ве суб ор ди на ци о ни стич
ке три ја до ло шке кон цеп ци је, по ко јој је Отац су штин ски из над Си на 
и раз ли ку је се од Ње га „и по су шти ни и по суп стра ту“ (κατ’ οὐσίαν 
καὶ ὑπο κείμενον; De orat. 15. // PG. 11. col. 456; In Joan. II, 18 // PG. 14. 
col. 153). Сам Ори ген као ар гу мент про тив мо ли тве προσ ευχή Си ну на
во ди то што се и сам Хри стос мо лио Оцу. Он ка же да у гри јех не зна ња 
(ἰδιωτικὴν ἁμαρτίαν) упа да ју они ко ји у сво јој ве ли кој про сто ти уз но се 
ту вр сту мо ли тве Си ну.

На по чет ку дру гог дје ла спи са „О мо ли тви“ Ори ген по ре ди текст 
Мо ли тве Го спод ње из ло жен код Је ван ђе ли ста Ма те ја (Мт 6, 9–13) и Лу
ке (Лк 11, 2–4) и до ла зи до ин те ре сант ног за кључ ка. Иа ко не од ба цу је у 
пот пу но сти мо гућ ност да оба тек ста пред ста вља ју јед ну исту мо ли тву, с 
том раз ли ком што је она пр ви пут би ла из ло же на у бе сје ди а дру ги пут 
пред јед ним од уче ни ка по ње го вој про зби, он сма тра да је мно го ве ћа 
вје ро ват но ћа да су у пи та њу дви је раз ли чи те мо ли тве ко је има ју не
ке за јед нич ке еле мен те (De orat. 18). Под хље бом на су шним у Мо ли тви 
Го спод њој не тре ба, по Ори ге ну, ра зу мје ти обич ни хљеб не го не бе ски 
хљеб, хљеб Ев ха ри сти је, јер са мо онај ко ји се овим „хље бом на су шним 
хра ни и укр је пљу је сво је ср це по ста је Си ном Бо жи јим, док је онај ко ји 
се хра ни (са мо) хље бом зе маљ ским по ста је не што дру го – ду хов ни ети
о пља нин“ (De orat. 27).

Спис „Под сти цај на му че ни штво“ (Εις μαρτύριον προτρεπτικός; Ex
hor ta tio ad martyri um) на пи сан је за Ам вро си ја и пре зви те ра Про ток
ти та, ко ји су утам ни че ни у ври је ме Мак си ми но вих го ње ња (Eus. Hist. 
eccl. VI, 28), са ци љем да их охра бри и утје ши. Ори ген на гла ша ва да је 
хри шћа нин ду жан не са мо да тај но вје ру је у Хри ста не го и да свје до чи 
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(му че нич ки по стра да) сво ју вје ру не бо је ћи се смр ти, јер крат ко вре ме
но стра да ње на зе мљи ни је ни шта у по ре ђе њу са бла же ном вјеч но шћу.

Свој нај по зна ти ји апо ло гет ски рад „Про тив Цел са“ (Κατά Κέλσον; 
Κατά Κέλσου; Сontra Cel sum) у 8 књи га, Ори ген је, по Јев се ви је вом свје
до чан ству (Hist. eccl. VI, 34; 36, 1–2), на пи сао у по зним го ди на ма, у пе
ри о ду вла да ви не ца ра Фи ли па Ара бља ни на (244–249). Дје ло је пот пу но 
са чу ва но у грч ком ори ги на лу у ви ше ру ко пи са. У „Κατά Κέλσον“ Ори
ген по би ја ан ти хри шћан ске те зе ко је је нео пла то ни чар Целс из ло жио 
у свом спи су „Исти ни ти Ло гос“ (Λόγος ἀληθής) још 178. го ди не, у ври
је ме ца ра Мар ка Ау ре ли ја. По што до та да Цел сов спис ни је до био аде
ква тан од го вор од стра не хри шћан ских ау то ра, Ам вро си је је за мо лио 
Ори ге на да на пи ше овај апо ло гет ски рад.

У „Κατά Κέλσον“ до ла зи до из ра жа ја сјај но обра зо ва ње и огро ман по
ле мич ки дар Ори ге на. Он на во ди све ва жни је па су се из Цел со вог дје ла и 
по ле ми ше са сва ким ње го вим ста вом, до ка зу ју ћи исти ни тост хри шћан
ског уче ња и тен ден ци о зност и не до ста так објек тив но сти и пра вих ин
фор ма ци ја у Цел со вом дје лу. У пр вој и дру гој књи зи апо ло ги је „Про тив 
Цел са“ Ори ген од го ва ра на уо би ча је не оп ту жбе про тив хри шћа на ко је су 
из но си ли па га ни, а ко је по на вља Целс, и по ле ми ше про тив Цел со вог „ју
деј ског ар гу мен та“ да Хри стос ни је обе ћа ни Ме си ја и да не по сто ји ни ка
кво свје до чан ство у ко рист Ње го вог Бо жан ства. У тре ћој књи зи Ори ген 
по би ја Цел со ве те зе да су рас ко ли и по дје ле уну тар са мих хри шћан ских 
за јед ни ца до каз да је хри шћан ску уче ње ла жно, да је цр кве на ор га ни за
ци ја (σύνθημα) ха о тич на јер ни је за сно ва на ни на ка квим ра ци о нал ни ма 
осно ва ма, и да се одр жа ва са мо за хва љу ју ћи стра ху од спољ них не при
ја те ља. Ори ген од го ва ра да ра зно гла сје у ми шље њу не до ка зу је ла жност 
не ког уче ња, да је цр кве на ор га ни за ци ја за сно ва на на Бо жан ској си ли и 
да је страх од спољ ног не при ја те ља по во љи Бо жи јој већ одав но не стао. У 
че твр тој књи зи по ле ми ше са Цел со вим те за ма да са ма иде ја Ова пло ће ња 
Бо га до ка зу је ла жност хри шћан ске ре ли ги је и да Бог ни је мо гао ство ри
ти ни шта смрт но и про па дљи во као што уче Ју де ји и хри шћа ни. У пе
тој књи зи по би ја Цел со ву те зу да су хри шћа ни, од ба цив ши вје ру ота ца, 
ство ри ли уче ње о Бо жан ству и ан ђе ли ма пу но про ти вр јеч но сти, због че
га су от па ли од свих на ро да укљу чу ју ћи и ју деј ски. У ше стој књи зи Ори
ген бра ни ау тен тич ност хри шћан ске ре ли ги је до ка зу ју ћи да су Цел со ви 
при го во ри да су хри шћа ни дје ло ве сво га уче ње по зај ми ли из грч ке фи
ло со фи је и ми то ло ги је и из еги пат ских ми то ва о Ти фо ну, Хо ру су и Ози
ри су нео сно ва ни. У сед мој књи зи Ори ген по ле ми ше са Цел со вим те за ма 
о бла го твор ном дје ло ва њу па ган ских бо го ва на дру штве ни жи вот и њи
хо вој над мо ћи и су пер и ор но сти ка да су у пи та њу пред ска за ња и ис цје
ље ња. У осмој књи зи Ори ген раз об ли ча ва Цел сов став о нео п ход но сти 
по што ва ња де мо на и ње гов пред лог да се хри шћа ни због не по што ва ња 
пре ма им пе ра то ру и др жа ви нај стро же ка зне.
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Од бр ој них Ори ге но вих пи са ма са чу ва на су са мо два – Ју ли ју Афри
кан цу (Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀφρικανόν; Epi stu la ad Afri ca num) и Св. Гри го ри ју 
Чу до твор цу (Πρὸς Γρηγόριον ἐπιστολὴ; Epi stu la ad Gre go ri um). Пр во је 
од го вор на Ју ли је во пи смо у ко јем је овај из ра зио сум њу у ау тен тич
ност по ви је сти о Су за ни ко ја је у Сеп ту а гин ти до да та Књи зи про ро ка 
Да ни ла, а ко је не ма у је вреј ском тек сту. Ори ген сма тра да по ви јест о 
Су за ни, а та ко ђе и Аза ри је ва мо ли тва и пје сма три мла ди ћа, има ју ка
нон ски ста тус за то што се на ла зе не са мо у Сеп ту а гин ти не го и код Те
о до ти о на, али и за то што су до би ли оп ште при зна ње Цр кве. У дру гом 
пи сму Ори ген са вје ту је Св. Гри го ри ја да не пре ста но из у ча ва Све то Пи
смо и да вред ну је и ко ри сти фи ло со фи ју као при прем ну ди сци пли ну 
(προπαιδεύματα) за би блиј скобо го слов ска ис тра жи ва ња.

Ори ген спа да ме ђу нај ве ће ег зе ге те Све тог Пи сма у исто ри ји Цр кве. 
Сво ја ту ма че ње из ло жио је у фор ми схо ли ја (σχόλια) или крат ких об ја
шње ња те шких мје ста би блиј ског тек ста, бо го слу жбе них про по ви је ди 
или оми ли ја (ὁμιλίοαι), и те мељ них на уч них ко мен та ра (τόμοι). Иа ко је 
про ту ма чио ци је лу Би бли ју до нас су на жа лост до шли са мо ди је ло ви 
ње го вих ег зе гет ских дје ла.

Од „Ту ма че ња Пје сме над пје сма ма“ (Li bri x in Can ti cum can ti co rum), 
ко је је Је ро ним сма трао нај бо љим Ори ге но вим ег зе гет ским ра дом, са
чу ва не су пр ве 4 књи ге (од укуп но 10) у ла тин ском пре во ду. Же ник и 
не вје ста из Пје сме над пје сма ма су, са гла сно Ори ге ну, але го риј ска из о
бра же ња Хри ста и Цр кве и љу ба ви чо вје чи је ду ше пре ма Хри сту. Ово 
ту ма че ње при хва ће но је од стра не цр кве них ота ца као пра во слав но.

Од 25 књи га „Ту ма че ња на Је ван ђе ље по Ма те ју“ (Εις το 
κατά  Ματθαίον  Ευαγγέλιον Εξηγητικά; Com men ta ri um in evan ge li um 
Mat tha ei) са чу ва но је 8 књи га (X–XVII) на грч ком из вор ни ку. Ве ли ки 
дио овог ту ма че ња са чу ван је и у ло шем ла тин ском пре во ду.

„Ту ма че ње на Је ван ђе ље по Јо ва ну“ (Εξηγητικά εις το Κατά Ιωάννην 
Ευαγγέλιον; Com men ta rii in evan ge li um Jo an nis) је нај о бим ни ји Ори
ге нов но во за вјет ни ег зе гет ски рад у 32 књи ге. Оп шир ност овог дје
ла мо же се об ја сни ти, с јед не стра не, Ори ге но вом љу ба вљу пре ма 
овој све ште ној књи зи ко ју је сма трао те ме љом Је ван ђе ља (ἀπαρχὴ τῶν 
εὐαγγελίων), а с дру ге стра не, ње го вим број ним по ле мич ким екс кур си
ма про тив гно сти ка Хе ра кли о на. До нас је до шло 9 књи га (I, II, VI, Χ, 
XI II, XIX, XX, XXVI II, XXXII) на грч ком је зи ку.

Од „Ту ма че ња на По сла ни цу Ри мља ни ма“ (Com men ta rii in epi stu lam 
ad Ro ma nos) са чу ва но је 10 књи га (од укуп но 15) у Ру фи но вом не по у
зда ном пре во ду на ла тин ски је зик.

На грч ком из вор ни ку са чу ва но је 20 Ори ге но вих оми ли ја на про
ро ка Је ре ми ју и јед на оми ли ја на 1 Сам 28, 3–25 (о ен дор ској вра ча ри 
– περὶ τῆς ἐγγαστριμὺθου). У Ру фи но вом ла тин ском пре во ду са чу ва но је 
16 оми ли ја на По ста ње (Hom. in Gen.), 13 на Из ла зак (Hom. in Exod.), 
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16 на Ле вит ску књи гу (Ноm. in Lev.), 28 на Бро је ве (Hom. in Num.), 9 на 
Су ди је (Hom. in Jud.), 9 на Псал ме (Ноm. In Ps.), 2 на Пје сму над Пје
сма ма (Ноm. in Cant. can tic.), 9 на Иса и ју (Ноm. in Is.), 14 на Је ре ми ју 
(Ноm. in Jer.), 14 на Је зе ки ља (Hom. in Ezech.) и 39 на Лу ки но је ван ђе ље 
(Ноm. in Luc.). Ори ге но ве ег зе гет ске оми ли је има ју огро ман зна чај ка
ко за из у ча ва ње ње го вог ства ра ла штва та ко и за исто ри ју хри шћан ске 
про по ви је ди.

Фраг мен ти Ори ге но вих схо ли ја са чу ва ни су у „Фи ло ка ли ји“ (гл. 27) 
и у ка те на ма ка сни јих цр кве них пи са ца.

Иа ко има до ста хе те ро док сних еле ме на та у свом уче њу Ори ген је 
ве о ма зна ча јан као бо го слов. Он је пр ви си сте ма ти зо вао хри шћан ско 
уче ње и за јед но са Кли мен том Алек сан дриј ским уте ме љио на уч ну те
о ло ги ју. По ста вио је осно ве хри шћан ској дог ма ти ци, а био је и ве ли ки 
ег зе ге та. Из ње го вог бо го сло вља цр пи ли су иде је за сво је уче ње Св. Ата
на си је Ве ли ки, ве ли ки ка па до киј ци, Св. Мак сим Ис по ви јед ник и дру ги 
цр кве ни оци. Ори ге но ва дог мат ска за стра ње ња углав ном су плод сна
жног ути ца ја фи ло со фи је, на ро чи то пла тон ске, на ње го во бо го сло вље. 
Пре тје ран ути цај фи ло со фи је на ње го ву ми сао уо чио је и нео пла то ни
чар Пор фи ри је, ко ји ка же да Ори ген „жи ви жи вот као хри шћа нин, на
ру ша ва ју ћи за ко не, а о сви је ту ма те ри јал ном и о Бо гу раз ми шља као 
Је лин, уно се ћи иде је је лин ске фи ло со фи је у ба сне ко је су њој стра не“ 
(Eus. Hist. eccl. VI, 19, 8).

У сво јим ер ме нев тич ким ис тра жи ва њи ма Ори ген се углав ном осла
ња на грч ку ег зе гет ску тра ди ци ју (пла то ни ча ри, сто и ци, Фи лон) и на 
апо сто ла Па вла, ко ји је у хри шћан ству уте ме љио тра ди ци ју але го риј
ског схва та ња би блиј ског тек ста. Пу но ћа хри шћан ске Исти не је, по 
Ори ге ну, да та у От кри ве њу, у Све том Пи сму, али је да та у еле мен тар ној 
и ка „про сти ма“ усмје ре ној фор ми, ис под ко је се кри је мно го ду бљи 
сми сао од до слов ног зна че ња тек ста. Под про стом спо ља шњом фор
мом хри шћан ског уче ња скри ве но је на ро чи то зна ње. Они ко ји су са
вр ше ни ји и уче ни ји, ду жни су да от кри ју овај скри ве ни сми сао ко ји 
ни је до сту пан „про сти ма“. Са гла сно тро дјел ном са ста ву чо вје ка (ти је
ло – ду ша – дух) Ори ген у тек сту Све тог Пи сма пре по зна је тро стру ки 
сми сао: тје ле сни или исто риј ски, ду шев ни или мо рал ни, и ду хов ни или 
але го риј ски (De princ. IV, 2, 4). Два по след ња углав ном по сма тра је дин
стве но као ви ши, не про ла зни, вјеч ни сми сао чи је је раз ја шње ње се би 
по ста вио као глав ни за да так.

Ори ген твр ди да не по сто је би блиј ски тек сто ви ко ји се не мо гу про ту
ма чи ти але го риј ски. У чи та вом Пи сму је мо гу ће про на ћи ви ши, ду хов ни, 
не про ла зни сми сао али не и до слов ни или бу квал ни (De princ. IV, 3, 5). 
Као што три спра та Но је ве ла ђе ука зу ју, по Ори ге ну, на по сто ја ње три 
сми сла Пи сма, та ко и двије под вод не ета же Но је ве ла ђе ука зу ју на то да 
у не ким тек сто ви ма не по сто ји бу квал ни сми сао (Hom. In Gen. II, 6). Он 
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на во ди не ке при мје ре из Све тог Пи сма, ко ји се по ње му не мо гу ни ка ко 
бу квал но ту ма чи ти и схва та ти: „Те шко да ће тре звен чо вјек ка да чи та 
по ви јест о да ни ма Ства ра ња по вје ро ва ти да су пр ва три да на по сто ја ла 
без сун ца, без мје се ца и без зви је зда; да је Бог за са дио рај у Еде му при
кла дан чо вје кузе мљо рад ни ку; да др во жи во та и др во по зна ња на ли
ку ју са да шњем др ве ћу, чи је пло до ве на фи зич ки на чин мо же мо је сти, 
или да се Бог пред ве че ше тао по ра ју, као што чи ни оби чан чо вјек по 
сво ме вр ту“ (De princ. IV, 3, 1). Онај ко је об да рен ду бљим, ду хов ним 
ра зу ми је ва њем све ште них књи га схва та да је чи та ва Би бли ја цје ло ви та 
и је дин стве на књи га об је ди ње на за јед нич ким сми слом и ин ту и ци јом у 
ко јој не ма ни шта про ти вр јеч но, не по ду дар но и из о па че но. По ве за ност 
би блиј ског шти ва ако се схва ти бу квал но је, по Ори ге ну, не мо гу ћа и „за
то тре ба на сто ја ти да се схва ти чи тав сми сао; сми сао оно га што је до
слов но не мо гу ће мо ра мо ра зум но по ве за ти са оним што не са мо да ни је 
не мо гу ће не го је и исто риј ски исти ни то“ (De princ. IV, 3, 5).

Ори ген ка же да Ју де ји у би блиј ским тек сто ви ма пре по зна ју са мо бу
квал ни сми сао и на осно ву ње га из во де по гре шне за кључ ке. Они ни су у 
ста њу да иза спо ља шњег са др жа ја би блиј ског тек ста ви де до га ђа је ко ји 
су про ро ци пред ска за ли, због че га ни су пре по зна ли у Хри сту истин
ског Ме си ју (De princ. IV, 2, 1). Мно ги хри шћа ни, по Ори ге ну, иа ко вје
ру ју у Хри ста, ипак раз ми шља ју на ју деј ски на чин и не схва та ју пра ви 
сми сао све ште них тек сто ва. Та кви са мо на бу ква лан на чин ра зу ми ју 
Пи смо и „уга ђа ју ћи сво ме за до вољ ству и по хо ти“, сма тра ју да ће се 
„обе ћа ња“ бу ду ће га ви је ка „са сто ја ти у тје ле сном на сла ђи ва њу и рас
ко ши, због че га же ле да у вас кр се њу има ју та ква ти је ла ко ја не ће би ти 
ли ше на спо соб но сти не пре ста ног је де ња и пи је ња, да мо гу све да чи не 
од оно га што је свој стве но ти је лу и кр ви“ (De princ. II, 11, 2).

У рас кри ва њу ви шег, ду хов ног сми сла Ори ген је ве ли ки зна чај при
да вао ети мо ло ги ји је вреј ских име на. Име на, по ње му, ни су слу чај но 
да та, она су на не ки спе ци фи чан на чин сје ди ње на са су шти ном име но
ва ног (De orat. 24, 2; Con tr. Cels. I, 24). По ле ми шу ћи са Цел сом, ко ји је 
сма трао да уоп ште ни је бит но ко јим име ном озна ча ва мо нај ви ше би ће 
– Зевс, Адо нај или Са ва от, Ори ген ис ти че да су име на Бо жи ја ти је сно 
по ве за на са Ње го вом су шти ном (Con tr. Cels. V, 45). У њи ма је са др жа но 
цје ло ви то „ми стич ко бо го сло вље“, ко је уз во ди наш дух ка Тво р цу ва се
ље не. Ка да се та име на из го во ре у од ре ђе ном по рет ку, она овла да ва ју 
„на ро чи том си лом“, због че га хри шћа ни сво га Бо га ни ка да не на зи ва ју 
Зев сом или не ким слич ним име ном „ни ти вје ру ју да Зевс и Са ва от има
ју јед ну и исту су шти ну“ (Con tr. Cels. V, 46). „Уну тра шња си ла“ ри је чи 
(име на) са др жа на је и у „свој стви ма и осо бе но сти ма зву ко ва“. За кли
њач ке фор му ле де ло твор не су, по Ори ге ну, је ди но ако се из го ва ра ју на 
њи хо вим из вор ним је зи ци ма и у њи хо вом ори ги нал ном зву ча њу и гу бе 
ту си лу уко ли ко се пре ве ду на дру ге је зи ке (Con tr. Cels I, 25).
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Би блиј ски тек сто ви су че сто из ло же ни у фор ми за го нет ки. Раз ли
чи ти и мно го вр сни на чи ни из ра жа ва ња у за го нет ка ма, па ра бо ла ма и 
те шко појм љи вим фра за ма има ју, по Ори ге ну, дво стру ку свр ху – осим 
што слу же да се исти на са кри је од не по све ће них они тре ба да под стак
ну ум хри шћа на да ис тра жу ју ду бље зна че ње све ште ног тек ста.

Ори ген је сма трао да је обра зо ва ње ту ма ча бит но за ква ли тет ну ег
зе ге зу, али да оно са мо по се би ни шта не зна чи уко ли ко се ри јеч Бо жи ја 
ис тра жу је без мо ли тве ног при зи ва ња Ду ха. Без мо ли тве ног при зи ва ња 
Ду ха не мо же се от кри ти је дин стве ни ду хов ни сми сао на из глед про ти
вр јеч них дје ло ва Би бли је. У пи сму Св. Гри го ри ју Чу до твор цу Ори ген га 
са вје ту је: „Па жљи во се за ни мај чи та њем бо жан ских пи са ма ... и с твр
дом вје ром у Бо га тра жи скри ве не од мно гих ми сли, али да би схва тио 
оно што је Бо жи је нео п ход на ти је мо ли тва“.

Ори ге но во уче ње о Бо гу има до ста слич но сти са Пло ти но вим уче
њем о Јед ном. Бог је не по сти жан, нео бја шњив, не ви дљив и бес тје ле сан. 
Он је про сто би ће и са вр ше но је дин ство (μόνας) и је ди нич ност (ένας) у 
ко јем не по сто ји ни ка ква сло же ност (De princ. I, 1, 6). Од у ви јек је имао 
то што је сте и ни је до био ни од ко га Сво је по сто ја ње (De Reg. I, 1) и за то 
је вје чан и не из мје њив. Ипак, за раз ли ку од Пло ти но вог Јед ног ко је не
ма ни ми сли, ни по кре та ни енер ги је, Бог Ори ге на је жи ва лич ност ко ја 
има и по крет и енер ги ју и са вр ше но зна ње о се би и о све му. Схва та ју ћи 
Бо га као лич ност ко ја има са вр ше но зна ње о се би и о све му, Ори ген 
је до шао до ори ги нал ног за кључ ка да је би ће Бо жи је са мо о гра ни че но. 
Ако би Бог био без гра ни чан – ἄπειρον (Пло ти но во Јед но је без гра нич
но), Он, по Ори ге ну, не би мо гао по зна ва ти са мог Се бе. Оно што је по 
при ро ди без гра нич но не мо же, по Ори ге ну, да бу де об у хва ће но ни ка
квом ми шљу (De princ. II, 9, 1 // PG. 11. col. 226). Тво ре ви на је та ко ђе 
огра ни че на, јер је Бог све ство рио „по бро ју и мjери“ (Пре му др. 11, 20).

Као про сто би ће и са вр ше но је дин ство Бог је не из мјен љив (Con tr. 
Cels I, 21). У ње му не ма пре ла за из јед ног ста ња у дру го. Стро го схва
та ње не из мјен љи во сти Бо жи је од ра зи ло се не га тив но на Ори ге но ву 
три ја до ло ги ју и ко смо ло ги ју. Ори ген је ја сно за сту пао уче ње о вјеч ном 
ро ђе њу Си на Бо жи јег, а до то га га је до ве ла иде ја о не из мјен љи во сти 
Бо жи јој. Бог је Отац Си на. Као не из мјен љив, Он је од у ви јек (од вјеч
но сти) био Отац, па је сход но то ме од у ви јек имао Си на Ко ји Му је са
вје чан: „Ка ко би не ко, ако је уи сти ну на у чио да не што по бо жно о Бо гу 
схва та и ми сли, мо гао др жа ти и вје ро ва ти да је Бог Отац не кад био без 
ра ђа ња Му дро сти (Си на) ма кар на је дан тре ну так. Та кав би мо рао ка
за ти или да Бог ни је мо гао ро ди ти Му др ост при је не го ју је ро дио, или 
да је Бог био у ста њу ро ди ти Му др ост, али то ни је хтио. То је, ме ђу тим, 
бо го хул но ре ћи о Бо гу“ (De princ. I, 2, 2). Пре лаз од „не мо ћи“ ка „мо
ћи“ зна чио би про мје ну у са мом Бо гу, а Бог је не из мен љив. Ро ђе ње Си
на ни је, по Ори ге ну, за вр шен акт не го вјеч ни про цес. Син ни је пр о сто 
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γεννητός (ро ђен), не го ἀεὶ γεννητός (не пре ста но се ра ђа). Отац вјеч но 
и не пре ста но ра ђа Си на: „Ни је ро дио Отац Си на па га пре стао ра ђа ти, 
не го га стал но (вјеч но) ра ђа“ (ἀεὶ γεννᾶται; Hom. In Jer. IX, 4). Ако би 
ро ђе ње Си на био за вр шен акт то би, по Ори ге ну, раз ди је ли ло жи вот 
Бо жи ји на два пе ри о да (при је ро ђе ња и по сли је ро ђе ња Си на) и уни
је ло би про мје ну у Ње го во би ће. Иа ко Ори ген ис кљу чу је раз ли ку из
ме ђу има нент ног и из ре че ног Ло го са, по што ро ђе ње Си на са мо ло гич
ки прет хо ди ства ра њу сви је та та ко да не ма мје ста за тре ну так у ко јем 
λόγος ἐνδιάθετος не би био и λόγος προφορικός, он ни је успио те о ло шки 
ри је ши ти про блем са вјеч но сти Си на и Оца, већ је по ну дио фи ло соф
ско рје ше ње, тач но са мо у крај њем ре зул та ту.

Ори ген од ба цу је уче ње да је Син „ро ђен из су шти не Оца“ 
(γεννητὸν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς), ко је ће ка сни је ући у Ни кеј ски сим
вол вје ре. Оно, по ње му, има ема на циј ски и ма те ри ја ли стич ки при звук 
и са др жи у се би ми сао о ума ње њу и ди је ље њу Оче ве су шти не (In Joan. 
XX, 16 // PG. 14. col. 613). Из на ве де них раз ло га Ори ген учи да је Син 
ро ђен из во ље Оче ве (De princ. I, 2, 4). Овај из раз, без об зи ра на све 
ње го ве не до стат ке, не тре ба схва ти ти као да је Син мо гао и да не по сто
ји и да Ње го во би ће има слу чај ни ка рак тер. Ори ген сна жно под вла чи 
вјеч ност ро ђе ња Си на и у том по гле ду је био од луч ни про ти ва ри ја нац. 
Иа ко Ори ген и ро ђе ње Си на и ства ра ње сви је та при пи су је во љи Бо жи
јој, ова два ак та се су штин ски раз ли ку ју. Ство рен је из мјен љи ви сви јет, 
а ро ђен је не из мјен љи ви Син. Суп страт све га ство ре ног је не би ће (οὐκ 
ὄντα), ни шта (De princ. IV, 35). Син сво је би ће ни је до био из не би ћа 
(ἐξ οὐκ ὄντων). Мо ме нат не би ћа не ма мје ста у Ње го вом по сто ја њу (De 
princ. IV, 28). Тво ре ви на се ја вља из ван сфе ре Бо жан ства. Она је не што 
спољ но у од но су на Бо га, за раз ли ку од Си на Ко ји не мо же да бу де не
што спољ но у од но су на Оца, јер је Ње го во ро ђе ње уну тра шњи акт у 
ко јем во ља Оно га Ко ји ра ђа дје лу је уну тар сфе ре Бо жан ског жи во та.

Ори ген та ко ђе од ба цу је уче ње о јед но сушт но сти Си на Оцу. У свом 
апо ло гет ском дје лу „Про тив Цел са“ (VI, 64) он ка же да се Си ну мо же 
при пи са ти су шти на, а да је Отац из над су шти не. Ов дје је, очи глед но, 
лич ност Оца по ис то вје тио са Пло ти но вим Јед ним. У „Ту ма че њу на Је
ван ђе ље по Јо ва ну“ (XI II, 1) за у зи ма још ра ди кал ни ји став по овом пи
та њу, твр де ћи да као што су Син и Све ти Дух не у по ре ди во из над свих 
ство ре ња, та ко и Отац над ма шу је Њих су шти ном, до сто јан ством, си
лом и бо жан стве но шћу.

По сто је два мје ста у Ори ге но вим дје ли ма (Pamp hil. Apo lo gia 5 – ex 
li bris Orig. in epist. ad Неbr // PG. 17. col. 580–581; Orig. Schol. in Math. 
28 // PG. 17. col. 309) у ко ји ма се го во ри о је дин ству су шти не (јед но
сушт но сти) три ју бо жан ских ипо ста си. Ва жно је на по ме ну ти да су та 
два мје ста до шла до нас у не по у зда ном ла тин ском пре во ду. Св. Ата
на си је Ве ли ки у „По сла ни ци о од лу ка ма Ни кеј ског са бо ра“ на бра ја 
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цр кве не пи сце ко ји су при је Ни кеј ског са бо ра упо тре бља ва ли из ра
зе εκ τῆς οὐσίας и ὁμοούσιος и учи ли о вјеч но сти Си на Бо жи јег. Ме ђу 
те пи сце убра ја и „тру до љу би вог“ Ори ге на и на во ди са мо два ци та та 
из ње го вих ди је ла (De de cr. Nic. Syn. 27) ко ји пред ста вља ју не у по ре
ди во сла би је ан ти а ри јан ске ар гу мен те од на ве де них мје ста. Због то га 
ова мје ста не мо же мо сма тра ти ау тен тич ним бу ду ћи да их Св. Ата на
си је, као вр стан по зна ва лац Ори ге но вог ства ра ла штва, си гур но не би 
из о ста вио.

Да Ори ген у уче њу о Све тој Тро ји ци за сту па су штин ски суб ор ди
на ци о ни зам мо же мо на ве сти још не ко ли ко ар гу ме на та. Он твр ди да 
зна ње Оца о Са мо ме Се би пре ва зи ла зи зна ње Си на о Оцу. Не мо же 
се ре ћи да Син об у хва та Оца, док Отац об у хва та све. За то Отац бо ље, 
са вр ше ни је и чи сти је по зна је Се бе не го што Га по зна је Син (De princ. 
IV, 35 // PG. 11. col. 409–410; In Joan XXXII, 18). Син се ни у че му не 
мо же упо ре ди ти са Оцем јер је Он сли ка до бр о те Ње го ве и из ли ва ње 
све др жи тељ ске сла ве Ње го ве. По Ори ге ну, узрок Си но вог бо жан ства је 
Ње го во вјеч но пре би ва ње у Оцу. Он гле да на би ће и Бо жан ство Си на 
као на два са вјеч на, али објек тив но раз ли чи та фак та, а не као на дви је 
стра не јед не исте ствар но сти ко је се раз ли ку ју у људ ском схва та њу док 
објек тив на раз ли ка уоп ште не по сто ји. По уче њу Пра во слав не Цр кве 
Бо жан ство Си на да то је у са мом фак ту Ње го вог би ћа. Син је при род ни 
Син Оца и због то га је Он Бог. Ни ка кав по се бан мо ме нат у би ћу Си на 
не пред ста вља услов Ње го вог Бо жан ства. Ори ген ни у јед ном од сво јих 
спи са ко ји су до шли до нас, не твр ди да је Син ра ван Оцу по Бо жан ству. 
Отац је, по ње му из над свих од ре ђе ња Си на. Ако је Син Пре му дрост, 
Отац је не што из над Пре му дро сти; ако је Син свје тлост Отац је не што 
из над то га. Отац је ὁ Θεός Син је Θεός или δεύτερος Θεός (дру ги Бог; 
Con tr. Cels V, 39); Отац је Са мо бог (Αὐτόθεος) Син је Бог по уче шћу у 
Бо жан ству (μετοχῆ τῆς θεότητος); Отац је Αύτοαγαθός (Са мо до бар) Син 
је сли ка до бро те Оче ве (εἰκών ἀγαθότητος τοῦ θεοῦ; De princ. I, 2, 13). 
Став да Отац без мјер но на ди ла зи Си на, Ори ген обра зла же са мо ти ме 
што је би ће Оче во не ро ђе но, чи ме се опа сно при бли жио уче њу ко је ће 
ка сни је за сту па ти крај њи ари јан ци ано меј ци. Ано меј ци су учи ли да је 
не ро ђе ност са ма су шти на Бо га Оца а не не ко Ње го во свој ство и за то је 
Син као ро ђен пот пу но не сли чан Оцу по Сво јој су шти ни. Све ти Ва си
ли је ће по би ти за блу де ано ме ја ца уче ћи да се пој мом не ро ђе ност озна
ча ва, не су шти на, не го на чин по сто ја ња Бо га Оца. Не ро ђе ност је спе ци
фич но свој ство ипо ста си Оца ко јим се Он раз ли ку је од ипо ста си Си на, 
ко ји је ро ђен. Ори ген ни је пра вио раз ли ку из ме ђу ипо ста си и су шти не, 
што је је дан од глав них из во ра ње го ве за блу де. Ако је не ро ђе ност са ма 
су шти на Оче ва он да Син, ко ји је ро ђен, не мо же би ти јед но су штан Оцу, 
али ако је не ро ђе ност свој ство Оче ве ипо ста си он да се ти ме не не ги ра 
Си но ва јед но сушт ност са Оцем.
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До ког сте пе на у Ори ге но вој три ја до ло ги ји пре о вла ђу ју раз ли ке из
ме ђу Оца и Си на у од но су на њи хо во је дин ство и ка ко се сна жно у са
мом њи хо вом је дин ству ја вља мо ме нат ко лек тив но сти, нај бо ље се ви ди 
у ње го вом схва та њу мо ли тве. Ори ген за кљу чу је да се Оцу и Си ну не 
мо же мо мо ли ти за јед но, јер би у том слу ча ју об лик мно жи не био не из
бје жан па би смо мо ра ли ре ћи: „спа си те, по мо зи те“ (De orat. 15). Ори ген 
не сма тра да их је, у на шем мо ли тве ном обра ћа њу, мо гу ће об је ди ни ти 
у јед но „Ти“.

Ори ген је ви ше од сво јих прет ход ни ка бо го слов ство вао о Ду ху Све
то ме и на гла ша вао Ње го во по себ но би ће. Ње го ва пнев ма то ло ги ја са др
жи по зи тив не еле мен те али има и зна чај не не до стат ке, што по твр ђу ју и 
ри је чи Све то га Ва си ли ја Ве ли ког: „Ори ген пак ни је имао у све му здра ве 
пој мо ве о Ду ху. Уза све то, бо је ћи се сна ге оби ча ја, и он на мно гим мје
сти ма из ри че пра во вјер не ри је чи“ (Baz. De spir. sanc. 29, 73). Ту ма че ћи 
стих из Је ван ђе ља по Јо ва ну: „Све кроз ње га по ста де и без ње га ни шта 
не по ста де што је по ста ло“, Ори ген ка же да пред лог διά (кроз) ука зу је на 
дру ги по сред ни узрок ко ји, сам по се би, прет по ста вља по сто ја ње ви шег, 
пр вог узро ка. Све је по ста ло са мо кроз Си на, али не од Си на не го од 
Оца. По што је из раз „све је кроз Ње га по ста ло“ исти нит он да је, по Ори
ге ну, кроз Ње га по стао (до био сво је би ће) и Дух Све ти. Ако не ко твр ди 
да Дух Све ти ни је по стао кроз Си на, он да га, по Ори ге ну, мо ра сма тра ти 
не ро ђе ним, а са мим тим се од ри че по себ но би ће Све тог Ду ха, раз ли чи
то од Оца. За ви сност Све тог Ду ха од Си на (до би ја би ће кроз Ње га) је за 
Ори ге на до во љан раз лог за Ње го ву пот чи ње ност Си ну. Син ни је са мо 
по сред ник у ак ту ис хо ђе ња Све то га Ду ха кроз Ње га, не го и мје ра свих 
Ње го вих од ре ђе ња и свој ста ва. Све ти Дух има по тре бу за Си ном и за 
Ње го вим по сред ни штвом, не са мо због Сво га по сто ја ња, не го и за то да 
би био му дар и ра зу ман. Сва Сво ја свој ства Он по сје ду је су дје ло ва њем 
у од го ва ра ју ћим свој стви ма Си на (In Joan. II, 6). У ико но ми ји спа се ња 
уло га Све тог Ду ха је, по Ори ге ну, да деј ству ју ћи кроз Си на, за вр ша ва 
Ње го во дје ло: осве ћу је љу де, оду хо тво ра ва про ро ке и све ти те ље, об је
ди њу је и над гра ђу је Цр кву. Он је но си лац све то сти и до ста вља они ма 
ко ји су му при ча сни бла го дат не да ро ве Бо жи је (De princ. I, 3, 8).

Суб о р ди на ци о ни зам Ори ге на та ко ђе до ла зи до из ра жа ја ка да го во
ри о сфе ра ма дје ло ва ња ли ца Све те Тро ји це ко је он пред ста вља у ви ду 
кон цен трич них кру го ва. Дје ло ва ње Оца се, по ње му, про сти ре на сва 
би ћа уоп ште, док се дје ло ва ње Си на про сти ре на ра зум на би ћа. Дје ло
ва ње Све тог Ду ха про сти ре се са мо на она ра зум на би ћа ко ја стре ме ка 
све то сти и ко ја је до сти жу (De princ. I, 3, 7). Из овог сли је ди да је моћ 
Оче ва из над мо ћи Си на, а моћ Си на из над мо ћи Све тог Ду ха.

Код Ори ге на ми сли о ра зли ци из ме ђу ли ца Све те Тро ји це до ми ни
ра ју у од но су на пред ста ве о њи хо вом је дин ству. Је дин ство ли ца Све те 
Тро ји це он нај ја че из ра жа ва ка да го во ри о исто вјет но сти њи хо ве во ље.
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Ори ген је пр ви увео фор му лу „три ипо ста си“ (τρεῖς  ὑποστάσεις; 
Com. in Joan. II, 10) за за јед ни цу Бо жан ских ли ца. Тер мин ὑποστάσεις је 
код ње га си но ни ман са тер ми ном ουσία. И је дан и дру ги тер мин Ори ген 
ко ри сти да би озна чио ствар ну а не но ми нал ну (κατ’ ἐπίνοιαν) раз ли ку 
из ме ђу Оца, Си на и Све то га Ду ха. По се бан тер мин ко јим би се из ра зи
ло и озна чи ло је дин ство ли ца Све те Тро ји це не на ла зи мо код Ори ге на.

Стро го схва та ње не из мјен љи во сти Бо жи је од ра зи ло се не га тив но и 
на Ори ге но ву ко смо ло ги ју. Иа ко учи да је сви јет ство рен из ни че га (ex 
ni hi lo) он је, по ње му, са вје чан Бо гу: „Али као што је Бог по сто јао пред
вјеч но и оду вјек као Го спод, та ко је и сви јет у сво јој цје ли ни по сто јао 
оду вјек и пред вјеч но“ (De princ. I, 2, 10). Као Тво рац и Све др жи тељ Бог 
је од у ви јек (од вјеч но сти) про ја вљи вао сво ју тво рач ку и све др жи тељ
ску моћ (De princ. III, 5, 3). Ако при хва ти мо да не ка да ни је би ло би ћа на 
ко ји ма Бог про ја вљу је Сво ју све моћ, он да би то, по Ори ге ну, зна чи ло да 
је Он у од ре ђе ном тре нут ку по стао све мо ћан, иа ко то ра ни је ни је био, а 
ти ме би смо мо ра ли при хва ти ти да се у Бо гу де си ла не ка про мје на. Ори
ге нов Бог ни је сло бод на лич ност јер ства ра из по тре бе, а не сло бод но.

Апо ло ге ти ни су раз ли ко ва ли те о ло ги ју од ико но ми је, па су сво јим 
уче њем о има нент ном и ис по ље ном Ло го су ве зи ва ли ро ђе ње Си на за 
ства ра ње све та. Ни Ори ген ни је успио да рас ки не ту ве зу: „Апо ло ге ти 
су при бли жи ли ро ђе ње Си на вре мен ској гра ни ци, а Ори ген је сам сви
јет пре нио у област вјеч но сти“ (В. Бо ло тов, Уче ние Ори ге на о Святой 
Тро и це, Спб 1879, с. 381). 

Бог је, по Ори ге ну, нај при је ство рио сви јет чи стих ду хо ва или умо ва 
ко ји су со зер ца ва ли Бо жан ску су шти ну (De princ. II, 9, 6). У том иде
ал ном сви је ту не по сто ји је рар хи ја би ћа, не ма раз ли ке из ме ђу ан ђе ла 
и чо вје ка јер је све јед но род но и јед но сушт но. Сви су ду хо ви по при
ро ди и сте пе ну са вр шен ства би ли рав ни ме ђу со бом и пред ста вља ли 
су је дин стве ну су шти ну. Ово је дин ство ра зо ре но је по кре том чи стих 
ду хо ва. По крет је за Ори ге на иден ти чан са гри је хом, а де сио се због 
то га што су ду хо ви би ли об да ре ни сло бод ном во љом (De princ. II, 9, 
6). Ду хо ви или умо ви су зло у по тре би ли сво ју сло бо ду, њи хо ва љу бав 
пре ма Бо гу је охлад ње ла и они су по ста ли ду ше (ψυχὴ – ду ша од ψύχω 
– охла ди ти; De princ. II, 8, 3). Та да је Бог ство рио овај ви дљи ви сви јет. 
То је дру го ства ра ње или ства ра ње у вре ме ну. Ори ген ка же да се ста
вра ње овог ви дљи вог сви је та мо же нај бо ље из ра зи ти грч ким тер ми ном 
καταβολή (па да ње, спу шта ње) ко ји се на ла зи и у Но вом За вје ту (Јн 17, 
24; Еф 1, 4). Καταβολή код Ори ге на озна ча ва па да ње са ви шег ста ња 
на ни же, „са оног ви шњег и не ви дљи вог на ово ни же и ви дљи во“ (De 
princ. III, 5, 4). Гле да ње на по чет ну не по крет ност би ћа као на иде ал
но и са вр ше но ста ње и из јед на ча ва ње по кре та са гри је хом су Ори ге но
ве дог мат ске за блу де ко ји ма се не ги ра ди на ми ка ство ре ног. По уче њу 
Све тог Мак си ма Ис по вјед ни ка „кре та ње је основ но свој ство ство ре них 
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би ћа: ум них ум но, чул них чул но. Ни шта ап со лут но, од оно га што је 
по ста ло (ство ре но), ни је по сво ме би ћу не по крет но“ (Amb. 7 // PG. 91. 
col. 1072). Свр ха и циљ свих ство ре них би ћа ни је у њи ма са ми ма, јер би 
то зна чи ло да су са ма се би до вољ на. За јед ни ца са Бо гом, од но сно обо
же ње је њи хов циљ и њи хо ва свр ха, за то је по крет ка Бо гу има нен тан 
ство ре ном би ћу.

Ма те ри јал ни сви јет је, по Ори ге ну, ство рен да би се у ње му па ла би
ћа очи сти ла и вра ти ла у пр во на чал но ста ње: „Због огром них не до ста
та ка њи хо вог ду ха нео п ход на су им ова гру ба и кру та ти је ла. Овај ви
дљи ви сви јет ус по ста вљен је ра ди оних ко ји ма је то би ло по треб но“ (De 
princ. III, 5, 4). Узрок раз ли чи то сти ово га сви је та ле жи у ра зно вр сно сти 
по кре та ду хо ва ко ји су от па ли од пр во бит ног је дин ства (De princ. III, 
5, 5). Ду хо ви ко ји су нај ма ње от па ли од Бо га по ста ли су ан ђе ли. Они 
су би ли об у че ни у фи на ете рич на ти је ла. Ду хо ви ко ји су ви ше от па ли 
по ста ли су свје ти ла не бе ска, а ду хо ви ко ји су још ви ше от па ли по ста ли 
су љу ди. Они су об у че ни у гру ба чо вје чи ја ти је ла ко ја су им нео п ход на 
ра ди жи во та на зе мљи. Ду хо ви ко ји су нај ви ше от па ли од Бо га по ста ли 
су де мо ни, кне зо ви та ме. Они су об у че ни у там на, без о блич на ти је ла и 
из гна ни у па као.

Уче ње о пре ег зи стен ци ји ду ша (ду хо ва) пред ста вља нај на стра ни ју 
тач ку Ори ге но ве те о ло ги је. Оно ће се по себ но не га тив но од ра зи ти на 
ње го ву ан тро по ло ги ју и хри сто ло ги ју. Ори ге но ва ан тро по ло ги ја је ди
рект на не га ци ја би блиј ског и цр кве ног уче ња о чо вје ку по ко ме је чо вје
ко ва ко нач на суд би на не појм љи ва у одво је но сти од ти је ла. Не ги ра ње 
вјеч не ври јед но сти људ ског ти је ла и ма те ри је уоп ште је сте не ги ра ње 
сми сла Ова пло ће ња и Вас кр се ња. Јед на од нај тра гич ни јих последица 
Ори ге но ве ан тро по ло ги је је сте пот пу на не га ци ја чо вје ка у ста њу са вр
шен ства. У та квом ста њу, по Ори ге ну, не ма раз ли ка из ме ђу чо вје ка, 
ан ђе ла и дру гих би ћа, јер је раз ли чи тост про дукт па да, а то зна чи да не
ма чо вје ка као по себ не вр сте. Пра ви чо вјек је и по ори ге ни стич кој ан
тро по ло ги ји са ста вљен од ду ше и ти је ла, и то је њен нај ве ћи па ра докс. 
Дух осло бо ђен од ти је ла ви ше ни је чо вјек јер се вра ћа у пр во на чал но 
је дин ство гдје пре ста ју све раз ли ке. 

Иа ко Ори ген пра вил но учи да је Исус Хри стос био исти ни ти Бог и 
исти ни ти чо вјек, ко ји се ствар но а не при вид но ова пло тио и исти ни то 
стра дао и вас кр сао из мр твих, ње го ва хри сто ло ги ја је пу на хе те ро док
сних еле ме на та. Хри стос је, по ње му, са мо је дан дух или ум ко ји ни је 
от пао од пр во бит ног је дин ства и ко ји је не про мјен љи во и не раз двој но 
при о нуо уз Бо жи ју Ри јеч (De princ. II, 6, 5). Хри стов пре ег зи стент ни дух 
је до бро вољ но узео лик слу ге и ова пло тио се. Та ко је дух по стао ду ша. 
По Ори ге ну, су бјект Ова пло ће ња ни је био Ло гос не го Хри стов пре ег зи
стент ни дух. По што је овај дух од у ви јек не про мјен љи во и не раз дје љи во 
сје ди њен са Ло го сом, Хри стос се мо же зва ти Ло гос и Ло гос се мо же зва ти 
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Хри стос. Због то га Ори ген на зи ва Хри ста Бо го чо вје ком (Θεάνθρωπος; 
De princ. II, 6, 3) и тај на зив за Хри ста он је пр ви упо тре био. Ису со ва 
ду ша је по при ро ди јед на ка свим дру гим ду ша ма, али се раз ли ку је од 
њих по то ме што у њој ни је би ло ни ка квих мо гућ но сти за гри јех. Хри
стос је узео ти је ло да би па лим ду хо ви ма по ка зао пут спа се ња, од но сно 
вас по ста вља ња пр во бит ног је дин ства са Бо гом. Хри сто ва по слу шност 
Оцу је, по Ори ге ну, из вор сва ког ис ку пље ња, на су прот не по слу шно сти 
пр вог Ада ма. По слу шно шћу се за слу жу је бла го дат ко ју смо у мо гућ но
сти да до би је мо за хва љу ју ћи Хри сто вој по слу шно сти. Ова бла го дат нам 
омо гу ћу је да до ђе мо до аде кват ног зна ња, ко је је услов чо вје ко вог пре о
бра жа ја и не мо же се сте ћи без Хри ста ко ји се по ни зио и узео лик слу ге 
да би ду ши „...по бо љим при мје ри ма и уче њи ма вра тио Бо жи ји лик и ус
по ста вио ону пу ни ну ко је се ли ши ла“ (De princ. IV, 4, 5). Очи глед но је за 
Ори ге на Хри стос, при је све га, про рок и учи тељ и Ње го во стра да ње има 
пр вен стве но пе да го шки сми сао. По ри је чи ма оца Ге ор ги ја Фло ров ског 
„ствар ни ис ку пи тељ ски сми сао Ори ген ни је умио от кри ти ни у Кр сној 
смр ти ни у Вас кр се њу. Он као да за о би ла зи Гол го ту ис ти чу ћи Хри сто ву 
про роч ку и учи тељ ску слу жбу као те ме ље на шег спа се ња“ (Г. Фло ров
ский, Прот вре чия ори ге ни зма, Путь, № 18, с. 112).

Ори ге но во схва та ње исто ри је је кључ за ра зу ми је ва ње ње го ве хри
сто ло ги је. Он не не ги ра ствар ност исто риј ских до га ђа ја, али ти до
га ђа ји за ње га има ју са мо при вре ме ни, про ла зни ка рак тер. Ни је дан 
исто риј ски до га ђај, па ни Ова пло ће ње и Вас кр се ње не ма вјеч ни сми
сао ни ти ва жност сам по се би. Они су са мо сим во ли не ке ви ше ме та
и сто риј ске ствар но сти. Због то га Ори ген ни ка да ни је мо гао да по ве же 
спа се ње сви је та са би ло ко јим исто риј ским до га ђа јем. По што је за ње га 
ти је ло не што про ла зно, он да је и акт Ова пло ће ња при вре мен и не мо
же се про тег ну ти на вјеч ност. Ова пло ће ње је са мо по ја ва прет по сто је
ћег Бо го чо ве штва у ем пи риј ском сви је ту и пред ста вља пр ву и нај ни жу 
сте пе ни цу на шег ду хов ног уз ра ста ња са ко је смо ду жни ус пе ти се до 
со зер ца ња пред вјеч ног Бо жан ства.

Нај ви ше на па да Ори ген је пре тр пио због уче ња о апо ка та ста зи или 
вас по ста вља њу све га у пр во бит но је дин ство (ἀποκατάστ ασις  τῶν  πά
ντων; лат. re sti tu tio om ni um ). Бог, као до бар и пра ве дан, хо ће да вра
ти се би по но во сва ство ре ња у пр во на чал но ста ње је дин ства, све то сти 
и са вр шен ства пу тем по прав них ка зни ко је су аде кват не уну тра шњем 
ста њу сва ко га ду ха. Ка зне не мо гу би ти вјеч не. На сту пи ће ври је ме „... 
ка да ће сва ки по је ди нац пла ти ти што ду гу је“ (De princ. I, 6, 1). Та да 
ће на ста ти крај и до вр ше ње сви је та и све ће би ти вас по ста вље но у пр
во бит но је дин ство. По след њи не при ја тељ би ће уни штен и Хри стос ће 
пре да ти Цар ство Оцу. Сам са та на ће се по ка ја ти и спа сти, та ко да не ће 
би ти па кла. Уни ште ње по след њег не при ја те ља, по Ори ге ну, тре ба схва
ти ти та ко да ће „не ста ти не при ја тељ ска на мје ра и во ља ко ја до ла зи од 
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не при ја те ља а не од Бо га, док ње го ва при ро да не ће про па сти јер је ство
ре на по Бо гу. Не при ја тељ се, да кле, уни шта ва, али не да би иш че зао већ 
да не бу де не при ја тељ и смрт. Све мо гу ћем ни шта ни је не мо гу ће ни ти је 
би ла шта не из ље чи во за оно га ко је Тво рац“ (De princ. III, 6, 5). У ста њу 
апо ка та ста зе ма те ри јал ни сви јет ће не ста ти (De princ. II, 6, 2), зло ће 
иш че зну ти и Бог ће би ти све у све му (De princ. III, 6, 3).

Апо ка та ста за код Ори ге на ни је пр о дукт пре на гла ша ва ња Бо жи је 
љу ба ви на ра чун Бо жи је прав де, већ ну жна по сле ди ца ње го ве фи ло со
фи је и од ри ца ња сми сла исто ри је. По што је пра вед ни Бог, по Ори ге ну, 
пр во бит но мо гао да ство ри са мо чи сте ду хо ве, јед на ке ме ђу со бом по 
при ро ди и по сте пе ну са вр шен ства, ко ји су у вјеч но сти со зер ца ва ли 
Бо жан ску су шти ну, он да је та кво ста ње ко је ка рак те ри ше не по крет
ност је ди но истин ско и трај но. Вре ме ну ко је је по сле ди ца па да и ко је 
са со бом до но си не јед на кост, про мје ну, раз ли чи тост и про па да ње су
ђе но је да не ста не. Не стан ком вре ме на не ста ће и из гу би ће се без тра га 
све што је на ста ло у вре ме ну. Све исто риј ско на тај на чин гу би вјеч ни 
сми сао. По хри шћан ском уче њу ври је ме ни је ни ка кав пад и ни ка ква 
су прот ност вјеч но сти. Ври је ме по ста је услов за уз ра ста ње тво ре ви не. 
Вјеч ност ни је не га ци ја вре ме на не го сво је вр сна кон цен тра ци ја вре ме на 
у је дан не ве чер њи и не про ла зни дан. „Вјеч ност је по ри је кло и пер спек
ти ва вре ме на и си ла ко ја по кре ће ври је ме пре ма се би. На кра ју, вјеч
ност ће пре кри ти ври је ме, да ће му сво ју ка кво ћу“ (Ди ми три је Ста ни
ло је, Пра во слав на дог ма ти ка I, Бгд 1983, с. 153).

Апо ка та ста за ни је са мо не га ци ја сми сла исто ри је не го и не га ци ја 
истин ске људ ске сло бо де. Сло бо да се код Ори ге на по ка зу је као не плод
на и на кра ју мо ра би ти по би је ђе на са вр шен ством. Чо вјек не мо же би ти 
при ну ђен да сту пи у за јед ни цу са Бо гом ра ди не ке фи ло соф ске нео п
ход но сти. Сло бо да прет по ста вља од го вор ност. Чо вјек ће има ти по вла
сти цу да се су о чи са вјеч ним по сле ди ца ма сво га „да“ или „не“ ко је ће 
ре ћи Бо гу. Без пој ма сло бо де не мо гу ће је схва ти ти исто ри ју, јер исто ри
ја укљу чу је у се бе нај ви шу сло бо ду тво ре ви не. Та мо гдје не ма истин ске 
сло бо де вла да ну жност и ту не ма мје ста за исто ри ју у пра вом сми слу 
ри је чи. Ори ге нов си стем је мо ни сти чан, а ну жност је од ли ка свих мо
ни стич ких си сте ма. Мо ни зам, је у сво јој су шти ни, уви јек ан ти и сто ри
чан и од ри че истин ску сло бо ду.

Ори ге но во схва та ње сло бо де је фи ло соф ско. Сло бо да је, по ње му, ну
жно усло вље на из бо ром. Ова кво схва та ње сло бо де до во ди га до уче ња 
о мно штву свје то ва ко ји ће по сто ја ти по сли је овогa сви је та. Свр ше так 
овогa сви је та би ће по ње му по че так бу ду ћег, јер се од ра зум них при ро да 
„... ни ка да не од у зи ма моћ сло бод не во ље, па су стал но под ло жне од
ре ђе ним по кре ти ма ко ји ће по но во узро ко ва ти раз ли чи тост ко ја се не 
мо же за ми сли ти без ти је ла“ (De princ. II, 3, 3). За раз ли ку од сто и ка и 
пи та го ре ја ца Ори ген учи да но ви свје то ви не ће у свим по је ди но сти ма 
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под сје ћа ти на прет ход не и по но во по зи ва у по моћ сло бо ду во ље за об
ја шње ње свог ста ва. Не мо гу ће је, по ње му, прет по ста ви ти да ће ду хо ви 
об да ре ни сло бод ном во љом по но во са гри је ши ти на иден ти чан на чин и 
„да ће се још јед ном ус по ста ви ти сви јет са истим ре дом и истим об ли
ци ма ра ђа ња, уми ра ња и дје ло ва ња“ (De princ. II, 3, 4). Ори ген ти ме же
ли да из бјег не суд бин ско од ре ђе ње сви је та свој стве но на ве де ним фи ло
соф ским си сте ми ма, а са мим тим и „про ри ца ње суд би не“, ко је се укла па 
у те си сте ме. Нај ви ша сло бо да „мо ћи не гри је ши ти“, ко ја је сли ка Бо
жан ске сло бо де, не ма за Ори ге на без ма ло ни ка квог зна ча ја. По Све том 
Мак си му Ис по ви јед ни ку пра ва сло бо да је не раз дје љи во, не по ко ле бљи
во и цје ло ви то стре мље ње ду ше ка До бру. Из бор ни је оба ве зан услов 
сло бо де. Из бор је од раз не пу но ће и не си гур но сти во ље. Бог љу би и дје ла 
у са вр ше ној и ап со лут ној сло бо ди, а баш се Он не ко ле ба и не би ра.

Ори ге но ви след бе ни ци и про тив ни ци

Ми шље ња о Ори ге но вим бо го слов ским за слу га ма би ла су по ди је ље на. 
За јед не је био ве ли ки учи тељ, про по ви јед ник и ту мач ри је чи Бо жи је, 
а за дру ге ви нов ник је ре тич ких за блу да, чи ја је ми сао би ла за ро бље на 
грч ком фи ло со фи јом. Ње го ви нај по зна ти ји уче ни ци и по што ва о ци у 
тре ћем ви је ку би ли су Св. Ди о ни си је Алек сан дриј ски и Св. Гри го ри је 
Чу до тво рац, а нај по зна ти ји про тив ник ње го вог уче ња у том пе ри о ду 
био је Св. Ме то ди је Олим пски.

Св. Ди о ни си је Алек сан дриј ски
(Διονύσιος Αλε ξανδρείας, Μέγας; Dyoni si us Ale xan dri nus)

Св. Ди о ни си је се ро дио око 190. го ди не у углед ној и бо га тој мно го бо
жач кој по ро ди ци. Сте кав ши од лич но фи ло соф ско обра зо ва ње обра тио 
се у хри шћан ство у зре лим го ди на ма. На ње го во обра ћа ње нај ви ше је 
ути ца ло чи та ње по сла ни ца апо сто ла Па вла (Pe trus ibn Ra hib. Chro ni
con ori en ta le. Fol. 108). Са ве ли ким ен ту зи ја змом слу шао је Ори ге но ва 
пре да ва ња и остао ње гов ве ли ки по што ва лац до кра ја жи во та. Ка да је 
Ори ген био утам ни чен у Ти ру Ди о ни си је му је на пи сао по сла ни цу „О 
му че ни штву“ (Eu seb., Hist. eccl. VI, 46), а на кон ње го вог упо ко је ња по
слао је пи смо та да шњем епи ско пу ке са риј ском Те о тек ну ко је по свом 
са др жа ју пред ста вља па ни ги рик Ори ге ну (Phot. Bi bli oth. 232).

На сли је див ши Ори ге на 231. го ди не на мје сту управ ни ка Алек сан
дриј ске ка ти хет ске шко ле, остао је на ње ном че лу све до 247, ка да је 
иза бран је за епи ско па алек сан дриј ског. Вр шио је епи скоп ску слу жбу у 
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бур но ври је ме ис пу ње но гра ђан ским ра то ви ма и про го ни ма хри шћа на. 
У ври је ме вла да ви не Де ки ја Тра ја на на сту пи ло је јед но од нај су ро ви јих 
го ње ња у исто ри ји Цр кве. Ди о ни си је је био ухап шен, али су га ста нов
ни ци Ма ри о ти де осло бо ди ли и скло ни ли на без бјед но мје сто. По сли је 
то га Ди о ни си је се до кра ја Де ки је вих го ње ња крио у Ли биј ској пу сти њи.

Вра тио се на алек са на дриј ску ка те дру по сли је Де ки је ве смр ти 251. 
го ди не. У то ври је ме до шло је до спо ра о при ма њу па лих у Цр кву и до 
по ја ве Но ва ци ја но вог рас ко ла, чи је су при ста ли це за го ва ра ли стро гу 
ди сци пли ну. Ди о ни си је је без у спје шно по ку шао да из ми ри рас кол ни ке 
са Цр квом, ис ти чу ћи да све тре ба пре тр пје ти да би се очу ва ло је дин
ство Цр кве, јер је на ру ша ва ње тог је дин ства нај ве ћи гри јех: „Све тре ба 
пре тр пје ти да се не би раз дје ли ла Цр ква Бо жи ја. Под но ше ње му че ни
штва ра ди то га за слу жу је ни шта ма њу по хва лу од стра да ња због од би
ја ња да се при не су жр тве идо ли ма, а по мом ми шље њу, пр во му че ни
штво је чак и ве ће од дру гог. У пр вом слу ча ју ти се бо риш са мо за сво ју 
ду шу, а у дру гом за сво ју Цр кву“ (Eu seb. Hist. eccl. VI, 45). По пи та њу 
па лих Св. Ди о ни си је је за у зео го то во иден ти чан став као и Св. Ки при
јан по сли је Де ки је вог го ње ња. Сма трао је да свим па ли ма тре ба да ти 
шан су да се вра те у кри ло Цр кве и да по кај на ди сци пли на тре ба да бу де 
сра змјер на сте пе ну и те жи ни па да.

Од мах на кон Де ки је вих го ње ња Не пот Ар си ној ски, епи скоп из Егип
та, схва тив ши бу квал но про ро штво о хи ља ду го ди шњем цар ству (От кр 
20), по чео је јав но да про по ви је да хи ли ја стич ко уче ње, за ко је је успио 
при до би ти не ма ли број при ста ли ца. Сво је ста во ве из ло жио је у дје лу 
„Из об ли че ње але го ри ста“ (῎Ελεγχος ἀλληγοριστῶν) упе ре ном про тив 
ми стич коале го риј ског ту ма че ња Све тог Пи сма. Ди о ни си је је лич но от
пу то вао у Ар си ној, гдје је три да на пред вјер ни ци ма и све штен ством по
би јао хи ли ја стич ке за блу де, слу ша ју ћи стр пљи во при го во ре опо не на та, 
ко је је на кра ју успио при до би ти за исти ну (Eu seb. Hist. eccl. VII, 24).

Го ди не 255. до шло је до спо ра из ме ђу па пе Сте фа на и Св. Ки при ја
на Кар та гин ског по пи та њу ва ља но сти кр ште ња ко је је при мље но од 
је ре ти ка. Сте фан је сма трао то кр ште ње ва ља ним, због че га је хтио да 
пре ки не оп ште ње Рим ске Цр кве са Кар та гин ском и Ма ло а зиј ском Цр
квом, ко је су има ле су прот но ми шље ње и прак су. Ди о ни си је је пи сао 
по сла ни це Сте фа ну и ње го вом на след ни ку па пи Сик сту II у ко ји ма ис
ти че да сва ка Цр ква тре ба да сле ду је сво ју прак су и да не осу ђу је дру ге 
Цр кве ко је има ју дру га чи је ми шље ње (Eu seb. Hist. eccl. VII 29).

Ка да је у ли биј ском Пен та по љу по че ло на гло да се ши ри Са ве ли је во 
је ре тич ко уче ње, Св. Ди о ни си је је од мах са звао са бор у Алек сан дри ји 
262. го ди не, на ко ме је осу ђе на ова је рес а Са ве ли је из оп штен из Цр
кве. У пи сму адре со ва ном Амо ну и Ев тра но ру по во дом Са ве ли је ве је
ре си Ди о ни си је је ко ри стио не пре ци зне и не а де кват не из ра зе, што се 
не га тив но од ра зи ло на ње го ве три ја до ло шке фор му ла ци је. То је да ло 



168

7 Оци и учи те љи Цр кве тре ћег ви је ка

по во да не ким хри шћа ни ма у Алек сан дриј ској Цр кви да га оп ту же код 
епи ско па рим ског Ди о ни си ја да раз два ја Оца од Си на, да од ри че вјеч
ност Си на и да га на зи ва ство ре њем (κτίσμα) и дје лом (ποίημα) Оче вим 
(At ha nas. De sent. Dionys. 4, 14, 16, 18). Ди о ни си је Рим ски је са звао са
бор у Ри му на ко ме су осу ђе не за блу де при пи са не Ди о ни си ју Ве ли ком и 
тим по во дом упу тио по сла ни цу Aлександријској Цр кви. Он оп ту жу је 
Ди о ни си ја, не по ми њу ћи при том ње го во име, да ди је ли јед но Бо жан
ство на три ипо ста си ко је су јед на дру гој ту ђе и у све му одво је не (тро
бо штво). Он та ко ђе на зи ва ла жним учи те љи ма и ху ли те љи ма оне ко ји 
су се „осмје ли ли да на зи ва ју бо жан стве но и не из ре ци во ро ђе ње Си на 
ства ра њем“ (At ha nas. De dec ret. Nic. Syn. 26). Ди о ни си је Алек сан дриј
ски је од мах упу тио по сла ни цу Ди о ни си ју Рим ском у ко јој об ја шња ва 
из ра зе ко је је ко ри стио у не ким по сла ни ца ма и до ка зу је да су оп ти жбе 
да он не ис по вје да да је Хри сос јед но при ро дан са Оцем (из раз ὁμοούσιος 
он не ко ри сти, а као раз лог на во ди да га не ма у Све том Пи сму) ла жне. 
Осим ове по сла ни це Ди о ни си је је упу тио па пи че ти ри књи ге под на зи
вом „Из бли че ње и од бра на“, у ко ји ма из об ли ча ва оне ко ји су га окле ве
та ли, ис ти чу ћи да су тен де ци о зно и по гре шно ту ма чи ли ње го ве ри је чи 
ис трг ну те из кон тек ста, а као до каз сво га пра во сла вља он је из ло жио 
уче ње о Бо гу и Све тој Тро ји ци, усмје рив ши сво је из ла га ње и про тив за
блу да за ко је су ње га оп ту жи ва ли и про тив Са ве ли је вог мо да ли стич ког 
мо нар хи јан ства (At ha nas. De sent. Dionys. 13).

Го ди не 264. са зван је са бор у Ан ти о хи ји ра ди осу де Па вла Са мо сат
ског (мо нар хи јан ска је рес), на ко ји је био по зван и Ди о ни си је, али он 
због бо ле сти и ста ро сти ни је био у мо гућ но сти да при су ству је овом са
бо ру, па је у пи сме ној фор ми из ло жио сво је ми шље ње о Па вло вом је
ре тич ком уче њу. Упо ко јио се 265, по сли је се дам на е сто го ди шњег упра
вља ња Алек сан дриј ском Цр квом.

Од Ди о ни си је вих дје ла до нас су до шли са мо од лом ци. У свом нај ва
жни јем дог мат ском дје лу „Из бли че ње и од бра на“ (Έλεγχος και ἀπολογία; 
Re fu ta tio et apo lo gia) у че ти ри књи ге, Ди о ни си је по би ја оп ту жбе ко је су 
га те ре ти ле да по гре шно учи о Си ну Бо жи јем и по ку ша ва до ка за ти сво
ју пра во слав ност. Он при зна је да је у не ким по сла ни ца ма ко ри стио не
а де кват ну тер ми но ло ги ју, али оп ту жу је сво је кри ти ча ре да су по је ди не 
из ра зе из два ја ли из ши рег кон тек ста и ту ма чи ли их тен ден ци о зно и 
зло на мјер но. Нај ви ше фраг ме на та из овог дје ла са чу ва но је у трак та ту 
„De sen ten tia Dionysii“ Св. Ата на си ја Ве ли ког.

Спис „О При ро ди“ (Περί φύσεως; De na tu ra) свје до чи о ши ро ком 
обра зо ва њу и ли те рар ном та лен ту Св. Ди о ни си ја. Упе рен је про тив 
Епи ку ро вог уче ња о на стан ку сви је та, ко јем Ди о ни си је су прот ста вља 
хри шћан ско уче ње о ства ра њу сви је та ex ni hi lo. Се дам зна чај них фраг
ме на та овог дје ла са чу ва но је у „Pra e pa ra tio evan ge li ca“ Јев се ви ја Ке са
риј ског, а три у дје ли ма дру гих ау то ра.
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Трак тат „О обе ћа њи ма“ (Περί ἐπα γγελιῶν; De pro mis si o ni bus), у дви је 
књи ге, Ди о ни си је је на пи сао као од го вор на дје ло „Из об ли че ње але го
ри ста“ еги пат ског епи ско па Не по та. Пет фраг ме на та дру ге књи ге са
чу ва но је у Јев се ви је вој Цр кве ној исто ри ји, а три фраг мен та у спи су 
„Re rum sac ra rum li ber se cun dus“ Ле он ти ја и Јо ва на. У пр вој књи зи Ди
о ни си је по би ја Не по то ве хи ли ја стич ке за блу де, а у дру гој књи зи ба ви 
се пи та њем ау тен тич но сти књи ге От кри ве ња, на ко јој су хи ли ја сти, 
до слов но ту ма че ћи сти хо ве 20, 24, за сни ва ли сво је уче ње. Ди о ни си је 
ка же да је књи га От кри ве ња пу на ду бо ког сми сла, али да се и по фор ми 
и по са др жа ју бит но раз ли ку је од Је ван ђе ља и по сла ни ца Св. апо сто ла 
Јо ва на, због че га твр ди да је ни је на пи сао он не го не ки „све ти и бо го на
дах ну ти чо вјек“ ко ји се та ко ђе звао Јо ван.

Зна ча јан дио ства ра ла штва Св. Ди о ни си ја чи не пи сма ко ја об у хва
та ју ве ли ки број те ма. До нас је у пу ној фор ми до шла са мо јед на по
сла ни ца ка нон ског са др жа ја упу ће на Ва си ли ду Пен та пољ ском, ко ја је 
при хва ће на на Трул ском са бо ру и укљу че на у грч ке збор ни ке „Пра ви ла 
све тих апо сто ла, све тих ва се љен ских и по мје сних са бо ра и све тих ота
ца“, ода кле је пре шла у сло вен ске збор ни ке. Од не ких пи са ма са чу ва ни 
су са мо фраг мен ти код Јев се ви ја, Је ро ни ма и не ких ка сни јих пи са ца, а 
нај ве ћи дио по знат нам је са мо по на зи ву. По себ ну гру пу пи са ма чи не 
тзв. „Пас хал не по сла ни це“ (ἐπιστολαὶ ἑορταστικαί) ко је је Св. Ди о ни си је 
слао сва ке го ди не по сли је Бо го ја вље ња ар хи је ре ји ма и вје р ном на ро ду 
Егип та. У тим по сла ни ца ма био је на зна чен та чан да тум пра зно ва ња 
Пас хе и по чет ка по ста.

Ди о ни си је во ства ра ла штво сна жно је ути ца ло на цр кве не пи сце IV 
ви је ка. На ње гов ау то ри тет по зи ва ли су се не са мо пра во слав ни оци 
не го и је ре ти ци ано меј ци (крај њи ари јан ци), ко ји су учи ли да је „не
ро ђе ност“ са ма су шти на Бо жи ја. Ди о ни си је је, кри ти ку ју ћи је лин ске 
ко смо ло шке те о ри је по ко ји ма је ма те ри ја не ство ре на и са вјеч на Бо гу, 
за сту пао ста но ви ште да је „не ро ђе ност“ (ἀγεν νησία) су штин ско од ре
ђе ње Бо жи је ко је со бом усло вља ва сва оста ла свој ства Бо га као би ћа 
бе стра сног, не из мјен љи вог, не по крет ног и дје лат ног. Он на зи ва крај ње 
не ча сним уче ње ко је стра дал ној, про па дљи вој и из мјен љи вој ма те ри ји 
при пи су је „не ро ђе ност“. Ка да би се „нер ђе ност“ ко ја је „као са ма су
шти на (οὐσία) Бо жи ја“ при пи си ви ла јед на ко и Бо гу и ма те ри ји, та да би, 
по Ди о ни си ју, Бог био огра ни чен дру гим, Ње му са по сто је ћим и са вјеч
ним на ча лом.

Св. Ата на си је Ве ли ки је на пи сао трак тат „De sen ten tia Dionysii“ (О 
Ди о ни си је вом ми шље њу) у ко јем бра ни Ди о ни си је во пра во сла вље. 
Тер ми ни κτίσμα и ποίημα ко је је Ди о ни си је ко ри стио у по сла ни ци Амо
ну и Ев тра но ру од но се се, по Св. Атан аси ју, на Хри сто ву људ ску при
ро ду. Он сма тра да је ње гов прет ход ник био ве о ма да ле ко од ари јан
ских за блу да и да ни ка да ни је за сту пао ми шље ња ко ја му се при пи су ју. 
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Све ти Ва си ли је у пи сму Мак си му Фи ло со фу (ep. 9. Μαξίμῳ Φιλοσόφῳ) 
за у зи ма оштри ји став пре ма Ди о ни су ју од Св. Ата на си ја. Он ка же да је 
Ди о ни си је ин спи ри сао ано меј це, али да то ни је ура дио из зле на мје ре 
не го из сил не же ље да по би је мо нар хи јан ско уче ње: „Ми се не ди ви мо 
све му што је на пи сао тај муж, а по не што у по ту но сти од ба цу је мо, јер 
он је, ко ли ко ми зна мо, пр ви по си јао сје ме овог беш ча шћа, око ко га се 
са да ди гла ве ли ка пра ши на; го во рим о уче њу ано ме ја. Али узрок то ме, 
ка ко ја ми слим, ни је би ло из о па че но убје ђе ње (πονηρία γνώμης), не го 
сил на же ља да се опо врг не Са ве ли је“. У истом пи сму Св. Ва си ли је ка же 
да је Ди о ни си је упо тре био из ра зе ко ји не при ли че Ду ху Све том и та ко 
га „ис кљу чио из Бо жан ства ко ме се кла ња мо“. Тре ба има ти у ви ду да у 
ври је ме пи са ња по сла ни це Мак си му Фи ло со фу Св. Ва си ли је ни је био 
упо знат са са др жа јем трак та та „De sen ten tia Dionysii“. Ка да се упо знао 
са са др жа јем овог трак та та он је за у зео знат но бла жи став пре ма Ди о
ни си ју. У 29. гла ви сво га дје ла „О Ду ху Све то ме“ он хва ли ње го во уче
ње о Све то ме Ду ху и Све тој Тро ји ци и на во ди ци та те из ње го ве књи ге 
„Из об ли че ње и од бра на“.

У спи су „Из бли че ње и од бра на“ Ди о ни си је се на ро чи то тру ди да те
мељ но рас кри је уче ње о од но су Оца и Си на, бу ду ћи да је упра во овај 
сег мент ње го ве три ја до ло ги је био нај ви ше кри ти ко ван од стра не ње
го вих про тив ни ка. За оства ре ње тог ци ља он се ко ри стио ана ло ги ја
ма пре у зе тим из тва р ног сви је та, иа ко и сам ис ти че да су те ана ло ги
је мањ ка ве и да оне са мо при бли жно од ра жа ва ју нај ви ше бо го слов ске 
исти не. Да би об ја снио је дин ство би ћа Бо жи јег у стро гом и пу ном сми
слу и ипо ста сне раз ли ке из ме ђу Оца и Си на Ди о ни си је ко ри сти као нај
а де кват ни ју ана ло ги ју – од нос ми сли пре ма ри је чи. Ми сао ра ђа из се бе 
ри јеч. И ми сао и ри јеч раз ли ку ју се јед на од дру ге и за у зи ма ју по себ но 
мје сто. Ми сао оби та ва и кре ће се у ср цу, а ри јеч на је зи ку и у усти ма. 
Ипак оне ни су раз дво је не (ού μην διεστήκασιν) и ни јед ног тре нут ка не 
би ва ју ли ше не јед на дру ге. Ни ти ми сао би ва без ри је чи ни ти ри јеч без 
ми сли; ми сао тво ри (ποιεί) ри јеч, про ја вљу је се у њој, а ри јеч от кри ва 
ми сао. Ми сао пре ла зи у ри јеч, а ри јеч пре но си ми сао на слу ша о це. Ми
сао је као отац ри је чи, а ри јеч као син ми сли. При је ми сли ри јеч је не
мо гу ћа, али бу ду ћи да не до ла зи ни от куд са стра не она по сто ји за јед но 
са ми шљу и ни че (ра ђа се) из ње. Слич но на ве де ној ана ло ги ји и Отац 
као нај ви ша и све о бу хват на ми сао има као пр вог (ро ђе ног) Си наРи јеч, 
Сво га ту ма ча и вје сни ка.

Прет ход ну ана ло ги ју Ди о ни си је до пу њу је ана ло ги јом чо вје ко вог 
ро ђе ња. По што би се из те ана ло ги је мо гао из ве сти за кљу чак да је Отац 
по сто јао при је Си на (као што је то слу чај код љу ди) Ди о ни си је од луч ну 
исту па про тив та квог ми шље ња ис ти чу ћи да „ни је Би ло вре ме на ка да 
Бог ни је био Отац“, а „ако је вје чан Отац он да је вје чан и Син; ако по
сто ји ро ди тељ по сто ји и ди је те“. Код љу ди се ро ђе ње де ша ва у вре ме ну. 
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Хри стос се, по Ди о ни си ју, на зи ва Си ном не за то што се ро дио у вре ме
ну, ка ко то би ва код љу ди, не го за то што „Син ни је сам од Се бе не го од 
Оца има би ће“.

Све ти Гри го ри је Чу до тво рац
(Γρηγόριος Νεοκαισα ρείας  ἤ ὁ Θαυματουργός; Gre go ri us Tha u ma tur gus)

Св. Гри го ри је по ти че из бо га те и углед не па ган ске по ро ди це. Ро ђен је 
око 213. го ди не у Нео ке са ри ји Пон тиј ској. Са хри шћан ством се су сре ће 
пр ви пут као че тр на е сто го ди шњак, на кон оче ве смр ти. По сли је за по че
тих сту ди ја ре то ри ке и пра ва у род ном гра ду од ла зи за јед но са бра том 
Ати но до ром у Беј рут са ци љем да на ста ви сту ди је (Greg. Tha um. In Orig. 
49–50). Убр зо по по ста вље њу њи хо вог зе та за управ ни ка Па ле сти не, Гри
го ри је и Ати на дор од ла зе у Ке са ри ју Па ле стин ску, гдје по ха ђа ју ка ти хет
ску шко лу (од 233–238) на чи јем се че лу на ла зио њен осни вач зна ме ни ти 
Ори ген (Eu seb. Hist. eccl. VI, 30). На кон за вр шет ка пу ног кур са у Ке са риј
ском бо го слов ском учи ли шту и при ма ња кр ште ња Гри го ри је је од лу чио 
да се вра ти у Понт. При је од ла ска 238. го ди не из го во рио је „По хвал но 
сло во Ори ге ну“ у знак бла го дар но сти свом ве ли ком учи те љу. Не ко ли ко 
го ди на по сли је по врат ка у род ни крај Фе ди ми је Ама сиј ски га је по све тио 
за епи ско па Нео ке са риј ског (Greg. Nyss. De vi ta Greg. Tha um.).

Св. Гри го ри је је по сти гао зна ча јан успјех на ми си о нар ском по љу. 
Сво јим ва тре ним про по ви је ди ма обра тио је мно ге не зна бо шце у хри
шћан ство. Са гла сно Св. Гри го ри ју Ни ском (De vi ta Greg. Tha um.), у 
тре нут ку ка да је по ста вљен за епи ско па Нео ке са ри је у гра ду је би ло 
са мо се дам на ест хри шћа на, а у тре нут ку ње го ве смр ти оста ло је са мо 
се дам на ест мно го бо жа ца. Био је уче сник I Aнтиохијског са бо ра из 265. 
го ди не, са зва ног про тив Па вла Са мо сат ског. Упо ко јио се у ври је ме ца ра 
Ау ре ли ја на (270–275).

По смрт на сла ва Св. Гри го ри ја ра ши ри ла се да ле ко из ван гра ни ца 
пон тиј ске обла сти, а због мно го број них при ча о про ја ви ње го ве све
то сти до био је по ча сно име Чу до тво рац. Ве ли ки ка па до киј ски оци 
сма тра ли су га осни ва чем Цр кве у Ка па до ки ји и од но си ли су се пре
ма ње го вој лич но сти са огром ним по што ва њем. Св. Гри го ри је Ни ски 
на пи сао му је па ни ги рикжи ти је „Сло во о жи во ту Св. Гри го ри ја Чу
до твор ца“ (Εἰς τὸν βίον τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θαυματουργοῦ; De vi ta 
Gre go rii Tha u ma tur gi).

Св. Гри го ри је ни је пи сао мно го, што се мо же об ја сни ти спе ци фич
ним ка рак те ром и усло ви ма ње го вог епи скоп ског слу же ња, у ко јем је 
глав ни ак це нат ста вљен на ми си о нар ску дје лат ност. Ње гов пр ви спис 
„По хвал но сло во у част Ори ге на“ (Εἰς Ὠριγένην προσφωνητικὸς καὶ 
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πανηγυρικὸς λόγος; In Ori ge nem ora tio pa negyri ca) са чу ван је на грч ком 
из вор ни ку. Са да шњи на зив ове бе сје де по ти че од Гер хар да Во си у са 
(Ger hard Vos si us †1649). Сам Гри го ри је је на зи ва „Λόγος χαριστήριος“ 
(За хвал но сло во) и тај на слов је аде кват ни ји од прет ход ног, због то га 
што ова бе сје да по свом са др жа ју ни је па ни ги рик. Она пред ста вља из
раз ис кре не за хвал но сти уче ни ка сво ме учи те љу и не са др жи пре тје ра
не по хва ле и про сла вља ња ка рак те ри стич не за па ни ги ри ке. Осим што 
пред ста вља дра го цјен из вор ин фор ма ци ја о Ори ге но вом при ват ном 
жи во ту „За хвал но сло во“ да је ин те ре сант на и ва жна свје до че ња о Ори
ге но вој пе да го шкој ме то ди у ке са риј ској шко ли.

У си риј ском пре во ду са чу ван је трак тат Св. Гри го ри ја „Те о пом пу о 
мо гућ но сти и не мо гућ но сти стра да ња Бо га“. Трак тат пред ста вља фи ло
соф ски ди ја лог о то ме ка ко по ми ри ти пред ста ву о Бо жи јем бе стра шћу 
са чи ње ни цом Ње го вог снис хо ђе ња до стра да ња и смр ти. Бог је ап со
лут но сло бо дан и ни је пот чи њен за ко ну ну жно сти ни ти сво јој при ро ди, 
што зна чи да га ни шта не спре ча ва да стра да. Стра да ње са мо по се би не 
про ти вр је чи Бо жан ском са вр шен ству: стра да ње се мо же сма тра ти стра
да њем са мо он да ка да оно дје лу је на стра да ју ћег ми мо ње го ве во ље. Бог 
до бро вољ но нис хо ди до стра да ња да би по мо гао љу ди ма и у Свом стра
да њу ни је пре тр пио стра да ње, већ је на про тив сво јим стра да њем до ка
зао сво ју бе стра сност за у ста вив ши са мо стра да ње и по би је див ши смрт.

Спис „Пре при ча ва ње Про по ви јед ни ка“ (Μετάϕρασις εἰς τὸν 
Ἐϰϰλησιαστὴν Σολομῶντος; Me tap hra sis in Ec cle si a sten Sa la mo nis) пред
ста вља па ра фра зу тек ста ове би блиј ске књи ге, а упе рен је про тив епи
ку реј скохе до ни стич ког по гле да на сви јет. Гри го ри је Бо го слов, Је ро ним 
Стри дон ски и Ру фин Акви леј ски свје до че да на ве де но дје ло при па да 
Св. Гри го ри ју Чу до твор цу.

„Ка нон ска по сла ни ца“ (Ἐπιστολὴ κανονική; Epi stu la ca no ni ca) Св. 
Гри го ри ја са др жи нор ме ди сци пли нар ног ка рак те ра о то ме ка ко тре
ба по сту па ти пре ма они ма ко ји су се огри је ши ли о хри шћан ски мо рал 
при ли ком гот ских пу сто ше ња у Пон ту. По сла ни ца пред ста вља ва жно 
свје до чан ство о древ ноцр кве ној по кај ној ди сци пли ни на хри шћан
ском Ис то ку.

Трак тат „Та ти ја ну крат ко сло во о ду ши“ (Λόγος κεφαλαιώδης περὶ 
ψυχῆς πρὸς Τατιανόν; Ad Ta ti a num de ani ma per ca pi ta dis pu ta tio) дат је 
у фор ми од го во ра на сле де ћа пи та ња: 1) ка кву спо знај ну спо соб ност 
по сје ду је ду ша; 2) чи ме се до ка зу је ње но по сто ја ње; 3) да ли је ду ша 
су шти на или свој ство; 4) да ли је тје ле сна или бес тје ле сна; 5) да ли је 
про ста или сло же на; 6) да ли је смрт на или бе смрт на; 7) да ли је ра зум
на или не ра зум на. Је дан број ис тра жи ва ча оспо ра ва ау тен тич ност овог 
трак та та.

Бе сје де ко је се при пи су ју Св. Гри го ри ју Чу до твор цу и трак тат „Фи
лар ги ју о јед но сушт но сти“ су та ко ђе спо р ни.
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Гри го ри јев „Ди ја лог са Ели ја ном“ (Διάλεξις πρὸς Αἰλιανόν), ко ји по
ми ње Св. Ва си ли је, ни је до шао до нас.

Ве о ма зна чај но дје ло нео ке са риј ског све ти те ља „Из ло же ње вје ре“ 
(Ἔκθ εσις πίστεως; Ex po si tio fi dei) или Сим вол вје ре до шло је до нас на 
грч ком из вор ни ку и у ла тин ском и си риј ском пре во ду. О при пад но
сти овог Сим во ла Св. Гри го ри ју Чу до твор цу свје до че Св. Гри го ри је 
Ни ски, Ру фин Акви леј ски и Св. Гри го ри је Бо го слов. У број ним грч
ким ру ко пи си ма дје ло је раз ли чи то на сло вље но: „Из ло же ње вје ре по 
от кри ве њу Гри го ри ја епи ско па Нео ке са риј ског“ (Ἔκθ εσις τῆς πίστεως 
κατὰ ἀποκάλυψιν Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρίας); „Бо жан стве но 
тај но вод ство Св. Гри го ри ја Чу до твор ца“ (ἡ Θεία μυσταγωγία τοῦ ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ); „От кри ве ње Гри го ри је во“ (Ἀποκάλυψις 
Γρηγορίου). Овај Сим вол пред ста вља јед но од нај те мељ ни јих и нај тач ни
јих из ло же ња тро јич ног дог ма та у до ни кеј ском пе ри о ду. Св. Гри го ри је 
успи је ва да из бјег не зам ку суб ор ди на ци о ни зма иа ко је био Ори ге нов 
уче ник. У Сим во лу се не дво сми сле но и ја сно го во ри о је дин ству Бо жан
ства и ипо ста сним раз ли ка ма. На ро чи то је успје шно из ло же но уче ње 
о Си ну Бо жи јем, Ње го вим ипо ста сним ка рак те ри сти ка ма, Бо жан ском 
до сто јан ству и Ње го вој рав но ча сно сти са Оцем. У ев ха ри стиј ској мо
ли тви Св. Ва си ли ја Ве ли ког на ла зи мо го то во до слов но по на вља ње тек
ста овог Сим во ла, што до дат но по твр ђу је ње го ву пра во слав ност. Пу ни 
текст Сим во ла гла си:

Је дан је Бог, Отац жи во га Ло го са (Εἷς θεὸς πατὴρ λόγου ζῶντος), Пре
му дро сти ипо ста сне (σοϕίας ὑφε στώση ς) и Си ле и Об лич ја вјеч но га, са
вр ше ни Ро ди тељ Са вр ше но га, Отац Си на Је ди но род ног.

Је дан је Го спод, Је ди ни од Јед но га, Бог од Бо га, Об лич је и Сли ка Бо
жан ства (χαρακτὴρ καὶ εἰκὼν τῆς θεότητος), Ло гос дје лат ни (λόγος 
ἐνεργός), Пре му дрост ко ја об у хва та са став све га, и Си ла ко ја је са зда
ла сву тво ре ви ну (σοϕία τῆς τῶν ὅλων συστάσεως περιεκτικὴ καὶ δύναμις 
τῆς ὅλης κτίσεως ποιητική), исти ни ти Син исти ни тог Оца (υἱὸς ἀληθινὸς 
ἀληθινοῦ πατρός), Не ви дљи ви Не ви дљи во га, Не тру ле жни Не тру ле жно га, 
Бе смрт ни Бе смрт но га и Вјеч ни Вјеч но га (ἀόρατος ἀοράτου καὶ ἄφθαρτος 
ἀφθάρτου καὶ ἀθάνατος ἀθανάτου καὶ ἀΐδιος ἀϊδίου).

И Је дан је Дух Све ти, ко ји од Бо га има би ће и ко ји се кроз Си на ја вља 
(љу ди ма), Сли ка Си на (εἰκὼν τοῦ υἱοῦ), Са вр ше ни Са вр ше но га, Жи вот и 
Узроч ник жи вих (ζωὴ ζώντων αἰτία), Ис точ ник све ти и Да ро ва тељ осве
ће ња, у Ње му се ја вља Бог Отац, Ко ји је из над све га и у све му, и Бог Син, 
Ко ји је кро за све.

Тро ји ца са вр ше на у сла ви, вјеч но сти и цар ству, не раз дје љи ва и нео
ту ђи ва (τριὰς τε λεία, δόξῃ καὶ ἀϊδιότητι καὶ βασιλείᾳ μὴ μεριζομένη μηδὲ 
ἀπαλλοτριουμένη).

Не ма, да кле, у Тро ји ци ни чег ство ре ног или слу гар ског (Οὔτε οὖν 
κτιστόν τι ἢ δοῦλον ἐν τῇ τριάδι), ни ти не че га што ра ни је ни је по сто ја ло 
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па је на кнад но уве де но (ушло); јер Отац ни ка да ни је био без Си на, ни 
Син без Ду ха, не го је не про мјен љи во и вјеч но иста Тро ји ца (ἄτρε πτος καὶ 
ἀναλλοίωτος ἡ αὐτὴ τριὰς ἀεί).

Је дан број ис тра жи ва ча (Whi ston, Fr. Span he im, Lard ner, Mar ti ni, 
Münscher, Gi e se ler, Kurtz, Her zog) за сту па те зу да на ве де ни Сим вол не 
при па да Гри го ри ју, а као глав ни ар гу мент ис ти чу да ње гов ау тор од
луч но од ба цу је κτιστόν и δοῦλον у Све тој Тро ји ци (Οὔτε οὖν κτιστόν τι 
ἢ δοῦλον ἐν τῇ τριάδι), а да Св. Гри го ри је, по свје до чан ству Св. Ва си ли ја 
Ве ли ког, ко ри сти из ра зе κτίσμα (ство ре ње) и ποίημα (дје ло, про из вод) 
у „Ди ја ло гу са Ели а ном“ и по ве зу је их са дру гим лицeм Све те Тро ји
це. Бу ду ћи да „Ди ја лог са Ели а ном“ ни је са чу ван, ми не мо же мо зна ти 
са др жај, ка рак тер и тен ден ци ју тог дје ла, и у ка квом су кон тек сту упо
тре бље ни тер ми ни κτίσμα и ποίημα. Чи ње ни ца је да и Гри го ри јев учи
тељ Ори ген по не кад на зи ва Си на κτίσμα, иа ко је оп ште по зна то да он 
од луч но од ба цу је уче ње да је Син Бо жи ји тво ре ви на. Ори ген, а нај вје
ро ват ни је и Св. Гри го ри је, упо тре бља ва тер мин κτίσμα на осно ву сти ха 
из При ча 8, 22: Κύριος ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ (Господ ме је створио 
у почетку пута својега), а у том слу ча ју он не ма хе те ро док сно зна че ње.

Све ти Ме то ди је Олим пски – Па тар ски
(Μεθόδιος Πατάρων; Met ho di us Olympus)

О жи во ту Св. Ме то ди ја рас по ла же мо са ма лим бро јем по да та ка. Јев се
ви је Ке са риј ски га у сво јој „Цр кве ној исто ри ји“ уоп ште не по ми ње због 
ње го вих ан ти о ри ге ни стич ких ста во ва. Код Со кра та Схо ла сти ка (Hist. 
eccl. VI, 13), Је ро ни ма Стри дон ског (De vir. ill. 83) и у ру ко пи си ма ње
го вих дје ла на ла зи мо по да так да је био епи скоп Олим па у Ли ки ји. Је ро
ним твр ди да је по сли је Олим па био епи скоп гра да Ти ра у Фе ни ки ји и 
да је умро у Хал ки ди у Грч кој (De vir. ill. 83). Овај по да так ве ћи на ис
тра жи ва ча сма тра не по у зда ним. Ка сни ји пи сци, Ле он ти је Ви зан тиј ски 
(De sec tis III, l) и Св. Јо ван Дам скин (De imag. III) го во ре о Па та ри као 
мје сту ње го вог (дру гог) епи скоп ског слу же ња. По стра дао је му че нич ки 
у ври је ме Мак си ми но вих го ње ња око 312. го ди не.

Св. Ме то ди је се ис та као у бор би пр о тив са вре ме них му је ре си. Иа ко 
је био бли зак алек сан дриј ској шко ли, од ба цио је Ори ге но ве за блу де и 
по стао љу ти про тив ник и кри ти чар ње го вог уче ња.

Од ње го вих дје ла на грч ком из вор ни ку са чу ван је у цје ли ни са мо 
ди ја лог „Го зба де сет дје во ја ка или О дје ви чан ству“ (Σιμπόσιον τῶν δέκα 
πα ρθένων ἢ περὶ ἁγνείας; Sympo si um de cem vir gi no rum). До нас су на 
грч ком је зи ку до шли и ве ћи од лом ци из трак та та „О сло бо ди во ље“ 
(Περὶ τοῦ αὐτε ξο υσίου ; De li be ro ar bi trio), „Агла о фон или о вас кр се њу“ 
(Ἀγλαοφῶν ἢ περὶ ἀναστάσεως; De re sur rec ti o ne) и „О ство ре ном“ (Περὶ 
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τῶν γενητῶν; De  cre a tis), као и ма њи фраг мен ти из сле де ћих спи са: 
„Про тив Пор фи ри ја“ (Κατά Πορφυρίου; Con tra Por fi ri um ), „О му че ни
ци ма“ (Περὶ τῶν μαρτύρων λόγος) и „О ле при“ (Περὶ λέπρας; De le pra). 
На ста ро сло вен ском је зи ку са чу ва ни су, осим „Го збе“ трак та ти „О сло
бо ди во ље“, „О вас кр се њу“ (ве ли ки дио спи са), „О жи во ту и ра зум ној 
дје лат но сти“ и три ма ња ег зе гет ска ра да: „О раз ли ко ва њу је ла и о ју
ни ци по ме ну тој у књи зи Ле вит (Бро је ви 19, 14), чи јим су се пе пе лом 
кро пи ли гре шни ци“, „О пи ја ви ци по ме ну тој у При ча ма“ и „О ле при“.

„Го зба де сет дје во ја ка или О дје ви чан ству“ је Ме то ди је во нај зна чај
ни је дје ло упе ре но про тив гно сти ци зма, ен кра ти зма, древ них еро тич
них кул то ва, астро ло ги је и сл. Го збу при ре ђу је у свом вр ту Аре та – ћер ка 
фи ло со фи је. „Го зба“ је пре пу на див них ра су ђи ва ња о Цр кви, о обо же њу, 
о ка рак те ру Цар ства Хри сто вог, о Ова пло ће њу и Ис ку пље њу, О мо ли
тви и ис ку ше њу, о чо вје ко вом про бра жа ју у Цр кви итд. Де сет дје во ја ка 
јед на за дру гом ве ли ча ју дјев стве ност као из раз љу ба ви и при вр же но сти 
Го спо ду Ису су Хри сту и као са вр шен ство хри шћан ског жи во та. Нај бо
ља сред ства за чу ва ње дјев стве но сти су чи та ње Све то га Пи сма, уз др
жа ње, сми ре ње, тру до љу би вост и је дин ство. Мар ке ла, нај ста ри ја ме ђу 
дјев стве ни ца ма, об ја шња ва за што нај ви ша вр ли на дјев стве ност ни је 
би ла по зна та у ста ри ни. Она по ста је по зна та тек на кон ова пло ће ња Ло
го са Бо жи јег, ко ји се, бу ду ћи Пр во све ште ни ком, Пр во про ро ком и Пр
во ан ђе лом, ја вио и као Пр во дјев стве ник. Упо до бље ње Хри сту мо гу ће је 
са мо ако са чу ва мо дјев стве ност. Дјев стве ност је пут Ду ха и нај сна жни је 
сред ство за вас по ста вља ње не тру ле жно сти и за по ми ре ње са Бо гом. Тје
ле сну дјев стве ност по треб но је сје ди ни ти са дјев стве но шћу ду ше, ср
ца, ума и свих осје ћа ња. „Го зба“ се за вр ша ва хим ном Хри стуЖе ни ку 
и Ње го вој не вје сти Цр кви у 24 стро фе, ко је пје ва Те кла, а оста ле дјев
стве ни це по сли је сва ке стро фе по на вља ју при пјев: „За Те бе Же ни че ја 
дјев ству јем и с упа ље ном свје тиљ ком Те бе до че ку јем“.

У трак та ту „О сло бо ди во ље“, на пи са ном у фор ми ди ја ло га из ме
ђу пра во слав ног и ва лен ти ја нов ца, Ме то ди је по би ја гно стич ко уче ње 
о ма те ри ји као прин ци пу са вјеч ном Бо гу и као из во ру зла, ко ри сте ћи 
углав ном ло гич ку ар гу мен та ци ју у ду ху ари сто те лов ске шко ле. Ци та ти 
из Све тог Пи сма су ма ло број ни. Св. Ме то ди је ис ти че да ни шта не би ва 
злим са мо по се би не го да та квим по ста је због зло у по тре бе, а мо гућ
ност да се не што упо тре бља ва би ло на до бро би ло на зло те ме љи се на 
прин ци пу сло бод не во ље. Сло бо да или са мо вла сност (αὐτε ξούσιον ) је 
нај ва жни је и нај ври јед ни је свој ство чо вје ка, ко је га раз ли ку је од оста
лих зе маљ ских ство ре ња пот чи ње них за ко ну ну жно сти. Циљ ства ра ња 
чо вје ка је до сти за ње са вр ше них бла га кроз до бру упо тре бу сло бод не 
во ље. На кра ју ди ја ло га пра во слав ни за вр ша ва сво је из ла га ње ри је чи
ма: „Про сла вљај Бо га та ко да ње му бу де угод но. Ја не ћу да бу дем слу ша
лац без бо жних ту ма че ња“.
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У трак та ту „Агла о фон или о вас кр се њу“ Ме то ди је кри ти ку је Ори ге
но ву ан тро по ло ги ју и уче ње о пре ег зи стен ци ји ду ша. По ори ге ни стич
ки на стро је ним са го вор ни ци ма Агла о фо ну и Про клу „ко жне ха љи не“ 
(Пост 3, 21) озна ча ва ју ма те ри јал но ти је ло ко је је из вор сва ког зла и 
не ће има ти удје ла у вас кр се њу. Мје ста у Све том Пи сму ко ја го во ре о 
вас кр се њу ти је ла не тре ба, по њи ма, схва ти ти бу квал но, јер не ће вас кр
сну ти фи зич ко ти је ло (ко је има мо у зе маљ ском жи во ту) не го ду хов но 
ти је ло, под ко јим они ра зу ми ју са мо фор му (είδος) без ма те ри јал них 
еле ме на та. Чо вјек је, по Св. Ме то ди ју, ду шев нотје ле сно би ће са зда но 
ру ка ма са мо га Тво р ца и за то ти је ло не мо же би ти узрок гри је ха ни ти 
ка зна за гри јех, већ је као тво ре ви на Бо жи ја пред на зна че но за бе смрт
ност. Смрт је раз два ја ње ду ше и ти је ла. Она је по сле ди ца гри је ха. Ти
је ло је по ста ло смрт но да би гри јех, ко ји је то ком зе маљ ског жи во та 
свој ствен и до бр ом хри шћа ни ну, био пот пу но из бри сан. Вас кр се ње 
пред ста вља об на вља ње, пре о бра жај и сје ди ње ње све га што је смрт на
сил но раз дво ји ла. Оно се при је све га од но си на ти је ло, јер са мо мр тво 
мо же вас кр сну ти, а ду ша је бе смрт на. Ме то ди је на ро чи то ис ти че (про
тив Ори ге на) да ће вас кр сну ти ово исто ти је ло ко је има мо у зе маљ ском 
жи во ту, али пре о бра же но и очи шће но од свих не до ста та ка. Бог се очо
вје чио да гри јех и смрт не би по ста ли вјеч ни. Ти је ло Хри сто во је по доб
но на шем и по сли је Вас кр се ња оно ће оста ти ре ал но људ ско ти је ло као 
што је то би ло и за ври је ме Пре о бра же ња. Хри стос је као дру ги Адам 
гла ва ци је ло га чо вје чан ства и ње гов пред став ник. Он је наш по моћ ник, 
хо да тај и ље кар ко ји нам је да ро вао опро ште ње гри је хо ва, исти ну, бе
смрт ност и вас кр се ње ти је ла.

Трак тат „О ство ре ном“ упе рен је про тив Ори ге но ве ко смо ло ги је. 
Опо вр га ва ју ћи уче ње да сви јет не ма вре мен ског по чет ка и да је са вје
чан Бо гу, Св. Ме то ди је из ла же уче ње о Бо гу као Тво р цу и узро ку све га 
по сто је ћег. Он не сма тра ства ра ње нео п ход ним оби љеж јем Бо жан ства, 
јер би то зна чи ло ста ви ти Бо га у за ви сност од сви је та и по ри ца ти Ње
го во са вр шен ство. Бог је са вр шен сам по се би и са мо до во љан. Он је 
из љу ба ви, ра ди чо вје ка, ство рио сви јет у вре ме ну. Ства ра ње сви је та у 
вре ме ну не про ти вр је чи Бо жи јој не из мјен љи во сти. Сви јет је, по Ме то
ди ју, ство рен у вре ме ну али по сто ји по тен ци јал но (δυνάμει) од вјеч но
сти у Бо гу.

Св. Ме то ди је је био ве о ма обра зо ван те о лог али не и ду бок ми сли
лац. У свом бо го слов ство ва њу он по ку ша ва да об је ди ни бо го слов ске 
иде је ма ло а зиј ске и алек сан дриј ске шко ле. Иа ко је био под сна жним 
ути ца јем Ори ге на он је исто вре ме но био и ње гов нај ве ћи кри ти чар. 
Ње го ва кри ти ка ни је увјек успје шна и до след на. Он по не кад оп ту жу је 
Ори ге на за оно што и сам ра ди. На зи ва га кен та у ром и осу ђу је ње гов 
але го риј ски ме тод ту ма че ња Све тог Пи сма иа ко и сам ко ри сти тај ме
тод у ег зе ге зи.
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Он је оштро кри ти ко вао све об ли ке де тер ми ни зма и фа та ли зма, а 
на ро чи то у то до ба ра ши ре ну и по пу лар ну астро ло ги ју, ко ја је ту ма чи ла 
да су сва де ша ва ња у дру штву и исто ри ји плод ути ца ја зви је зда на људ
ски жи вот и та ко не ги ра ла истин ску сло бо ду чо вје ко ву.

У свом нај зна чај ни јем дје лу „Го зба“ Св. Ме то ди је за сту па хи ли ја
стич ко уче ње. На кон шест хи ља да го ди на од ства ра ња сви је та пра вед ни 
ће вас кр сну ти и ца ре ва ти са Хри стом на зе мљи хи ља ду го ди на, а по том 
ће би ти ваз не се ни у „дом Бо жи ји ко ји се на ла зи из над не бе са“ (Sympos. 
IX, 1; 5). Пра зник Сје ни ца (Лев 23, 39–43) је, по Ме то ди ју, пра о браз хи
ља ду го ди шњег по ко ја (ἀνάπα υσις) и истин ске су бо те. Свјет ска исто ри ја 
за вр ши ће се ве ли ком по жа ром ко ји ће очи сти ти ва се ље ну. Као што ће 
чо вјек по сто ја ти вјеч но у сво јој тје ле сно сти та ко ће и овај ма те ри јал ни 
сви јет, на кон ог ње ног чи шће ња, на ста ви ти да по сто ји у вјеч но сти.
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Злат ни ви јек цр кве не ли те ра ту ре

Оп ште ка рак те ри сти ке овог пе ри о да

Не по сто ји ни је дан пе ри од у исто ри ји Цр кве ко ји би се по ши ри ни ми
сли, ду би ни са др жа ја, идеј ном бо гат ству и енер ги ји бо го слов ског ства
ра ла штва мо гао по ре ди ти са оним што је Цр ква про жи вје ла и да ла у 
че твр том и пр вој по ло ви ни пе тог ви је ка. То ври је ме пред ста вља епо ху 
ко ја је оста ви ла не из бри си ве тра го ве, а цр кве на књи жев ност тог пе
ри о да пред ста вља иде ал бо го слов ске на у ке. Сва ка сни ја по ко ље ња цр
кве них пи са ца сма тра ла су сво јом све том ду жно шћу да из у че дје ла ве
ли ких ота ца и учи те ља Цр кве, ко ји су дје ло ва ли у овом пе ри о ду, и да 
из њи хо ве бо га те ри зни це цр пе по у ке о пра вој вје ри и истин ском хри
шћан ском жи во ту. Ова епо ха се из на ве де них раз ло га на зи ва злат ним 
ви је ком или злат ним до бом цр кве не ли те ра ту ре. Да би смо бо ље схва
ти ли жи вот, дје ла и бо го сло вље ота ца злат ног ви је ка упо зна ће мо се са 
исто риј ским при ли ка ма и глав ним бо го слов ским иде ја ма тог пе ри о да.

Сту па њем на сна гу Ми лан ског едик та 313. го ди не до шло је до ра ди
кал не про мје не у по ло жа ју хри шћа на у Рим ској им пе ри ји. Они су по 
пр ви пут мо гли сло бод но и јав но да ис по ви је да ју сво ју вје ру и вр ше цр
кве не об ре де. Ова про мје на се из ра зи то по зи тив но од ра зи ла на жи вот 
Цр кве ко ја ни је ви ше ра си па ла енер ги ју на бор бу за го ли оп ста нак, као 
у ра ни јем пе ри о ду, па је мо гла да се по све ти рје ша ва њу уну тра шњих 
про бле ма и уна пре ђе њу и ја ча њу вла сти те ор га ни за ци о не струк ту ре. 
До шло је и до бр зог по ра ста хри шћан ске за јед ни це, ко ја је по сво јој 
уну тра шњој сна зи и по ути ца ју пред ста вља ла ве о ма зна ча јан дру штве
ни фак тор. Хри шћа ни за у зи ма ју ви со ке по ло жа је у ад ми ни стра ци ји и 
вој сци, и по сте пе но др жа ви да ју са свим но ви ка рак тер.

Осим едик та о вјер ској тр пе љи во сти, на по зи ци ју Цр кве у им пе ри ји 
бла го твор но је ути ца ла вјер ска по ли ти ка ца ра Кон стан ти на, ко ји је осло
бо дио хри шћан ско све штен ство уо би ча је них да жби на и по твр дио Цр кви 
пра во да при ма на след ства по за вје шта њу. Цар је та ко ђе обез би је дио фи
нан сиј ску пот по ру цр кве ним ин сти ту ци ја ма из др жав них сред ста ва.

Иа ко је од ба цио па ган ске бо го ве и дао пу ну по др шку хри шћан ству 
цар Кон стан тин ни је од ба цио те мељ ну иде ју цар ства. Као и ње го ви 
прет ход ни ци те жио је да очу ва по ли тич коре ли ги о зно је дин ство Рим
ске им пе ри је, али за раз ли ку од њих ни је тра жио осло нац у па ган ској 
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ре ли ги ји не го у цр кве ним струк ту ра ма. У хри шћан ској Цр кви, са ње
ном мо рал ном сна гом и чвр сто раз ви је ном ор га ни за ци јом, он је на шао 
но ву си лу, ко ја је ожи вје ла рас па да ју ћи др жав ни ор га ни зам и удах ну ла 
у ње га свје жу енер ги ју.

Са уло гом чу ва ра по ли тич коре ли ги о зног је дин ства им пе ри је би ла 
су по ве за на и са крал на пра ва ца ра, за хва љу ју ћи ко ји ма је мо гао зна
чај но да ути че на цр кве на зби ва ња. Хри шћан ски ца ре ви су са зи ва ли 
са бо ре, по твр ђи ва ли или од ба ци ва ли са бор ске од лу ке, одо бра ва ли 
из бор епи ско па и слич но. Јев се ви је Ке са риј ски је сма трао ца ра Кон
стан ти на оп штим епи ско пом по ста вље ним од Бо га (κοινός ἐπίσκ οπος ἐκ 
Θεοῦ καθ ε σταμένος ; Vi ta Const. I, 44, 2), а сам цар је обра ћа ју ћи се оци ма 
Ни кеј ског са бо ра на звао се бе спољ ним епи ско пом (ἐπίσκ οπος τῶν ἐκτός) 
Цр кве: „Ви сте епи ско пи оних ко ји су уну тра у Цр кви, а ја сам од Бо га 
по ста вљен епи скоп оних ко ји су из ван“ (Eu seb. Vi ta Const. IV, 24).

Овај пе ри од оби ље жи ли су ве ли ки дог мат ски спо ро ви ко ји су рје
ша ва ни на ва се љен ским са бо ри ма као нај ви шим ин сти ту ци ја ма Цр кве. 
Са бо ри има ју фун да мен тал но зна че ње у исто ри ји раз во ја бо го слов ске 
ми сли. На њи ма је Цр ква уоб ли чи ла и де фи ни са ла сво је уче ње и та
ко по ста ви ла ја сну гра ни цу из ме ђу пра ве вје ре и је ре тич ких за блу да. 
Исти на је да је Цр ква и ра ни је ра ди рје ша ва ња круп ни јих про бле ма 
са зи ва ла са бо ре као нај ви ше ор га не упра вља ња, али ни су има ли ва се
љен ски не го по мје сни ка рак тер. Ва се љен ски са бор се ја вља не са мо као 
ор ган упра вља ња не го и као ор ган вје ро у че ња са нај ви шим бо жан ским 
ау то ри те том, као нај ви ша бе за пе ла ци о на ин стан ца у пи та њи ма вје ре.

По вод за пр ви ве ли ки дог мат ски спор уну тар Цр кве би ло је Ари
је во је ре тич ко уче ње о дру гом ли цу Све те Тро ји це, ко је је под ри ва ло 
са му су шти ну хри шћан ства. Ари је је био уче ник осни ва ча Ан ти о хиј ске 
шко ле Лу ки ја на и ту тре ба тра жи ти по ри је кло ње го вог хе те ро док сног 
уче ња. Бо го слов ске иде је ко је су фор ми ра не не за ви сно од ње га у Лу
ки ја но вом кру жо ку, а ко је по ти чу од Па вла Са мо сат ског, Ари је је про
мо ви сао у сво јим бе сје да ма. Ка сни је је на пи сао дје ло „Та ли ја“ (Θάλια), 
гдје је из ло жио сво је уче ње у ко је је ин кор по ри рао и не ке Ори ге но ве 
иде је и за то ни је слу чај но што су се ари јан ци че сто по зи ва ли на Ори ге
на и Ди о ни си ја Алек сан дриј ског. Ка да је до шао у су коб са Алек сан дром 
Алек сан дриј ским Ари је је при ву као на се бе оп шту па жњу. Без ре зер
вну по др шку да ли су му лу ки а ни сти Те ог ни је Ни кеј ски и Јев се ви је Ни
ко ми диј ски, ко ји су про па ги ра ли ари јан ско уче ње ша љу ћи по сла ни це 
епи ско пи ма Ис то ка и Ма ле Ази је. Ари ја је по др жа вао и ори ге ни стич ки 
на стро је ни епи скоп ке са риј ски Јев се ви је, „отац“ цр кве не исто ри је.

Осла ња ју ћи се на стих „Го спод ме је са здао (имао) у по чет ку пу та 
сво је га...“ (Пр 8, 22) Ари је је раз вио уче ње о ство ре ној при ро ди Си на 
Бо жи јег. Бог је, по Ари ју, са мо за тво ре на, не са оп шти ва мо на да, ко ја не 
мо же да до ђе у до дир са сви је том. Та мо на да је за ње га Бог Отац ко ји 
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ства ра Си на и пре ко Ње га или Њи ме ства ра сви јет. У по чет ку је твр дио 
да је Отац ство рио Си на из не би ћа (ἐξ οὐκ ὅντων), да би ка сни је из бје
га вао овај из раз го во ре ћи о Си но вом ро ђе њу од Оца. То ни је про ми је
ни ло су шти ну ње го вог уче ња јер из раз ро ђен у кон тек сту ње го вог бо го
сло вља зна чи исто што и ство рен. До ро ђе ња Си на по сто јао је са мо Бог 
Отац и ап со лут но ни шта ви ше. Ро ђе ње или ства ра ње Си на је сте пр ви 
мо ме нат Ње го вог би ћа у ко јем је Он осно ван, што зна чи да је по сто јао 
тре ну так кад Га ни је би ло. По што је тво ре ви на Он ни је јед но су штан са 
Оцем и има из мје њи ву при ро ду као и оста ла ство ре ња, али Га мо же мо 
на зва ти Си ном Бо жи јим за то што је нај пле ме ни ти је и нај са вр ше ни је 
ство ре ње (κτίσμα τέλειον) ко је је Отац не по сред но ство рио. Сва оста ла 
ство ре ња је ство рио Син вр ше ћи во љу Оче ву.

На ари јан ску са бла зан Цр ква је од го во ри ла на Пр вом ва се љен
ском са бо ру у Ни ке ји 325. го ди не. Су шти на тог од го во ра са же та је 
у из ра зи ма „јед но су штан“ (όμοούσιος) и „ро ђен из су шти не Оца“ 
(γεννητὸν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς), ко ји ма се од ба цу је уче ње да је Син 
ство рен из не би ћа и ис ти че Ње го ва са вјеч ност и јед но сушт ност Оцу. 
Из раз „ро ђен из су шти не“, ко ји је био ди рект но упе рен про тив ари јан
ског из ра за „ро ђен из не би ћа (не су шти не)“, на Дру гом ва се љен ском 
са бо ру ће би ти укло њен из Сим во ла вје ре, јер је мо гао ла ко да се про
ту ма чи не пра во слав но. Си но вље во ро ђе ње је ипо ста сно и пред ста вља 
од нос лич но сти (ра ђа ју ће и ро ђе не), а не су шти на.

Ари је во уче ње, осу ђе но на Пр вом ва се љен ском са бо ру, пред ста вља
ло је и да ље ве ли ку опа сност за Цр кву. Ари јан ске фрак ци је су на ста ви ле 
дог мат ску бор бу про тив пра во сла вља оп ту жу ју ћи по бор ни ке Ни кеј ске 
вје ре да за го ва ра ју мо нар хи јан ску је рес. Они су се на ро чи то око ми ли 
на кључ ни из раз у Ни кеј ском сим во лу όμοούσιος (јед но су штан), ко ји је 
у је ре тич ком уче њу Па вла Са мо сат ског, осу ђе ном на Ан ти о хиј ском са
бо ру 269, озна ча вао сли ве ност бо жан ства. Овај из раз је осим на ве де ног 
зна че ња мо гао да има ема на циј ски и ма те ри ја ли стич ки при звук, због 
че га су и не ки пра во слав ни оци (Св. Ва си ли је Ан кир ски, Св. Ки ри ло 
Је ру са лим ски) од би ја ли да га ко ри сте. За то је би ло по треб но да се тер
мин ὁμοούσιος тач но про ту ма чи и очи сти од свих сум њи вих при мје са 
и укло пи у цје ло вит си стем пра во слав ног вје ро у че ња.

Пра во слав но уче ње о јед но сушт но сти Си на Оцу је са на ро чи том 
сна гом раз вио и бра нио Св. Ата на си је Ве ли ки. Ја сно са гле дав ши опа
сност ко ју са со бом но си ари јан ско уче ње, он ис ти че да пра во слав на 
вје ра мо же да бу де са гра ђе на са мо на те ме љу Ни кеј ског сим во ла ко
га он на зи ва „за би ље же на исти на“. Бо го слов ске за слу ге Св. Ата на си ја 
огле да ју се при је све га у чи ње ни ци да је пр ви раз ра дио Ни кеј ску вје ру 
и ука зао на ње не прет по став ке и за кључ ке, због че га је и на зван оцем 
пра во сла вља. Ако је Син ство ре ње, као што учи Ари је, он да Он, по Св. 
Ата на си ју, не мо же дру ге учи ни бе смрт ни ма, бу ду ћи да ство ре ње не 
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мо же спа си ти и обо жи ти љу де. Син при па да обла сти бе смрт ног, вјеч
ног и не из мје њи вог би ћа и не ма ни шта за јед нич ко са об ла шћу ство ре
но га у ко јој ца ру ју про ла зност, про па дљи вост и смрт ност.

У је ку ари јан ских бор би сре ди ном че твр тог ви је ка по ја вљу ју се но ве 
три ја до ло шке је ре си: Мар ке ло ва и ду хо бо рач ка.

Мар кел Ан кир ски је по ку шао да тај ну Тро јич но сти у Је дин ству рас
ту ма чи осла ња ју ћи се ис кљу чи во на Све то Пи смо (пр о лог Је ван ђе ља 
по Јо ва ну и При че Со ло мо но ве 8, 22), али су ње го ва ту ма че ња би блиј
ских сти хо ва би ла по гре шна па су и дог мат ске фор му ла ци је ко је су из 
то га про ис те кле би ле не тач не. Мар кел учи да је Бог са аспек та сво је 
је дин стве но сти, зби је но сти, стег ну то сти (συστολή) Мо на да, јед но ли це 
(πρόσωπον), a са аспек та сво је ела стич но сти (πλ ατυσμός) Бог је Тр о ји ца. 
У Мо на ди од вјеч но сти по сто ји Ло гос, али не као по себ но ли це већ по
тен ци јал но као пре му дрост (σοφία) и си ла (δύναμις), и на Ње га су још 
не при мје њи ва име на: Хри стос, Исус, Жи вот, Пр во ро ђе ни, Син Бо жи
ји и сл. Ова име на од но се се на Ње го ву ко смич ку, ико но миј ску уло гу, 
тј. на Ње го во про ја вљи ва ње у сви је ту кроз ства ра ње и ова пло ће ње. У 
ста њу Бо жан ске ела стич но сти или ши ре ња (πλ ατυσμός) Мо на да из ла зи 
из свог нат ко смич ког ста ња и ула зи у ви дљи вост исто риј ског са мо по
ка зи ва ња, у не ка кву мно жи ну, тро јич ност. Ло гос по ста је ствар но би ће 
ко је има моћ или си лу ства ра ња. Он про го ва ра (λέγειν) и ства ра сви јет, 
а сам акт ства ра ња, по Мар ке лу, пред ста вља пр ви до мо строј Бо жи ји. 
За њим до ла зи дру ги до мо строј Бо жи ји, ка да се вјеч ни Ло гос ова пло
ћу је, при ма ју ћи чо вје чи је ти је ло и ра зум ну ду шу. Ова пло ће ни Ло гос, 
или Хри стос, осни ва сво је Цар ство и чи ни љу де бе смрт ни ма. Мар кел 
учи да је Цар ство Хри сто во про ла зно и ни је исто са вјеч ним Цар ством 
Бо жи јим. Кад за вр ши сво ју спа со но сну ми си ју Ло гос ће се осло бо ди ти 
ти је ла (Мар кел не ка же ка ко) и та да ће Цар ство Хри сто во пре ста ти да 
по сто ји, а Тр о ји ца, ко ја је би ла са мо исто риј ска по ја ва, би ће по но во 
Је ди ни ца. Мо на да се сте же (συστολἡ) и вра ћа ка сво јој ап со лут ној је
дин стве но сти, ка ми ро ва њу или ти хо ва њу (ἡσυχία). Сво је уче ње да се 
Цар ство Хри сто во мо ра за вр ши ти и пре ћи у Цар ство Бо жи је Мар кел 
је за сни вао на сти ху из 1 Кор 15, 25: „Јер Он тре ба да ца ру је док не по
ло жи све не при ја те ље под но ге Сво је“. Про тив овог уче ња оци Дру гог 
ва се љен ског са бо ра су у 7. чла ну Сим во ла вје ре до да ли „... и Ње го вом 
цар ству не ће би ти кра ја“.

Иа ко су сви ари јан ци би ли ду хо бор ци (πνευματομάχοι), бу ду ћи да су 
по гре шно учи ли о тре ћем ли цу Све те Тро ји це, овим име ном се на зи
ва пар ти ја ко ја је при хва ти ла пра во слав но уче ње о Си ну Бо жи јем, али 
је по гре шно учи ла о Све том Ду ху. Ду хо бор ци се још на зи ва ју ма ке до
ни јев ци и ма ра то ни јев ци, по сво јим во ђа ма епи ско пу ца ри град ском 
Ма ке до ни ју и епи ско пу ни ко ми диј ском Ма ра то ни ју. Су шти на њи хо вог 
уче ња је да Дух Све ти ни је Бог већ ство ре ње Си но вље во ко је је ве ће и 
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уз ви ше ни је од оста лих ство ре ња. Он не ма уче шћа у ства ра њу сви је та 
јер је и сам ство рен. Дух је Бо жи ји дар чо вје ку, а уло га му је да учи љу
де вр лин ском жи во ту и да их при во ди Бо гу. Ду хо бор ци су на ро чи ти 
зна чај при да ва ли чи ње ни ци да се у Све том Пи сму Дух Све ти ни гдје 
ди рект но не на зи ва Бо гом и да се ни гдје не го во ри о по кло ње њу Ње му. 
Ди рект но ука зи ва ње на то да је Дух ство ре ње Си но вље во они су ви дје
ли у сти хо ви ма из Јн 1, 3: „Све кроз Ње га по ста де и без Ње га ни шта не 
по ста де што је по ста ло“ и Ам 4, 13: „Јер, гле, Он са зда пла ни не и ство ри 
вје тар (κτίζων πνεύμα)“.

Ду хо бо рач ку је рес успје шно су по би ја ли Св. Атан си је Ве ли ки и ка
па до киј ски оци. Је дан од глав них ар гу ме на та Св. Ата на си ја про тив уче
ња о твар но сти тре ћег ли ца Све те Тро ји це је да Све ти Дух осве ћу је љу
де и при во ди их Бо гу, а то не мо же учи ни ти ство ре ње не го са мо Бог. 
Сли чан ар гу мент про тив ду хо бо ра ца из но си и Св. Гри го ри је Бо го слов. 
Чо вје ко ва на да у обо же ње мо же, по Св. Гри го ри ју, би ти твр до за сно ва
на са мо ако Си ла ко ја га уз во ди на тај сте пен са вр шен ства (та Си ла је 
Све ти Дух) и са ма по сје ду је Бо жан ско до сто јан ство у пу ној мје ри.

По чет ком ше зде се тих го ди на че твр тог ви је ка ја вља се и пр ва хри
сто ло шка је рес, чи ји је за чет ник Апо ли на ри је Ла о ди киј ски. Бор ба про
тив Апо ли на ри је ве је ре си по че ла је на Алек сан дриј ском са бо ру 362. го
ди не. То је био по че так хри сто ло шких спо ро ва ко ји ће тра ја ти до кра ја 
VII ви је ка.

Апо ли на ри је Ла о ди киј ски био је је дан од нај о бра зо ва ни јих и нај у
глед ни јих те о ло га сво је ге не ра ци је. Као при ста ли ца Ни кеј ског вје ро и
спо ви је да ња спри ја те љио се са Св. Ва си ли јем и Св. Ата на си јем. Ње го ва 
скло ност ка ра ци о на ли за ци ји од ве ла га је у је рес. Он је схва тао да је 
за на ше спа се ње ну жно би ло ствар но Ова пло ће ње Бо га Ло го са, али је 
по ње му спа се ње би ло не мо гу ће по сти ћи уко ли ко је Хри стос имао и 
људ ски ум (ра зум ни дио ду ше). Ум је као са мо по кре тан (αυτοκίνητος) 
на че ло са мо стал ног по сто ја ња. Сва ком уму је свој стве на спо соб ност 
са мо о пре дје ље ња, па би по сто ја ње два ју умо ва у Хри сту, по Апо ли на
ри ју, ра зо ри ло је дин ство Ње го ве лич но сти и по сто ја ла би два су бјек та 
(ὑπο κείμενον), два си на. Пу на људ ска при ро да под ра зу ми је ва не са мо 
по себ ну лич ност не го и гри јех. Та мо гдје је цје ло вит чо вјек, са ра зум
ном ду шом или умом, та мо је и гри јех, бу ду ћи да је ра зум ни дио ду ше, 
по Апо ли на ри ју, из во ри ште гри је ха. По што је циљ Ова пло ће ња уни
ште ње гри је ха и по бје да над смр ћу, то зна чи да је тај циљ нео ства рив 
уко ли ко је Хри стос узео ци је лог чо вје ка. Хри стос је, по Апо ли на ри ју, 
узео ти је ло и ду шу без ње ног ра зум ног ди је ла, тј. без ума. Мје сто ума 
за у зео је Бог Ло гос.

У за гла вљу свог глав ног дје ла „До каз Бо жан ског ова пло ће ња“ (Ἀπό
δειξις περὶ τῆς θείας σαρκώσεως) Апо ли на ри је ка же да ова пло ће ње Бо га 
тре ба пред ста ви ти по „по до би ју чо вје ка“. Као што ви ша ду хов на и ни



183

Оп ште ка рак те ри сти ке овог пе ри о да 7

жа ма те ри јал на стра на чо вје ка, без об зи ра на њи хо ву раз ли чи тост, чи
не јед ну при ро ду, та ко мо же мо го во ри ти и о јед ној сло же ној Хри сто вој 
при ро ди (μία φύσις σύνθ ετος), што не ис кљу чу је ја сно раз ли ко ва ње и 
раз гра ни че ње ње них са став них ди је ло ва.

По би ја ју ћи ову је рес Св. Гри го ри је Бо го слов ис ти че да Апо ли на ри је 
при зна је ова пло ће ње али не и очо вје че ње (пу но ћу људ ске при ро де), а 
ова пло ће ње ко је се не мо же на зва ти очо вје че њем не мо же би ти спа со
но сно, јер „што ни је при хва тио Бог Ло гос, ни је ни спа се но“. Адам је пао 
ци је лим сво јим би ћем, а не са мо јед ним ди је лом, за то је чи та вој људ ској 
при ро ди по треб но ис цје ље ње, а оно је мо гу ће ако се она сје ди ни ла са 
Бо гом Ло го сом.

Не мјер љив до при нос по бје ди Цр кве над је ре си ма че твр тог ви је ка 
да ли су ве ли ки ка па до киј ски оци Св. Ва си ли је Ве ли ки, Св. Гри го ри је 
Бо го слов и Св. Гри го ри је Ни ски. Они ће би ти нај за слу жни ји за фор му
ли са ње хри шћан ског вје ро у че ња на Дру гом ва се љен ском са бо ру и за 
ства ра ње ја сне и пре ци зне бо го слов ске тер ми но ло ги је. Њи хо ва на ро
чи та за слу га је што су ја сно фор му ли са ли раз ли ку из ме ђу два кључ на 
три ја до ло шка тер ми на: су шти на (οὐσία) и ипо стас (ὑπόστ ασις) и тач но 
де фи ни са ли од но се ли ца уну тар Све те Тро ји це.

Св. Ва си ли је је од ре дио раз ли ку из ме ђу су шти не (οὐσία) и ипо ста си 
(ὑπόστ ασις) као раз ли ку из ме ђу оп штег (το κοινόν) и по је ди нач ног (το 
ἴδιον). Οὐσία не ма свог по себ ног би ћа и оства ру је се са мо у по себ ном, 
тј. у ипо ста си. Су шти на, као све у куп ност бит них оби љеж ја од ре ђе не 
вр сте пред ме та или ин ди ви дуа, мо же би ти за ми шље на, али свој кон
крет ни и ре ал ни из раз на ла зи са мо у по себ ном или по је ди нач ном.

Сво јим уче њем о мо нар хи ји Оца у по рет ку три ју ипо ста си Све те 
Тро ји це, на ко ме се за сни ва је дин ство Бо жи је, ка па до киј ци су зна чај но 
уна пре ди ли три ја до ло ги ју осло бо див ши је су штин ског суб ор ди на ци о
ни зма ко ји је био при су тан у уче њу ве ћи не до ни кеј ских пи са ца. Отац је 
на ча ло, узрок и ис точ ник (αρχή και αιτία και πηγή) Си на и Ду ха; од Ње га 
се ра ђа Син и ис хо ди Дух Све ти и за то у по сто ја њу три ју ипо ста си не
ма ни ка квог раз дје љи ва ња, по што се Син и Све ти Дух уз во де ка јед ном 
на ча лу и јед ном узро ку Њи хо вог би ћа. Отац је из над Си на и Све то га 
Ду ха по узроч но сти, али је ра ван њи ма по при ро ди (ἴσον τῆς φύσεως). 
Ка па до киј ци су та ко ђе по пра ви ли три ја до ло ги ју Св. Ата на си ја ко ји је 
су шти ну Бо жи ју при пи си вао ис кљу чи во Оцу. Отац је име Бо жи је не 
по су шти ни или енер ги ји не го по од но су пр ве ипо ста си Све те Тро ји це 
пре ма Си ну. Су шти на Бо жи ја и ње на спе ци фич на свој ства при па да јед
на ко свим ипо ста си ма Све те Тро ји це.

Ка па до киј ци су та ко ђе до дат но про ту ма чи ли кључ ни ни кеј ски из
раз ὁμοούσιος и та ко омо гу ћи ли да пар ти ја оми у си ја на на че лу са Св. 
Ва си ли јем Ан кир ским, ко ја је ра ни је од ба ци ца ла овај из раз због ње
го вог мо да ли стич коса ве ли јан ског ту ма че ња, у пот пу но сти при хва ти 
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Ни кеј ско вје ро и спо ви је да ње. Да би од стра нио би ло ка кво са ве ли јан ско 
ту ма че ње из ра за ὁμοούσιος Св. Ва си ли је га по ве зу је са уче њем о ипо
ста сној мо нар хи ји Оца: „Ка да Узрок и Онај Ко ји је од Узро ка има ју јед
ну и исту при ро ду он да се они на зи ва ју јед но сушт ним“ (Ep. 52, 2).

Пр ву по ло ви ну пе тог ви је ка оби ље жи ли су хри сто ло шки спо ро ви. 
Су ко би ле су се дви је те о ло шке кон цеп ци је по ни кле у дви је нај зна чај ни
је и нај у глед ни је хри шћан ске ка ти хет ске шко ле, Ан ти о хиј ској и Алек
сан дриј ској, ко је су раз ли чи то схва та ле тај ну Хри сто вог Ова пло ће ња.

По ја ва Апо ли на ри је ве је ре си, ко ја је не ги ра ла цје ло ви тост људ ске 
при ро де у Хри сту, иза зва ла је бур ну ре ак ци ју ан ти о хи ја ца, а те о ло шка 
бор ба пр о тив ње знат но је ути ца ла на об ли ко ва ње ан ти о хиј ске хри сто
ло ги је. Ан ти о хиј ци су енер гич но уста ли у од бра ну цје ло ви то сти људ
ске при ро де у Хри сту. Као нај ја чи до каз за пу но ћу људ ске при ро де у 
Хри сту на во ди ли су Ње го ву смрт на кр сту. Стра дал ност је су штин ска 
осо би на ство ре не људ ске при ро де, док је Бо жан ска при ро да не стра дал
на. Те о пас хи зам или уче ње да је Бог умро на кр сту, ко је су за сту па ли 
при пад ни ци алек сан дриј ске шко ле, за ан ти о хиј це је био не при хва тљив 
бу ду ћи да са мо чо вјек мо же умри је ти, а не и Бог. Из на ве де них раз
ло га ан ти о хиј ци су упор но ис ти ца ли да је на кр сту стра да ла људ ска 
при ро да у Хри сту, ко ја је до од ре ђе не мје ре би ла са мо вла сна и за др
жа ла сво ју сло бод ну во љу. Хри сто вој људ ској при ро ди при пи са на је и 
за слу га за на ше спа се ње. На тај на чин ра зо ре но је ипо ста сно је дин ство 
Бо го чо вје ка, а уче ње о дви је при ро де по сте пе но се раз ви ло у је ре тич ко 
уче ње о два ли ца у Хри сту. Ово уче ње за сту пао је уче ник Те о до ра Моп
су е стиј ског, ца ри град ски па три јарх Не сто ри је. Не сто ри је је од Те о до
ра пре у зео основ не је ре тич ке по став ке и раз вио их до крај њих кон се
квен ци. Он ис ти че ре ла тив но сје ди ње ње (συνάφεια= до ди ри ва ње, здру
же ње) при ро да у Хри сту. У скла ду са сво јим уче њем о са мо стал но сти 
људ ске при ро де у Хри сту, Не сто ри је је од ба ци вао и на зив Бо го ро ди ца 
(Θεοτόκος) за Дје ву Ма ри ју, ис ти чу ћи да Дје ва ни је мо гла ро ди ти Бо га, 
јер ство ре ње не мо же ро ди ти Твор ца, већ је ро ди ла чо вје ка ко ји је ору ђе 
Бо жан ства. Умје сто на зи ва Θεοτόκος за Дје ву Ма ри ју, ко ји упу ћу је на 
оп ште ње свој ста ва (com mu ni ca tio idi o ma tum) бо жан ске и чо вје чан ске 
при ро де, Не сто ри је пред ла же тер ми не Χριστοτόκος (Хри сто ро ди ца) и 
Θεοδόχος (Бо го при ми ли ца).

У по би ја њу Не сто ри је ве је ре си на ро чи то се ис та као Св. Ки ри ло 
Алек сан дриј ски. Он је по себ но на гла ша вао је дин ство при ро да у Хри
сту у Ко ме не ма дру гог су бјек та осим Ло го са. Не по сто је два си на, већ 
са мо два ро ђе ња истог Ло го са Ко ји не про мјен љи во оста је Бог. Је дин
ство су бјек та под ра зу ми је ва да је Дје ва Ма ри ја Бо го ро ди ца (Θεοτόκος), 
а не чо вје ко ро ди ца ка ко је го во рио Не сто ри је. Иста лич ност или су
бјект је Син Бо жи ји и Син Ма ри јин. Дје ва Ма ри ја ни је мо гла да бу де 
са мо мај ка Хри сто ве људ ске при ро де, бу ду ћи да та при ро да ни је по сје
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до ва ла не за ви сно по сто ја ње. Њу је Бог Ло гос при мио у сво ју ипо стас и 
та ко је учи нио сво јом соп стве ном, да би пре ко ње ци је ло чо вје чан ство 
при звао да сту пи у за јед ни цу са Њим. На кр сту је умро Бог Ло гос (те о
пас хи зам) и због то га је Ње го ва смрт спа со но сна и ис ку пи тељ ска. Са мо 
Бог мо же да по би је ди си лу смр ти и гри је ха и да да ру је спа се ње.

Кру на Ки ри ло ве бор бе про тив Не сто ри је ве је ре си био је То мос сје
ди ње ња или са гла сно сти из 433. го ди не, ко ји пред ста вља дог мат ски 
за кљу чак Тре ћег ва се љен ског са бо ра и по бје ду над крај но сти ма дви ју 
во де ћих ка ти хет ских шко ла. Ово ис по ви је да ње на пи са но је је зи ком ан
ти о хи ја ца, а са др жи све бит не еле мен те Ки ри ло ве хри сто ло ги је. Оно ће 
пред ста вља ти основ за до но ше ње чу ве ног Хал ки дон ског оро са.

Иа ко је Све ти Ки ри ло нај за слу жни ји за по бје ду ко ју је Цр ква из во
је ва ла над не сто ри јан ством, ње гов бо го слов ски је зик, ко ји бо лу је од не
пре ци зно сти, иза звао је до ста не до у ми ца. Мно ги тер ми ни Св. Ки ри ла, 
узе ти из ван оп штег кон тек ста ње го вог бо го сло вља, има ју при звук апо
ли на ри зма, због че га је нео прав да но од стра не ан ти о хи ја ца оп ту жи ван 
да об на вља Апо ли на ри је во је ре тич ко уче ње. Исто та ко на ње га су се 
нео прав да но по зи ва ли је ре ти ци мо но фи зи ти схва та ју ћи бу квал но ње
гов из раз μία φύσις.

Ки ри ло че сто по ис то вје ћу је из ра зе при ро да (φύσις) и ипо стас 
(ὑπόστ ασις). Из раз μία φύσις у кон тек сту ње го вог уче ња зна чи исто што 
и јед на ипо стас или ли це. Он озна ча ва је дин ство лич но сти Хри сто ве, 
је дин ство Бо го чо вје чан ског би ћа, а не јед ну при ро ду ка ко су по гре шно 
про ту ма чи ли мо но фи зи ти. Да код Ки ри ла не ма ни го во ра о мо но фи
зит ском сли ва њу при ро да ви ди се ја сно из ње го вог Дру гог пи сма Не
сто ри ју и То мо са сје ди ње ња ко ји је сам пот пи сао.

Но ва хри сто ло шка је рес мо но фи зит ство, чи ји је за чет ник скром но 
обра зо ва ни ар хи ман дрит Ев тих, по ја ви ла се у кри лу Алек сан дриј ске 
Цр кве. Ова је рес, ко ја је пред ста вља ла су прот ну крај ност у од но су на 
не сто ри јан ство, би ла је мно го опа сни ја од прет ход не због ве ли ког бро
ја при ста ли ца. Цр ква је во ди ла озбиљ ну и ис трај ну бор бу про тив ње 
пре ко 200 го ди на (451680). По бор ни ци овог је ре тич ког уче ња сли ва
ли су бо жан ску и чо вје чан ску при ро ду у Хри сту у јед ну при ро ду, због 
че га су на зва ни мо но фи зи ти (од грч ких ри је чи μόνος = је дан и φύσις = 
при ро да). За чет ник ове је ре си, ар хи ман дрит Ев тих, из ло жио је сво ју 
хри сто ло ги ју на по мје сном са бо ру (σύνοδος ἐνδημοῦςα) од ра жа ном у 
Ца ри гра ду 448. го ди не: „Ис по вје дам да се Го спод наш са сто јао из дви
је при ро де при је сје ди ње ња, а на кон сје ди ње ња ис по вје дам јед ну при
ро ду“ (Ὁμολογῶ ἐκ δύο φύσεων γε γενῆσθ αι τὸν Κύριον ημῶν πρὸ τῆς 
ἑνώσεως, μετά δέ τὴν ἕνωσιν μίαν φύσιν ὁμολογῶ). Он је та ко ђе твр дио да 
Хри сто во ти је ло ни је би ло јед но сушт но са на шим.

Мо но фи зит ска је рес осу ђе на је на Че твр том ва се љен ском са бо
ру одр жа ном у Хал ки до ну 451. го ди не. Са бор је фор му ли сао уче ње о 
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сје ди ње њу при ро да у Хри сту по зна то као Хал ки дон ски орос. Овај Орос 
пред ста вља је дан од нај ва жни јих дог мат ских спо ме ни ка у исто ри ји 
Цр кве и по свом зна ча ју мо же да се по ре ди са Ни ке о ца ри град ским 
сим во лом вје ре. Иа ко је из ра жен је зи ком Ан ти о хиј ске шко ле Орос са
оп шта ва хри сто ло ги ју Св. Ки ри ла Алек сан дриј ског. У ње му су из бјег
ну те крај но сти и из ми ре не мно ге су прот но сти Ан ти о хиј ске и Алек
сан дриј ске шко ле.

У са мом Оро су су од по себ не ва жно сти че ти ри при ло га ко ји го во ре о 
на чи ну ипо ста сног сје ди ње ња при ро да у Го спо ду Ису су Хри сту: не сли
ве но (ἀσυγχύτως), не про мјен љи во (ἀτρέπτως), не раз дје љи во (ἀδιαιρέτως) 
и не раз луч но (ἀχωρίστως ). Из раз не сли ве но упе рен је про тив мо но фи
зит ске је ре си и укла ња уче ње о иш че за ва њу људ ске при ро де у Бо жан
ској. Из раз не про мјен љи во го во ри да се Бо жан ска при ро да ни је про мје
ни ла у чо вје чан ску ни ти чо вје чан ска у Бо жан ску, већ обје оста ју пот пу
не и ци је ле. Из раз не раз дје љи во упе рен је про тив Не сто ри је ве је ре си. 
Њи ме се хо ће ре ћи да се је дин стве на Хри сто ва ипо стас не ди је ли због 
то га што има дви је при ро де. При ро де не по сто је одво је но јед на по ред 
дру ге, као два ли ца из ме ђу ко јих до ла зи са мо до мо рал ног сје ди ње ња 
(συνάφεια), већ су сје ди ње не он то ло шки у јед ној Хри сто вој ипо ста си. 
Из раз не раз луч но упе рен је про тив је ре си Мар ке ла Ан кир ског, ко ји је 
учио да ће Син Бо жи ји, ка да за вр ши сво ју спа со но сну ми си ју, на пу сти
ти (зба ци ти са се бе) чо вје чан ску при ро ду, ко ју је узео при вре ме но.

Хри сто ло шку фор му лу о дви је при ро де сје ди ње не у јед ној ипо ста си 
мо но фи зи ти су од ба ци ли го во ре ћи да је про не сто ри јан ска и ан ти ки ри
лов ска. По себ но им је би ло не при хва тљи во уче ње да су дви је при ро де 
по сли је сје ди ње ња у пот пу но сти за др жа ле сво је осо би не, због че га су 
га под вр гли оштрој кри ти ци и ис ти ца ли га као глав ни ар гу мент да је 
са бор у Хал ки до ну ре ха би ли то вао Не сто ри је во уче ње.

На Ис то ку је фор ми ра на ја ка опо зи ци ја Хал ки дон ском са бо ру, на
ро чи то у Па ле сти ни и Егип ту. При ста ли це мо но фи зит ства из и шле су 
из кри ла ка то ли чан ске Цр кве и фор ми ра ле сво је на ци о нал не цр кве. 
Дог мат ски спо ро ви из ме ђу мо но фи зи та и пра во слав них на ста вље ни 
су и у на ред ним ви је ко ви ма. Би ло је не ко ли ко по ку ша ја да се дви је су
прот ста вље не стра не по ми ре и дог мат ски уса гла се, али ти по ку ша ји 
ни су да ли оче ки ва не ре зул та те. Мо но фи зи ти до да нас ни су при хва ти
ли Хал ки дон ски са бор и ње го ве од лу ке.

По чет ком V ви је ка, као ре ак ци ја на мо рал ну по ср ну лост та да шњег 
рим ског дру штва, на За па ду се по ја ви ло хе те ро док сно уче ње ко је су 
ши ри ли бри тан ски мо нах Пе ла ги је (по ње му на зва но пе ла ги јан ство) 
и ње гов при ја тељ Це ле сти је. У сво ја три спи са „De na tu ra“, „Pro li be ro 
ar bi trio“ и „Ad De me tri a dem“ Пе ла ги је је из ло жио док три ну ко ја об у
хва та чи тав низ те ма којe се ти чу етич ког и ре ли ги о зног од но са чо вје ка 
и Бо га: сло бо ду во ље, чо вје ко во из на чал но ста ње, гре хо пад, пре по род, 
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ис ку пље ње, при ро ду и деј ство Бо жи је бла го да ти. Глав ни фак тор спа се
ња, за Пе ла ги ја, је сло бод на лич ност ко ја се спа са ва ин ди ви ду ал ним на
по ром сво је во ље. Он је сма трао да се та да шње дру штво мо же из ве сти 
из ста ња ле тар ги је, ли је но сти, апа ти је и оча ја ња ако се оја ча по вје ре ње 
у чо вје ко ве соп стве не си ле и мо ћи. Чо вјек се мо же спа си ти са мо пу ним 
и бес пре кор ним ис пу ња ва њем за по ви је сти. Бог, зах ти је ва ју ћи ис пу ња
ва ње за по ви је сти, не тра жи од нас не што не мо гу ће. Он нам је да ро вао 
сло бо ду као нео п ход но сред ство за њи хо во ис пу ња ва ње. Ако хо ће мо, 
мо же мо за слу жи ти спа се ње на по ром на ше во ље. Ада мов гри јех је ње го
во лич но дје ло и не пре но си се на ње го ве по том ке. Уче ње о пр во род ном 
гри је ху и о спа са ва ју ћој бла го да ти је са пе ла ги јан ске тач ке гле ди шта 
оправ да ње апа ти је и ли је но сти. Тим уче њем не ги ра се ин ди ви ду ал на 
од го вор ност, та ко што се гри је си сва љу ју на на шу на сли је ђе ну при ро ду, 
а спа се ње се пред ста вља као дар Бо жи ји ко ји је не за ви сан од нас. За кон 
и сло бод на лич ност, као ње гов ис пу ни тељ, су је ди ни фак то ри на шег 
спа се ња. Спа со но сна си ла не те ме љи се на пре по ро ђу ју ћем деј ству бо
жан ске бла го да ти на чо вје ко ву во љу. Бу ду ћи да во ља ни је оште ће на пр
во род ним гри је хом, она не ма по тре бе за би ло ка квом пре по ро ђу ју ћом 
си лом. Чо вјек, на по ром соп стве не во ље, мо же чи тав жи вот про ве сти 
без гри је ха. Та квих љу ди (пра вед ни ка) ко ји су жи вје ли без гри је ха би ло 
је, по Пе ла ги ју, и при је и по сли је Хри ста. За Пе ла ги ја бла го дат Бож ја је 
са мо спо ља шња по моћ у сми слу до бр ог при мје ра. За раз ли ку од Ада ма, 
ко ји је по слу жио као „лош при мјер“ за сво је по том ке, Хри стос је сво јим 
„до брим при мје ром“ про бу дио чо вје чан ство из сна гри је ха, ко ри сте ћи 
вла сти ту сло бод ну во љу. Хри сто ва стра да ња и смрт не ма ју уни вер зал
но спа со но сно деј ство. Она су ко ри сна за на ше спа се ње као по у ка и 
при мјер ко ји мо же да нас под стак не да ис пу ња ва мо за кон.

Пе ла ги јев ју ри дич ки фор ма ли зам, ко ји се огле да у ме ха нич ком ис
пу ња ва њу за ко на, био је у су прот но сти са цр кве ним уче њем и цр кве
ном прак сом. По уче њу Пра во слав не Цр кве, пр во род ни гри јех је кон
та ми ни рао људ ску во љу, та ко да чо вјек не мо же а да не гри је ши, и та 
не спо соб ност људ ске во ље да уви јек би ра до бро, то јест да не гри је ши, 
пре но си се са Ада ма на чи та во по том ство. За то је за спа се ње нео п ход на 
са рад ња (συ νερ γεία) чо вје ко ве сло бод не во ље и Бо жи је бла го да ти.

Чо вјек, по Пе ла ги ју, ни је ор ган ски по ве зан са сво јим Спа си те љом и 
од но си се пре ма Ње му као уче ник и по дра жа ва тељ. Хри стос пре ста је да 
бу де ме та фи зич ки цен тар тво ре ви не и по ста је пу те во ди тељ и учи тељ. 
Пе ла ги јан ство ин ди рект но за о би ла зи Све те Тај не и во ди де са кра ли за
ци ји и се ку ла ри за ци ји људ ског жи во та. Уко ли ко се чо вјек спа са ва ин
ди ви ду ал ним на по ром сво је во ље он да Све те Тај не по ста ју су ви шне и 
не по треб не. Пе ла ги је ва је рес осу ђе на је на Тре ћем ва се љен ском са бо ру.

Цр ква се у овом пе ри о ду су о ча ва ла и са про бле ми ма на ди сци
пли нар ном пла ну. По ја ви ло се не ко ли ко рас ко ла ко ји су као и је ре си 
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на ру ша ва ли је дин ство Цр кве. Пр ви рас ко ли по ја ви ли су се у Егип ту и 
Сје вер ној Афри ци.

По „Ве рон ском до ку мен ту“, чи ја је ау тен тич ност не спор на, ли ко
пољ ски епи скоп Ме ли ти је је у ври је ме Ди о кле ци ја но вих го ње ња не за
ко ни то ру ко по ла гао епи ско пе у обла сти ма ко је су би ле под ју рис дик
ци јом Алек сан дриј ског ар хи е пи ско па и та ко узур пи рао ње го ва ка нон
ска пра ва. Алек сан дриј ски ар хи е пи скоп Пе тар, ко ји се био скло нио за 
ври је ме ових го ње ња, осу дио је ње гов по сту пак. Он је пу тем по сла ни це 
за тра жио од сво је па стве да пре ки не оп ште ње са Ме ли ти јем, обе ћав ши 
да ће овај слу чај би ти ри је шен на са бо ру епи ско па. Са бор епи ско па је 
305/306. го ди не сврг нуо Ме ли ти ја, ко ји је по том осно вао сво ју рас кол
нич ку за јед ни цу. Ме ли ти је вим рас ко лом ба вио се и Пр ви ва се љен ски 
са бор одр жан у Ни ке ји 325. го ди не. Са бор је сво јим 6. пра ви лом, а у 
скла ду са „ста рим оби ча ји ма“, по твр дио ду хов ну власт алек сан дриј ског 
ар хи е пи ско па „над обла сти ма Егип та, Ли ви је и Пен та по ља“. Од лу че но 
је да Ме ли ти је оста не у епи скоп ском до сто јан ству без пра ва ру ко по ла
га ња. Епи ско пи ко је је он ру ко по ло жио (у ври је ме са бо ра би ло их је 29) 
би ли су пот чи ње ни мје сним епи ско пи ма и мо гли су би ти по ста вље ни 
на не ку ка те дру тек ка да не ко од епи ско па ко је је ру ко по ло жио за ко ни
ти алек сан дриј ски ар хи е пи скоп умре.

До на тов рас кол у Сје вер ној Афри цу по ја вио се та ко ђе по чет ком IV 
ви је ка. И овај рас кол је по пут рас ко ла из прет ход ног пе ри о да био по сле
ди ца су ко ба при ста ли ца бла же и стро жи је ди сци пли не. Пар ти ју стро гих 
пред во дио је епи скоп До нат из Ка за Не гре, а пар ти ју умје ре них епи скоп 
кар та гин ски Ман су ри је и ње гов ар хи ђа кон и пре јем ник Це ци ли јан. Још 
305. го ди не, при ли ком из бо ра епи ско па гра да Ци та, ви дје ло се да је рас
кол не из бје жан. Ка да је Це ци ли јан по ста вљен за епи ско па Кар та гин ског 
311. го ди не до на ти сти су ње го во по ста вље ње про гла си ли не за ко ни тим, 
за то што у том чи ну ни су уче ство ва ли епи ско пи из Ну ми ди је чи ји је 
при мас имао екс клу зив но пра во да хи ро то ни ше сва ког епи ско па у Кар
та ги ни. Осим то га, јед ног од епи ско па ко ји је уче ство вао у хи ро то ни ји 
до на ти сти су оп ту жи ли да је био из дај ник (tra di tor), тј. да је у ври је ме Ди
о кле ци ја но вог го ње ња (303305) пре да вао све те књи ге го ни о ци мамно
го бо шци ма. Ка да је До нат исте го ди не за епи ско па Кар та гин ског по ста
вио Ма јо ра на, цар Кон стан тин се ди рект но укљи чио у рје ша ва ње овог 
про бле ма. Он је при знао Це ци ли је ву хи ро то ни ју као за ко ни ту и до нио 
низ стро гих мје ра про тив до на ти ста, ко ји ни су под ле гли при ти сци ма 
цар ске вла сти. Они су на ста ви ли да дје лу ју као одво је на за јед ни ца, сма
тра ју ћи се бе за пра ву, истин ску и све ту Цр кву. Овај рас кол тра јао је све 
до 411. го ди не ка да је са бор у Кар та ги ни осу дио до на ти сте.

По чет ком ше зде се тих го ди на IV ви је ка по ја вио се рас кол у Ан ти о
хи ји, ко ји су иза зва ли Па влин и Лу ци фер Ка љар ски. Ка да је Ан ти о хиј
ска ка те дра оста ла упра жње на одр жа на је не ка вр ста јав ног кон кур са 
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на ко ме је не ко ли ко по тен ци јал них кан ди да та има ло за да так да дог мат
ски про ту ма че стих из При ча Со ло мо но вих (8, 22): Господ ме је створио 
у почетку пута својега. Нај у спје шни ји је био Св. Ме ле ти је ко ји га је 
пра во слав но про ту ма чио, али ни је хтио да упо тре бља ва ни из раз јед
но су штан (ὁμοούσιος) ни из раз по доб но су штан (ὁμοιούσιος) да се не 
би су ко био са омиј ци ма, због че га је цар Кон стан ци је, ко ји је био на
кло њен ари јан ци ма, лич но одо брио ње гов из бор 360. го ди не. Због вјер
но сти Пра во сла вљу др жав на власт га је уско ро про тје ра ла са ка те дре. 
Ва жно је на по ме ну ти да је Ме ле ти је у свом бо го слов ском ри јеч ни ку 
ко ри стио из раз три ипо ста си (τρεῖς ὑποστάσεις) за ли ца Све те Тро ји це, 
ко ји ће при хва ти ти ци је ла Цр ква. Лу ци фер Ка љар ски је сма трао Ме ле
ти јев из бор не за ко ни тим (го во рио је да су га по ста ви ли ари јан ци), па 
је за епи ско па ан ти о хиј ског ру ко по ло жио Па вли на. Лу ци фе ру је на ро
чи то сме та ло што Ме ле ти је ко ри сти из раз τρεῖς ὑποστάσεις ко ји је он 
по гре шно схва тио и пре вео на ла тин ски је зик из ра зом tres sub stan ti
ae, што зна чи три су шти не. Из на ве де них раз ло га он је сум њи чио Св. 
Ме ле ти ја да је про а ри јан ски на стро јен. Па влин је, за раз ли ку од Св. 
Ме ле ти ја, ко ри стио из раз τρία πρόσωπα за ли ца Све те Тро ји це. Ис точ
ни епи ско пи су по др жа ва ли Ме ле ти јев из бор, а за пад ни и еги пат ски 
епи ско пи Па вли нов из бор. Та ко је на стао рас кол у Ан ти о хи ји, ко ји ће 
би ти пре ва зи ђен тек 415. го ди не за ври је ме ар хи е пи ско па Алек сан дра.

Јев се ви је Ке са риј ски
(Εὐσέβιος τοῦ Παμφίλου; Eu se bi us Pamp hi li)

Ро ђен је око 265. го ди не у Ке са ри ји Па ле стин ској, гдје је сте као од лич но 
кла сич но и хри шћан ско обра зо ва ње. Осим грч ког Јев се ви је је по зна вао 
је вреј ски и ла тин ски је зик. Ње го ви учи те љи би ли су уче ни ан ти о хиј
ски пре зви тер До ро теј (Eu seb. Hist. eccl. VII 32) и управ ник Ке са риј ске 
ка ти хет ске шко ле Св. Пам фил Му че ник, под чи јим је ути ца јем Јев се ви
је по стао ва тре ни по бор ник Ори ге но вог уче ња и алек сан дриј ске бо го
слов ске тра ди ци је уоп ште. Јев се ви је и Пам фил су уло жи ли ве ли ки труд 
об на вља ју ћи и уре ђу ју ћи чу ве ну Ке са риј ску би бли о те ку ко ју је осно вао 
Ори ген. У ври је ме Мак си ми но вих го ње ња обо ји ца су би ли ухап ше ни и 
ба че ни у Ке са риј ску там ни цу, гдје су за јед но ра ди ли на пи са њу „Апо
ло ги је Ори ге на“ у пет књи га, ко ју је Јев се ви је ка сни је до пу нио ше стом 
књи гом (Phot. Bibl. 118). На кон Пам фи ло ве му че нуч ке смр ти 310. Јев се
ви је је успио да по бјег не из Ке са ри је у Тир, а по том у еги пат ску пу сти
њу, гдје је остао до кра ја го ње ња. Он је до те мје ре био за хва лан свом 
учи те љу да је на кон ње го ве смр ти ње го во име при до дао свом име ну, 
због че га се обич но на зи ва Јев се ви је Пам фил (Εὐσέβιος τοῦ Παμφίλου).
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По сли је пот пи си ва ња Ми лан ског едик та (313) по ста вљен је за епи
ско па Ке са ри је Па ле стин ске и на тој ка те дри ће оста ти до кра ја жи во та. 
За ври је ме свог епи скоп ства Јев се ви је је на ста вио рад на об на вља њу и 
уре ђи ва њу Ке са риј ске би бли о те ке, обо га тив ши је но вим ру ко пи си ма. 
За хва љу ју ћи сво јој уче но сти, ди пло мат ском да ру и уми је ћу да по ди
ђе Кон стан ти но вој су је ти, Јев се ви је је ужи вао ве ли ки углед код ца ра и 
имао ве ли ки ути цај на ње го ве од лу ке. У ври је ме бор бе ко ју је Цр ква во
ди ла про тив Ари је ве је ре си по на шао се ди пло мат ски. По што је на сли
је дио сла бо сти Ори ге но ве три ја до ло ги је (суб ор ди на ци о ни зам) ње му је 
би ло бли же Ари је во од пра во слав ног уче ња, због че га је стао на стра ну 
овог је ре ти ка. Ка сни је, на Пр вом ва се љен ском са бо ру у Ни ке ји, „ди
пло мат ски“ ће пот пи са ти Ари је ву осу ду, али је то учи нио ви ше у на мје
ри да удо во љи же љи ца ра Кон стан ти на не го из лич ног убје ђе ња, што 
по твр ђу ју ка сни ји до га ђа ји. На кон са бо ра на ста вио је да шти ти ари јан
це, па је за јед но са Јев се ви јем Ни ко ми диј ским, ва тре ним при ста ли цом 
ари јан ства, уче ство вао у свр га ва њу епи ско па ко ји су бра ни ли ни кеј ско 
вје ро и спо ви је да ње (Ата на си ја Ве ли ког, Јев ста ти ја Ан ти о хиј ског, Мар
ке ла Ан кир ског). Јев се ви је ни је ни кад искре но при хва тио кључ ни ан
ти а ри јан ски из раз ὁμοούσιος (јед но су штан), што се ви ди из пи сма ко је 
је упу тио сво јој па стви, гдје је на мјер но по гре шно про ту ма чио ње гов 
сми сао. Због сво је не ис кре но сти Јев се ви је је, пре ма свје до чан ству Со
кра та Схо ла сти ка (Hist. eccl. I, 23), до био на зив δίγλωσσος, што зна чи 
дво лич њак, пре вр тљи вац. Умро је око 340. го ди не. Ан ти о хиј ски са бор 
је 341. по ста вио за Јев се ви је вог пре јем ни ка на ке са риј ској ка те дри ње
го вог уче ни ка и во ђу по лу а ри јан ске пар ти је оми ја ца Ака ки ја.

Иа ко је имао не га тив ну уло гу у дог мат ским спо ро ви ма Јев се ви је 
је из у зет но ва жан као цр кве ни пи сац. Нај ври јед ни ји и нај зна чај ни ји 
дио ње го вог ства ра ла штва чи не исто риј ски спи си. Јев се ви је се с пра
вом сма тра оцем цр кве не исто ри је. Он ни је са мо на пи сао пр ву исто ри ју 
хри шћан ске Цр кве, већ је угра дио у њу фи ло соф ску и бо го слов ску пер
спек ти ву и та ко по ста вио те ме ље хри шћан ске фи ло со фи је исто ри је.

Јев се ви је во нај зна чај ни је дје ло „Цр кве на исто ри ја“ (Ἐκκλησιαστικὴ 
ἱστορία; Hi sto ria ec cle si a sti ca) са сто ји се из 10 књи га, а об у хва та пе ри од 
од осни ва ња Цр кве до Кон стан ти но ве по бје де над Ли ки ни јем 324. го
ди не. Пр ва књи га по све ће на је лич но сти Го спо да Ису са Хри ста и има 
дог мат скоапо ло гет ски ка рак тер. У дру гој књи зи ау тор го во ри о апо
стол ском вре ме ну, о го ње њу хри шћа ња у ври је ме Не ро на и о по чет ку 
Ју деј ског ра та, на во де ћи при том сво је из во ре (дје ла Кли мен та Алек
сан дриј ског, Тер ту ли ја на, Јо си фа Фла ви ја и Фи ло на). Тре ћу књи гу ау тор 
за по чи ње при чом о апо сто ли ма Пе тру и Па влу и њи хо вој му че нич кој 
смр ти, а за тим го во ри о Ју деј ском ра ту и ра за ра њу Је ру са ли ма, о го
ње њу хри шћа на у ври је ме До ми ци ја на, о лич но сти и дје ли ма Св. Јо ва
на Бо го сло ва, о дје ли ма апо стол ских му же ва и о по ја ви пр вих је ре си. 
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У че твр тој књи зи го во ри се о нај ва жни јим хри шћан ским ка те дра ма 
(по мје сним цр ква ма) и њи хо вом апо стол ском пре јем ству, о је ре ти ци
ма гно сти ци ма и о пр вим апо ло ге ти ма. У пе тој књи зи ау тор опи су је 
под ви ге и хра брост хри шћан ских му че ни ка, за тим го во ри о глав ним 
до га ђа ји ма на Ис то ку и на За па ду, о Св. Ири не ју Ли он ском и ње го вим 
дје ли ма, о осни ва њу Алек сан дриј ске ка ти хет ске шко ле и на ста вља при
чу о је ре си ма дру гог ви је ка. Нај ве ћи дио ше сте књи ге по све ћен је Ори
ге но вом жи во ту и ства ра ла штву. У остат ку књи ге го во ри се о го ње њу у 
ври је ме Сеп ти ми ја Се ве ра, о жи во ту и дје ли ма Кли мен та Алек сан дри
ја ског и рас ко ли ма Но ва та и Но ва ци ја на. У сед мој књи зи, на те ме љу пи
са ма Св. Ди о ни си ја Алек сан дриј ског ко ја ци ти ра или пре при ча ва, ау
тор го во ри о пас хал ном ка но ну, о про бле му па лих, о је ре си ма Са ве ли ја, 
Па вла Са мо сат ског и Ма не са, за тим на во ди спи сак ца ре ва за кључ но 
са Ди о кле ци ја ном и спи сак епи ско па пре јем ни ка на Рим ској, Алек сан
дриј ској и Ан ти о хиј ској ка те дри. У осмој књи зи опи са но је го ње ње Цр
кве у ври је ме Ди о кле ци ја на и ње го вих на след ни ка. Књи га се за вр ша ва 
едик том ца ра Га ле ри ја о вјер ској то ле ран ци ји из 311. го ди не. У де ве тој 
књи зи го во ри се о об на вља њу го ње ња при ца ру Мак сен ци ју, о по бје ди 
ца ра Кон стан ти на над Мак сен ци јем, о едик ту ца ра Мак си ми на и ње го
вој смр ти. У де се тој књи зи, по сли је на по ме не о ре ли ги о зном ми ру ко ји 
је ус по ста вљен у чи та вој им пе ри ји, Јев се ви је на во ди соп стве ну оми ли
ју про из не се ну при ли ком осве ће ња ба зи ли ке у Ти ру, за тим на во ди пу
ни текст Ми лан ског едик та и не ко ли ко пи са ма ко ја је цар Кон стан тин 
упу тио ра зним ли ци ма. На кра ју књи ге го во ри се о го ње њу хри шћа на 
од стра не ца ра Ли ки ни ја и о Кон стан ти но вој по бје ди над Ли ки ни јем.

Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία не пред ста вља си сте мат ско из ла га ње исто риј
ских до га ђа ја већ бо га ту збир ку исто риј ских чи ње ни ца, до ку ме на та и 
из во да из спи са цр кве них пи са ца, ко ји пред ста вља ју је дин стве но свје
до чан ство о жи во ту и ра ду древ не Цр кве. Ка да не би би ло Јев се ви је
ве Исто ри је мно ги зна чај ни до га ђа ји из пр ва три ви је ка хри шћан ства 
би ли би нам пот пу но не по зна ти. У овом дје лу при сут на је апо ло гет ска 
тен ден ци ја да се исто ри ја Цр кве при ка же као све ште на исто ри ја у ко јој 
дје лу је про ми сао Бо жи ји. Јев се ви је же ли да по ка же да је Бог уте ме љио 
Цр кву и да је во ди кроз исто ри ју пре ма ње ној ко нач ној по бје ди над 
мно го бо жач ком др жа вом. Јев се ви је ва Исто ри ја са чу ва на је у цје ли ни 
на грч ком из вор ни ку у не ко ли ко ру ко пи са из IX, X, XI ви је ка и у три 
ста ра пре во да: си риј ском, јер мен ском и ла тин ском.

Дру го по зна ча ју Јев се ви је во исто риј ско дје ло „Хр о ни ка“ (Χρονικά; 
Chro ni con) са чу ва но је у цје ли ни у јер мен ском пре во ду. Дру ги дио „Хро
ни ке“ са чу ван је и у ла тин ском пре во ду или, бо ље ре че но, пре ра ди Св. 
Је ро ни ма. Од грч ког ори ги на ла до нас су до шли са мо од лом ци. Пун на
зив ово га дје ла гла си: „Хро нич ки ка но ни и скра ће на исто ри ја Је ли на и 
Вар ва ра“ (Χρονικο κανόνες κα ἐπιτομὴ ἱστορίας Ἑλλήνων τε κα βαρβάρων).
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„Хро ни ка“ се са сто ји из два ди је ла. Пр ви дио χρονογραφία са др жи 
крат ку исто ри ју древ них на ро да (Хал де ја ца, Аси ра ца, Егип ћа на, Је вре
ја, Гр ка и Ри мља на), а дру ги дио χρονικο κανόνες са др жи упо ред не хро но
ло шке та бли це свје тов не и све ште не исто ри је од Авра ма до 303. го ди не. 
Циљ овог дје ла је да до ка же да је је вреј ска ре ли ги ја ста ри ја од свих дру
гих ре ли ги ја и да је хри шћан ство њен за ко ни ти на след ник. „Хро ни ка“ 
по чи ње од пра о ца Авра ма, а не од Ада ма, јер се не зна ко ли ко је Адам 
био у ра ју, а би блиј ски бро је ви о вре ме ну по у зда ни су са мо од Авра ма. 
При ли ком пи са ња „Хро ни ке“ Јев се ви је је ко ри стио ве ли ки број из во
ра. Слу жио се и исто и ме ним дје лом Ју ли ја Афри кан ца ко га је у до број 
мје ри успио да над ви си и да до ка же да је ње го ва „Хро ни ка“ ли ше на на
уч ног уте ме ље ња. По ред ко ри шће ња ве ли ког бро ја из во ра Јев се ви је се 
по ка зу је и као чо вјек ве о ма ши ро ких и те мељ них на уч них ста во ва, због 
че га „Хро ни ка“ по ми шље њу по зна тог па тро ло га Ј. Ква сте на пред ста
вља „јед но од оних фун да мен тал них дје ла на ко је се осла ња сва ко да ље 
из у ча ва ње исто ри је чо вје чан ства“. Фор ма ко ју је Јев се ви је дао овом дје
лу би ла је, по ми шље њу В. Бо ло то ва, по губ на за ње го во да ље по сто ја ње. 
Она је би ла умјет нич ка и за хтје ва ла је ис ку сног пре пи си ва ча, због то га 
што ју је и нај ма ње од сту па ње од ори ги на ла ква ри ло.

Јев се ви јев спис „Жи вот Кон стан ти нов“ (Εἰς τὸν βίον τοῦ μακαρίου 
Κωνσταντίνου βασιλέως; Vi ta Con stan ti ni) има па ни ги рич ки (по хвал ни) 
ка рак тер и не пред ста вља по у здан исто риј ски из вор. Ау тор у ца ру Кон
стан ти ну ви ди са вр ше ног и по бо жног чо вје ка и на зи ва га но вим Мој си
јем и при ја те љем све мо гу ћег Бо га. Он не на ла зи ри је чи ко је би до стој но 
опи са ле ца ре ве по ступ ке и за слу ге, пре ћут ку ју ћи при том по гу бље ња 
ко ја је цар спро во дио над чла но ви ма сво је по ро ди це. У „Vi ta Con stan
ti ni“ Јев се ви је за го ва ра та кву кон цеп ци ју од но са Цр кве и др жа ве ко ја 
омо гу ћа ва ве ће упли та ње ца ре ва у цр кве не по сло ве (це за ро па пи зам). У 
лич но сти ца ра Кон стан ти на, по ње го вом ми шље њу, за вр ша ва се дје ло 
сје ди ње ња Цр кве Хри сто ве и цар ства, ко је је за по че то у ври је ме ца ра 
Ав гу ста и Го спо да Ису са Хри ста. По сли је по ли тич ке по бје де и лич ног 
обра ћа ња у хри шћан ство, цар Кон стан тин се по ја вљу је не са мо као Ав
гу стов на след ник не го и као „ико на је ди ног Све ца ра“ (εἰκὼν ἑνὸς τοῦ 
παμβασιλέως). По Јев се ви је вим ри је чи ма цар ство се про сти ре на вас
ци је ли ко смос, а ње го ва гла ва је Ве ли ки Цар Бог Отац, за ко јим сли је
ди Ло гос као гла ва не бе ских вој ски од ко га ди рект но до би ја власт цар 
(Кон стан тин), ко ји има по себ ну цар ску ду шу (βασιλικὴ ψυχή). Вр ху
нац па ни ги рич ког пре у ве ли ча ва ња Јев се ви је ис по ља ва ка да го збу ко ју 
је по во дом два де сет го ди на упра вља ња при ре дио Кон стан тин на зи ва 
„ико ном Цар ства Хри сто вог“ (Χριστοῦ βασιλείας εἰκόνα), а у ли ку тро ји
це ње го вих си но ва ви ди об лич је Све те Тро ји це. Иа ко „Vi ta Con stan ti ni“ 
има па ни ги рич ки ка рак тер, у овом спи су на ла зи мо до ста ма те ри ја ла о 
жи во ту Цр кве у ври је ме Пр вог ва се љен ског са бо ра као и де та љан опис 
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Кон стан ти но вог ви ђе ња кр ста при је ње го ве бит ке са Мак сен ци јем на 
Мил виј ском мо сту.

Спис „О па ле стин ским му че ни ци ма“ (Περί τῶν ἐν Παλαιστίνῃ 
μαρτυρησάντων; De martyri bus Pa la e sti nae) та ко ђе има исто риј ски ка
рак тер и на свој на чин до пу њу је 8. и 9. књи гу Јев се ви је ве „Цр кве не 
исто ри је“. Ов дје Јев се ви је као оче ви дац опи су је окрут не про го не хри
шћа на у Па ле сти ни из ме ђу 303. и 311. го ди не, ис ти чу ћи му че ни штво 
као нај ве ћи под виг ко ји са ме му че ни ке у том су ко бу до бра и зла чи ни 
по бјед ни ци ма а Цр кву Хри сто ву тор же ству ју ћом.

Сво ја дог мат ска дје ла „Про тив Мар ке ла“ (Κατά  Μαρκέλλου  τοῦ 
ἀγκύρας ἐπισκόπου; Con tra Mar cel lum) и „О цр кве ној те о ло ги ји“ (Της 
εκκλησιαστικής Θεολογίας; De ec cle si a sti ca the o lo gia) Јев се ви је је на пи сао 
на кон свр га ва ња Мар ке ла са ан кир ске ка те дре на са бо ру у Ца ри гра ду 336. 
го ди не. У њи ма Јев се ви је с пра вом оп ту жу је Мар ке ла да сво јим уче њем 
об на вља мо нар хи јан ску је рес, али и сам па да у дог мат ске за блу де твр де ћи 
да је Син про из вод во ље Оче ве и да је Све ти Дух ство рен кроз Си на.

У Јев се ви је вим би блиј скоег зе гет ским дје ли ма ви ше до ла зи до из
ра жа ја ње го ва еру ди ци ја не го ње го ва ег зе гет ска спо соб ност. Од ње
го вих „Ту ма че ња на псал ме“ (Ἑρμηνεία εἰς  τοὺς  Ψαλμούς; Com men
ta ria in Psal mos) и „Ту ма че ња на про ро ка Иса и ју“ (Ἑρμηνεία εἰς τον 
προφήτην Ησαϊαν; Com men ta rii in Isa i am) са чу ва ни су са мо од лом ци. У 
ње го вим ту ма че њи ма осје ћа се сна жан ути цај алек сан дриј ске ег зе гет
ске тра ди ци је, иа ко Јев се ви је по не кад про ја вљу је ин те рес за ли те рар ни 
и исто риј ски сми сао би блиј ских тек сто ва.

Спис „Оно ма сти кон“ (Περί τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ 
γραφῇ; Ono ma sti con) по све ћен је би блиј ској ге о гра фи ји и то по но ма
сти ци, а на пи сан је на ини ци ја ти ву Јев се ви је вог при ја те ља Па вли на, 
епи ско па тир ског, ко ме је и адре со ван. Спис са др жи азбуч ни по пис 
би блиј ских ге о граф ских мје ста са крат ким об ја шње њи ма ге о граф ско
исто риј ског ка рак те ра.

Јев се ви је ви „Је ван ђел ски ка но ни“ (Ca no nes Eu an ge li o rum) пред ста
вља ју си сте мат ски ура ђен пре глед па ра лел них мје ста у ка нон ским Је
ван ђе љи ма. Овај на чин или си стем из но ше ња па ра лел них мје ста по ка
зао се као прак ти чан због че га су га при хва ти ли и не ки ка сни ји пи сци.

Нај зна чај ни ја Јев се ви је ва апо ло гет ска дје ла „Је ван ђел ска при пре ма“ 
и „Је ван ђел ско до ка зи ва ње“ чи не јед ну цје ли ну, а на ста ла су при је Пр
вог ва се љен ског са бо ра.

У трак та ту „Је ван ђел ска при пре ма“ (Εὐαγγελικὴ προπα ρασ κευή; Pra
e pa ra tio Evan ge li ca) Јев се ви је по би ја па ган ски по ли те и зам и до ка зу је су
пер и ор ност је вреј ске вје ре ко ја је по слу жи ла као при пре ма за Је ван ђе ље.

Трак тат „Је ван ђел ско до ка зи ва ње“ (Εὐαγγελικὴ ἀπόδειξις; De mon
stra tio evan ge li ca) пред ста вља од го вор на оп ту жбе Је вре ја да је хри
шћан ство из об ли чи ло и ис ква ри ло њи хо ву ре ли ги ју. Јев се ви је ис ти че 
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да је Мој си јев за кон имао про ла зан ка рак тер. Хри шћа ни су ду хов ни 
на след ни ци све тих пра о та ца и па три ја ра ха, чи ја ре ли ги ја ни је има ла 
пле мен ски (ка ко то схва та ју Је вре ји) не го уни вер зал ни ка рак тер. Јев се
ви је до ка зу је да су бит не до га ђа је из све ште не исто ри је, као што су пад 
Изра и ља, до ла зак Спа си те ља и при зва ње мно го бо жа ца у кри ло Цр кве, 
пред ска за ли ста ро за вјет ни про ро ци.

Трак тат „Про тив Је ро кла“ (Con tra Hi e roc lem) упе рен је про тив исто и
ме ног на мје сни ка Ви ти ни је, ко ји је по ку шао да ома ло ва жи хри шћан ство 
ис ти чу ћи на вод ну су пер и ор ност Апо ли на ри ја Ти јан ског над Хри стом.

Од ве ли ког бро ја Јев се ви је вих пи са ма до нас су до шла са мо три: 
„Пи смо Фла ки ли“ (Epi stu la ad Fla cil lum), „Пи смо Ке са риј ској Цр кви“ 
(Epi stu la ad Ca e sa ri en ses) и „Пи смо ав гу сти Кон стан ци ји“ (Epi stu la ad 
Con stan ti am Au gu stam). У „Пи сму ав гу сти Кон стан ци ји“, на ко га су се 
ра до по зи ва ли ико но бор ци, Јев се ви је ис ти че да је по кло ње ње ико на ма 
мно го бо жач ки оби чај. Оци Сед мог ва се љен ског са бо ра су од ба ци ва ли 
сва ко по зи ва ње на Јев се ви ја сма тра ју ћи га је ре ти ком ари јан цем и дво
лич ња ком у вје ри.

Упр кос огром ној еру ди ци ји Јев се ви је Ке са риј ски је био про сје чан 
ми сли лац. Ње го ви дог мат ски ста во ви су не кон зи стент ни и не до вољ но 
ја сни. Он се као те о лог фор ми рао под ути ца јем Ори ге на, али је имао 
мно го ма ње да ра за спе ку ла ци ју од свог ве ли ког прет ход ни ка, па је са
мим тим био и лош на ста вљач ње го вог уче ња, лош ори ге ни ста. Сво
је уче ње о Све тој Тро ји ци Јев се ви је је пр ви пут из ло жио у апо ло гет
ском дје лу „Је ван ђел ско до ка зи ва ње“, ко је је на пи сао не ко ли ко го ди на 
при је Пр вог ва се љен ског са бо ра. Из на ве де них раз ло га га не мо же мо 
сма тра ти ди рект ним Ари је вим след бе ни ком за шта су га оп ту жи ва ли 
Епи фа ни је, Фо ти је, Је ро ним и Те о до рит. По што је при хва тио Ори ге
нов суб ор ди на ци о ни зам Јев се ви ју је би ло бли же Ари је во ла жно уче ње 
од пра во слав ног ко је је ис ти ца ло су штин ску јед на кост пр вог и дру гог 
ли ца Све те Тро ји це. Де се так го ди на по сли је Пр вог ва се љен ског са бо ра 
Јев се ви је је, по би ја ју ћи Мар ке ло во је ре тич ко уче ње, ра ди ка ли зо вао и 
за о штрио сво је суб ор ди на ци о ни стич ке ста во ве и ти ме се зна чај но при
бли жио ари јан ци ма.

Јев се ви је од ба цу је Ари је ву основ ну ми сао о на ста ја њу Си на из не
би ћа (ἐξ οὐκ ὅντων). Бог при је свих вје ко ва ра ђа Си на као по себ ну и 
са вр ше ну ипо стас ра ди ства ра ња сви је та. Ро ђе ње Ло го са де си ло се, по 
Јев се ви ју, из ван вре ме на или бо ље ре че но при је по чет ка вре ме на. Осла
ња ју ћи се на стих из Књи ге про ро ка Иса и је „... род ње гов ко ће ис ка за
ти“ (Ис 53, 8), Јев се ви је је сма трао да је не мо гу ће опи са ти ро ђе ње Си на 
од Оца, па је тра жио по год не сли ке по мо ћу ко јих би се мо гла при бли
жно пред ста ви ти ова тај на. Ро ђе ње Си на он упо ре ђу је са зра ком ко ји 
из ла зи из из во ра свје тло сти и са ми ри сом ко ји до ла зи од из во ра ми ри
са (De mon str. IV 2, 3).
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Јев се ви је је био да ле ко од при зна ња јед но сушт но сти Оца и Си на у 
ни кеј ском сми слу иа ко је пот пи сао Ни кеј ски сим вол, због че га је у пи
сму ко је је на кон са бо ра упу тио сво јој па стви из раз ὁμοούσιος про ту ма
чио на свој на чин и дао му пот пу но дру га чи је зна че ње. Не ро ђе на ипо
стас је, по Јев се ви ју, су штин ски из над ро ђе не ипо ста си. Са мо је Отац 
Бог са вр шен сам по Се би. Он је пр ви Бог (πρώτος Θεός) ко ји је исти
нит у соп стве ном сми слу (αληθινός Θεός), а Син је дру ги Бог (δεύτερος 
Θεός) и ни је рав но ча стан (ισοτίμους) са Оцем (De eccl. theol. II, 7, 3). 
Ако тре ба да Га по шту је мо као и Оца то је за то што је Он сли ка (είκών) 
Оче ва. Соп стве но (лич но) име ро ђе не ипо ста си је сте Син и са мо као 
Син, или као сли ка Бо га Оца, на зи ва се Бо гом (De mon str. V, 4). „Ми 
смо на у че ни да Је дан је сте Вр хов ни Отац, Бог, Го спод ко ји је Го спод и 
Бог Дру го га (Го спо да и Бо га) ... Ло гос Бо га је сте Дру ги Го спод, Вла ди
ка оних ко ји се на ла зе у Ње го вој вла сти, али Он ни је по до бан (у сво јој 
вла сти) Оцу, јер Бог Ло гос ни је Го спод и ни је Бог Отац, не го Ње го ва 
сли ка, ми сао, пре му дрост и си ла...“ (De mon str. V 8, 2–3). Хри шћан ски 
мо но те и зам мо гу ће је очу ва ти, по Јев се ви ју, са мо ако је је дан Бог у соп
стве ном сми слу Бог Отац а Син пот чи њен Ње му и ни жи од Ње га (De 
eccl. theol. I, 11, 1).

Јев се ви је ни је при хва тао је дан од кључ них из ра за Ни кеј ског вје ро
и спо ви је да ња „из су шти не Оца“ (ἐκ τῆς οὐσίας του Πατρός), за то што је 
сма трао да има ма те ри ја ли стич ки при звук и да са др жи у се би ми сао о 
ума ње њу и ди је ље њу Оче ве су шти не. „Син ни је из су шти не Оца, али 
ни је ни из не би ћа; Он је из во ље и си ле Оче ве“ (...έκ της του Πατρός... 
βουλής τε και δυνάμεως ούσιούμενον; De mon str. IV, 3, 13). Иа ко је су штин
ски ни жи од Оца, Син је, по ње му, да ле ко из над тва р них би ћа ко ја су 
на ста ла из ни че га. Син је Бог по при ро ди, иа ко ни је „пр ви Бог“ (πρώτος 
Θεός). Син има „ипо стас“ у све му по доб ну при ро ди пр вог, не ро ђе ног 
Бо га (έχων ὑπόστ ασιν... κατά πάντα τη του... Θεού φύσει παρωμοιωμένην; 
De mon str.V, 5, 10). Ту ма че ћи стих Господ ме је створио у почетку пута 
својега... (Пр 8, 22) Јев се ви је ис ти че да гла гол ἔκτισεν не ука зу је на ства
ра ње Си на из не би ћа већ да је Го спод Ње га, тј. Си на, већ прет по сто је ћег, 
по ста вио или на зна чио „по чет ком пу те ва сво јих“ (De eccl. theol. III, 2). 
Он гла го лу ἔκτισεν при да је сми сао κατέταξ εν или κατέστ ησ εν (на зна чио 
или по ста вио). Јев се ви ју је би ло по зна то да у пре во ди ма Акви ле, Си ма
ха и Те о до ти о на умје сто ри је чи ἔκτισεν сто ји ἐκτήσατο.

Уче ње о тре ћем ли цу Све те Тро ји це ке са риј ског епи ско па бли ско је 
ари јан ском и ду хо бо рач ком. Иа ко је при зна вао ипо ста сно или лич но 
би ће Све тог Ду ха, ис ти цао је да је Он су штин ски ни жи од пр ве и дру ге 
ипо ста си и да Га је Бог ство рио кроз Си на.

Јев се ви је ис ти че да је Бо го о ва пло ће ње нај ве ћа жр тва Бо жи ја у до
мо стро ју спа се ња. Бо го о ва пло ће ње је би ло ствар но а не при вид но, и 
свр ши ло се по во љи Бо га, ко ји се же лио от кри ти љу ди ма не са мо пре ко 
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ста ро за вјет них ми стич ких те о фа ни ја не го и ствар ним при ма њем људ
ске пло ти, ко ја слу жи Бо гу Ло го су као ин стру мент (ὄργανον) за ис пу
ње ње Ње го ве спа си тељ ске ми си је (De mon str. IV 11, 2).

Јев се ви је је пр ви хри шћан ски пи сац ко ји ко ри сти тер мин θεολογία 
(бо го сло вље) у сво јим спи си ма. Област бо го сло вља он ди је ли на дви је 
глав не сфе ре: ико но ми ју и бо го сло вље (у ужем сми слу). На ико но ми ју се 
од но се сва пи та ња ве за на за дје ло ва ње Хри ста у сви је ту, а на бо го сло вље 
пи та ња ко ја се ти чу Ње го вог Бо жан ства и Ње го вог од но са пре ма Бо гу 
Оцу (Hist. eccl. I, 1, 7).

Све ти Ки ри ло Је ру са лим ски
(Κύριλλος Ιεροσολύμων; Cyril lus Hi e ro solymi ta nus)

Жи вот и уче ње Св. Ки ри ла, по ри је чи ма о. Јо ва на Ма јен дор фа, од сли
ка ва ју све не ми ре и све про бле ме цр кве ног жи во та сре ди не че твр тог 
ви је ка, и мо гу нам пру жи ти ја сну пред ста ву о ду ху те епо хе. Св. Ки ри ло 
је ро ђен око 315. го ди не. О мје сту ње го вог ро ђе ња, ње го вим ро ди те љи
ма и ње го вом вас пи та њу не ма мо ни ка квих по да та ка. Прет по ста вља се 
да је ро ђен у Је ру са ли му, мје сту ње го вог ар хи па стир ског слу же ња, или 
у ње го вој око ли ни. У чин све ште ни ка ру ко по ло жио га је епи скоп је ру
са лим ски Мак сим и у том чи ну је нај вје ро ват ни је 348, то ком ус кр шњег 
по ста и сви је тле сед ми це, из го во рио сво је чу ве не ка ти хет ске бе сје де 
огла ше ни ма и но во кр ште ни ма (не ки па тро ло зи сма тра ју да их је из го
во рио као епи скоп 350. го ди не). На кон Мак си мо вог упо ко је ња (из ме ђу 
348. и 350.) Св. Ки ри ла је за епи ско па је ру са лим ског по све тио по зна
ти про тив ник ни кеј ског вје ро и спо ви је да ња и во ђа ари јан ске пар ти је 
„оми ја ца“ ми тро по лит Ке са ри је Па ле стин ске Ака ки је, ко ји се на дао да 
ће у Св. Ки ри лу има ти са ве зни ка. Због то га што га је по све тио ари ја нац 
Ака ки је не ки епи ско пи са За па да оспо ра ва ли су ње гов из бор. Ис точ
ни епи ско пи су бра ни ли пра во слав ност Ки ри ло ве хи ро то ни је од та
да за ко ни тог ми тро по ли та (Ака ки је је осу ђен као ари ја нац тек 359. на 
са бо ру у Се лев ки ји). Сво ју пра во слав ност Све ти Ки ри ло ће по ка за ти 
убр зо на кон по све ће ња за епи ско па, ка да је до шао у су коб са Ака ки јем 
око ми тро по ли тан ских пра ва, али је у по за ди ни овог су ко ба би ло њи
хо во не сла га ње на дог мат ском пла ну. Је ру са лим ски епи скоп је као епи
скоп апо стол ске ка те дре по сед мом ка но ну Пр вог ва се љен ског са бо ра 
имао пр вен ство ме ђу об ла сним епи ско пи ма и сход но то ме не за ви сност 
у упра вља њу, што се ви ди и из пи сма ца ра Кон стан ти на је ру са лим ском 
епи ско пу Ма ка ри ју, ко је је на сло вље но: Ма ка ри ју и оста лим епи ско пи
ма Па ле сти не. Ака ки је је тра жио да бу де над ре ђен је ру са лим ском епи
ско пу, али је ње гов пра ви циљ био да на тје ра Св. Ки ри ла да при хва ти 
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не пра во слав но „омиј ско“ уче ње, о че му свје до чи исто ри чар Со зо мен. 
По што се су прот ста вио Ака ки ју, Св. Ки ри ло је зба чен са сво је ка те дре 
357. го ди не, на кон че га се по ву као у Ан ти о хи ју, а по том у Тарс, гдје се 
збли жио са „оми у си ја ни ма“ ко ји су би ли пра во слав ни иа ко ни су при
хва та ли ни кеј ски из раз ὁμοούσιος. Умје сто тер ми на ὁμοούσιος они су 
ко ри сти ли тер мин ὁμοιούσιος (слич но су штан или по до бо су штан) по 
ко ме су и на зва ни оми у си ја ни. Ни Св. Ки ри ло ни је при хва тао из раз 
ὁμοούσιος (јед но су штан) нај вје ро ват ни је из сле де ћих раз ло га: а) тај из
раз ни је по сто јао у Све том Пи сму и у кр штењ ском Сим во лу вје ре Је ру
са лим ске Цр кве, за ко га је Св. Ки ри ло го во рио да „ни је са ста вљен по 
људ ском ра су ђи ва њу“; б) ко ри сти ли су га у је ре тич ком сми слу Па вле 
Са мо сат ски и Са ве ли је, про тив чи јег мо нар хи јан ског уче ња Св. Ки ри
ло исту па у сво јим Ка ти хе за ма.

На кон са бо ра у Се лев ки ји Иса вриј ској 359. го ди не Св. Ки ри ло је 
вра ћен на сво ју ка те дру, али је већ на ред не го ди не опет био прог нан. 
Го ди не 362. за ца ре ва ња Ју ли ја на Апо ста те он се по но во вра ћа на сво ју 
ка те дру на ко јој оста је до 367. Та да је во љом про а ри јан ски на стро је
ног ца ра Ва лен та усли је ди ло ње го во тре ће про гон ство, ко је ће тра ја ти 
пу них је да на ест го ди на. На кон Ва лен то ве смр ти 378. го ди не, је ру са
лим ски па стир се вра тио на сво ју ка те дру, оста так жи во та по све тив ши 
об но ви сво је епар хи је и вас по ста вља њу је дин ства и ми ра ко је су на ру
ши ли је ре ти ци. Пу ну са тис фак ци ју за сво је стра да ње и бор бу за чи сто
ту пра во сла вља Св. Ки ри ло је до био на Дру гом ва се љен ском са бо ру, 
на ко јем је при знат као је дан од сту бо ва пра во сла вља. Са бор ски оци 
су 382. у си но дал ном пи сму па пи Да ма су од го во ри ли на оп ту жбе ко је 
су не ки за пад ни епи ско пи из но си ли пр о тив је ру са лим ског све ти те ља и 
ти ме по твр ди ли пра во ва ља ност ње го ве епи скоп ске хи ро то ни је, као и 
ње го ве па стир ске и бо го слов ске за слу ге: „Ми као епи ско па мај ке сви ју 
Цр ка ва у Је ру са ли му по зна је мо нај у ва же ни јег и нај бо го љу би ви јег Ки
ри ла, ко ји је ра ни је ка нон ски хи ро то ни сан од об ла сних епи ско па и ко ји 
се мно го у ра зна вре ме на бо рио про тив ари ја на ца“. Овај „чо вјек све тог 
жи во та“ (Те о фан Хро но граф), и „за штит ник апо стол ског уче ња“ (Све
ти Те о до рит), упо ко јио се 387. го ди не.

Глав но дје ло Св. Ки ри ла су ње го ве про по ви је ди огла ше ни ма или 
„Ка ти хе зе“ (Κατηχήσεις; Ca tec he ses), ко је спа да ју ме ђу нај ври јед ни је и 
нај зна чај ни је спо ме ни ке хри шћан ске ста ри не. Оне свје до че о ве ли кој 
бри жно сти и пе да го шкој му дро сти древ не Цр кве ко ја је те жи ла да, са
гла сно хри шћан ском иде а лу, пре о бра зи цје ло куп ни жи вот огла ше них 
и про сви је тли Хри сто вом исти ном њи хов ра зум по мра чен ра зним за
блу да ма. У овим бе сје да ма су јед но став ним је зи ком (без фи ло соф ских 
тер ми на) и са за па њу ју ћом ја сно ћом и тач но шћу из ло же ни сви глав
ни дог ма ти ко је је Цр ква то га вре ме на сма тра ла нео п ход ним за спа
се ње, због че га је њи хов ау тор убро јан у ред ве ли ких учи те ља Цр кве и 
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нај ва жни јих свје до ка ње ног уче ња. Ка ти хе зе има ју не про цје њив зна чај 
за цр кве ну на у ку, не са мо због де таљ ног об ја шње ња цр кве них об ре да, 
Тај ни и ди сци пли не огла ша ва ња, не го и због из ла га ња вје ро у че ња Је ру
са лим ске Цр кве. Оне пред ста вља ју нај ва жни је свје до чан ство о ли тур
гиј ском жи во ту Цр кве у че твр том ви је ку.

Ки ри ло је из го во рио 24 ка ти хет ске бе сје де, од ко јих је пр ва пре до
гла шен ска (Προκατηχήσεις ἤτοι πρόλογος; Pro ca tec he sis) и пред ста вља 
не ку вр сту увод ног кур са на ми је ње ног они ма ко ји се при пре ма ју за 
Кр ште ње. У њој је да то об ја шње ње ка ко тре ба про во ди ти ври је ме до 
Кр ште ња и ка ко тре ба при сту пи ти овој Све тој Тај ни. На ро чи то се на
гла ша ва да кан ди дат за Кр ште ње тре ба да има ис кре ну же љу да се кр
сти, јер сва ко спо ља шње при ма ње ове Све те Тај не без од го ва ра ју ћег 
уну тра шњег на стро је ња до но си са мо ду хов ну про паст.

Сле де ћих 18 ка ти хет ских бе сје да (Κατηχήσεις Φωτιζομένων; Ca tec he
ses ad il lu mi nan dos) на ми је ње не су огла ше ни ма или ка ти ху ме ни ма и то 
они ма ко ји ма Кр ште ње пред сто ји на Ус крс. На кон че ти ри не дје ље Ве
ли ког по ста за огла ше не је при пре ман по се бан „ис пит“, па је са мо они
ма ко ји би „по ло жи ли“ био до пу штен при ступ „просвећeњу“, од но сно 
„просвјетљeњу“ (φωτισμός).

У пр вој огла шен ској ка ти хе зи Св. Ки ри ло ис ти че нео п ход ност Кр
ште ња за чо вје ка, ука зу ју ћи на бла го дат не по сле ди це при ма ња ове 
Све те Тај не. У дру гој ка ти хе зи ука зу је на по губ не по сле ди це гри је ха и 
по зи ва на искре но по ка ја ње. У тре ћој ка ти хе зи го во ри о пло до ви ма по
ка ја ња. У че твр тој ка ти хе зи из ла же основ не исти не хри шћан ске вје ре 
и ука зу је на Све то Пи смо као глав ни из вор хри шћан ског вје ро у че ња. 
У пе тој огла шен ској ка ти хе зи са оп шта ва слу ша о ци ма, али не за пи су
је, текст Сим во ла вје ре Је ру са лим ске Цр кве и пред ла же им да га на у че 
на па мет и не от кри ва ју ни ком осим хри шћа ни ма. У овој ка ти хе зи Св. 
Ки ри ло та ко ђе об ја шња ва по јам вје ре, на гла ша ва ју ћи да вје ра ни је са
мо са гла сност чо вје ка са от кри ве ном и пре да ном му исти ном не го и 
бла го дат на си ла да ро ва на од Бо га. У оста лим огла шен ским ка ти хе за ма 
(VI–X VI II) Св. Ки ри ло ту ма чи Сим вол вје ре Је ру са лим ске Цр кве са ан
ти а ри јан ским на гла ском.

У по след њих пет бе сје да (XIX –XXIV) Св. Ки ри ло де таљ но ту ма
чи Све те Тај не Кр ште ња, Ми ро по ма за ња и Ев ха ри сти је, због че га се 
оне на зи ва ју тај но вод стве не или ми ста го шке ка ти хе зе (Μυσταγωγικές 
Κατηχήσεις; Mysta go gi cae Ca tec he ses). Ове ка ти хе зе на ми је ње не су но
во про све ће ни ма или но во кр ште ни ма. По што у древ ној Цр кви огла
ше ни ни су мо гли да при су ству ју Ев ха ри сти ји и ни су го то во ни шта 
зна ли о све то та јин ском жи во ту Цр кве, њи ма је на кон Кр ште ња об ја
шња ван зна чај и са др жај три основ не хри шћан ске Тај не. Про свје тље ни 
(φωτιζόμενοι) свје тлом ду бље вје ре, они су на кон кр ште ња би ли у ста њу 
да схва те пра ви сми сао и уло гу Све тих Тај ни у жи во ту Цр кве.
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У пр вој ми ста го шкој ка ти хе зи Св. Ки ри ло рас кри ва сим во лич ко зна
че ње об ре да ко ји прет хо де Kрш тењу и са вр ша ва ју се у пре двор ју кр сти о
ни це: од ри ца ња од са та не и свих дје ла ње го вих, и сје ди ње ње са Хри стом 
кроз крат ко ис по ви је да ње вје ре у Све ту Тро ји цу и у Кр ште ње. У дру
гој ми ста го шкој ка ти хе зи об ја шња ва та ин стве но зна че ње и бла го дат ну 
си лу рад њи ко је се са вр ша ва ју при са мом Kрш тењу: од ла га ња оде жди, 
по ма за ња осве ће ним је ле јем, но вог ис по ви је да ња вје ре и тро крат ног по
гру же ња. У тре ћој ми ста го шкој ка ти хе зи ту ма чи све ште не рад ње и њи
хов сми сао у Тај ни Mиропомазања. Че твр та и пе та ми ста го шка ка ти хе за 
по све ће не су Све тој Тај ни Eвхаристије. У че твр тој се го во ри о су шти ни 
ове Тај не и ње ним ма те ри јал ним еле мен ти ма, а у пе тој се из ла же по ре
дак са вр ша ва ња Ли тур ги је вјер них и Ка но на Ев ха ри сти је.

Не ки на уч ни ци сма тра ју да ми ста го шке ка ти хе зе не при па да ју Св. 
Ки ри лу већ ње го вом пре јем ни ку на је ру са лим ској ка те дри Јо ва ну, чи
јим су име ном пот пи са не у не ким ру ко пи си ма. Ова те за је нео сно ва на 
и огром на ве ћи на ау то ри та тив них па тро ло га је од ба цу је због то га што 
све огла шен ске и ми ста го шке бе сје де пред ста вља ју јед ну цје ли ну ка ко 
по са др жа ју та ко и по је зи ку и не ма сум ње да при па да ју јед ном ау то ру. 
Мо гу ће је да је Јо ван Је ру са лим ски у ка сни јој ка ти хе за ци ји ко ри стио 
Ки ри ло ве бе сје де и да их је мо жда ре ди го вао, због че га су пот пи са не 
ње го вим име ном, али је го то во си гур но да он ни је њи хов ау тор.

Осим „Ка ти хе за“ са чу ва на су у цје ли ни још два спи са Св. Ки ри ла: 
„Оми ли ја о ис цје ље њу узе то га у ба њи Ви те зди“ (Ομιλία εἰς τόν παρα
λυτικόν; Ho mi lia in pa ralyti cum), ко ју је Ки ри ло из го во рио док је био у 
чи ну све ште ни ка, и „Пи смо ца ру Кон стан ци ју о по ја ви свје тле ћег кр
ста на не бу из над Је ру са ли ма“ (Επιστολή προς Κωνστάντιον βασιλέα; Epi
stu la ad Con stan ti um im pe ra to rem), ко је је на пи са но на сам дан по ја ве 
свје тле ћег кр ста 7. ма ја 351. го ди не (по исто ри ча ру Со зо ме ну). Иа ко се 
из раз „ὁμοούσιον Τριάδα“ (јед но сушт на Тро ји ца) у „Пи сму Кон стан ци
ју“ (cap. 8) на ла зи го то во у свим ру ко пи си ма ве ћи на но ви јих ис тра жи
ва ча сма тра да је он ка сни је ин тер по ли ран.

Св. Ки ри ло ни је ори ги на лан и са мо ста лан пи сац али је ве о ма зна ча
јан као свје док пра ве вје ре и као про по вјед ник ко ји дог мат ске и прак
тич не исти не из ла же на јед но ста ван и сви ма ра зу мљив на чин. Иа ко 
фор мал но ни је при хва тио ни кеј ско вје ро и спо ви је да ње ње го во бо го
сло вље је пот пу но пра во слав но, без ика квих је ре тич ких при мје са.

На ви ше мје ста Св. Ки ри ло Си на и Све тог Ду ха на зи ва ипо ста си ма 
и на тај на чин ис по ви је да у Бо гу три ипо ста си. Ри јеч ипо стас (ὑπόστ
ασις) код ње га има не што дру га чи ји сми сао не го код ка па до ки ја ца и 
озна ча ва по сто ја ну ре ал ност на су прот не че му про ла зном и при вид
ном. При ли ком из ла га ња уче ња о Све тој Тро ји ци Св. Ки ри ло по би ја 
ари јан це, иа ко их не по ми ње по име ну. Он до ка зу је вјеч ност Си на на 
осно ву ко ре ла ци је име на Отац и Син. Са ма ми сао о Си ну већ ука зу је на 
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по сто ја ње Оца и обрат но: „Чим се из го во ри, име Отац већ под ра зу ме ва 
и Си на, као и кад се из го во ри име Син, од мах се за ми шља и Си но вљев 
Отац“ (Ca tech. VII, 4). Очин ство је бес по чет но. Бог не по ста је Отац, јер 
Он је сте Отац при је вре ме на и при је свих вје ко ва (Ca tech. XI, 8). Отац је 
да кле вјеч но Отац Си на, а Син је од вјеч но сти ро ђен не са зна тљи вим и 
не појм љи вим ро ђе њем (ἀπεριεργάστῳ καὶ ἀκαταλήπτῳ τῇ γεννήσει; Ca
tech. XI, 4). Хри стос је Син Бо жи ји, не по уси но вље њу, не го по при ро ди, 
у вла сти том а не у пре но сном сми слу (Ca tech. XI, 7). Као Бог по са мој 
Сво јој при ро ди, Син је не из мје њив и ни је пот чи њен Оцу. Он је ра ван 
Оцу и по вла сти и по до сто јан ству и по тво рач кој мо ћи.

Са Оцем и Си ном је за јед но и не раз дје љи во Дух Све ти ко ји је та ко ђе 
све мо гућ и све зна ју ћи. Он се „јед на ком сла вом Бо жан ства по шту је са 
Оцем и Си ном“ (Ca tech. IV, 16). Бо жан ска си ла Ду ха Све то га мно го пу
та је по свје до че на у Но вом За вје ту: „Дух Све ти је у тре ну на у чио апо
сто ле оним је зи ци ма ко је они до та да ни су зна ли... Си лом Ду ха Све тог, 
во љом Оца и Си на, Пе тар је ду хов ном мре жом сво јих ри је чи уло вио за 
је дан дан три хи ља де ду ша... Истом си лом Ду ха Све тог, име ном Хри
сто вим, Фи лип је из го нио де мо не у са ма риј ском гра ду... Ду хом Све тим 
ис пу нио се Па вле на кон што га је Го спод наш Исус Хри стос при звао у 
слу жбу“ (Ca tech. XVII, 21; 25; 26). Св. Ки ри ло на гла ша ва да је је дан и 
исти Дух дје ло вао у Ста ром и Но вом За вје ту, и то на во ди као до каз о 
је дин ству от кри ве ња, про тив гно сти ка: „Не ка ни ко не одва ја Ста ри За
вјет од Но вог и не ка ни ко не твр ди да је је дан Дух био та мо, а дру ги је 
ов дје, јер та кав жа ло сти и ври је ђа са мог Ду ха Све тог, за јед но са Оцем 
и Си ном по што ва ног, ко ји се у ври је ме Кр ште ња от крио у Све тој Тро
ји ци... Је дан је Дух Све ти ко ји је о Хри сту про по ви је дао кроз про ро ке, 
а по до ла ску Хри сто вом си шао и по ка зао Га. Он је деј ство вао у апо
сто ли ма; Он и са да пе ча ти ду шу у Кр ште њу“ (τοῦτο μέχρι σήμερον ἐν 
βαπτίσματι σφραγίζει τὰς ψυχάς; Ca tech. XVI, 4; 24).

Је дин ство ли ца и је дин ство дје ло ва ња по твр ђу ју рав но прав ност и 
рав но ча сност ипо ста си Све те Тро ји це: „Све да ру је Отац кроз Си на за
јед но са Ду хом Све тим. Ни су јед но да ро ви Оца, јед но Си на, а јед но Ду
ха Све то га. Јед но је спа се ње, јед на је си ла, јед на вје ра (μία γὰρ ἡ σωτηρία, 
μία ἡ δύναμις, μία ἡ πίστις), је дан Бог Отац, је дан Го спод, је ди но род ни 
Син Ње гов, је дан Дух Све ти, Утје ши тељ“ (Ca tech. XVI, 24).

Хри сто ло ги ја Св. Ки ри ла је пот пу но са гла сна са уче њем Цр кве. Су
прот ста вља ју ћи се гно стич ком до ке ти зму он ис по ви је да да је Хри стос 
исто вре ме но и Бог и чо вјек и да је Ње го во чо вје штво ствар но, а Ње го
во стра да ње исти ни то: „За то не ка умук ну је ре ти ци ко ји го во ре про тив 
Ње го вог чо вје штва. Они про ти вр је че Оно ме ко ји ка же: пип ни те ме и 
ви ди те: дух не ма ти је ло и ко сти као што ви ди те да ја имам... кроз Дје
ву Он ни је пр о шао као кроз ту нел, не го ствар но се ова пло тио од ње; 
ствар но је јео, као и ми, и ствар но је пио, као и ми (Ca tech. IV, 9)“. Ње
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го во „стра да ње је исти ни то и ствар но, јер је Он за и ста ра за пет и ми 
се ово га не сти ди мо; рас пет је и не по ри че мо; на про тив, ја се хва лим 
го во ре ћи о то ме. Ако бих то по ри цао из об ли чи ла би ме ова Гол го та у 
чи јој бли зи ни се и са да на ла зи мо; из об ли чи ло би ме кр сно др во чи је 
ча сти це су пре да те ци је лој ва се ље ни“ (Ca tech. XI II, 4). Ки ри ло во ис по
ви је да ње дви ју при ро да у Хри сту из ви ре из ње го ве со ти ри о ло ги је. Ако 
би за љу де по стра дао прост чо вјек то не би има ло ни ка квог ис ку пи тељ
ског зна ча ја, јер спа се ње до ла зи од Бо га а не од чо вје ка. За то је би ло нео
п ход но да Ис ку пи тељ бу де исти ни ти Бог. Ако би чо вје штво Хри сто во 
би ло при вид но он да би Ње гов Крст и Вас кр се ње и сав ис ку пи тељ ски 
под виг би ли при вид ни, а „на ше спа се ње илу зи ја“ (Ca tech. IV, 9). За то је 
би ло нео п ход но да Ис ку пи тељ бу де и исти ни ти Бог и исти ни ти чо вјек.

Сва ко чу до, сва ки по сту пак Хри стов пред ста вља, по Св. Ки ри лу, 
сла ву ва се љен ској Цр кви, али Крст Хри стов пред ста вља ван ред ну и 
осо би ту сла ву, јер осло ба ђа све ко ји су на би ло ко ји на чин у вла сти ђа
во ла и гри је ха, од но сно, ис ку пљу је цје ло ку пан људ ски род: „Ве ли ко је 
чу до про гле да ва ње сли јеп ца у Си ло а му, али шта је то у од но су про гле
да ва ња сли је па ца ци је ле ва се ље не? За и ста је чу де сно и зна ме ни то вас
кр са ва ње че тво ро днев ног мр тва ца Ла за ра, али ов дје је бла го дат са мо 
на ње га јед ног огра ни че на: шта је то у по ре ђе њу са мр тви ма гри је хом у 
(ци је лој) ва се ље ни?“ (Ca tech. XI II, 1).

И Све ти Ки ри ло пра ви по ре ђе ње из ме ђу пра мај ке Еве и Дје ве Ма ри
је и њи хо вих уло га у до мо стро ју спа се ња: „Кроз дје ву Еву до шла је смрт; 
кроз Дје ву, или још бо ље из Дје ве, је тре ба ло да про си ја жи вот да би, као 
што је ону пре ва ри ла зми ја, ову бла го ви је стио Га ври ло“ (Ca tech. XII, 15).

Цр кве но уче ње о чо вје ку Св. Ки ри ло су прот ста вља је ре тич ким за блу
да ма ма ни хе ја ца и гно сти ка ко ји су на ма те ри ју, а са мим тим и на људ ско 
ти је ло, гле да ли као на не што што је по сво јој при ро ди зло и што је оби та
ва ли ште гри је ха. „У са ста ву чо вје ко вог ти је ла не по сто ји ни шта сра мот
но, сем ако се удо ви не осра мо те пре љу ба ма и блуд ни че њем. Ни је дан уд 
ти је ла у по чет ку ни је ство рен срам ним. Не ка умук ну сви је ре ти ци ко ји 
по ри чу ти је ло, или још го ре, са мог Тво р ца. Ми пам ти мо ри је чи апо сто
ла Па вла: зар не зна те да су тје ле са ва ша храм Бо жи ји у ко ме оби та ва 
Дух Све ти?“ (Catech. XII, 26). Ма те ри ја са ма по се би, ни ти би ло ко ји дио 
тво ре ви не, ни су по сво јој при ро ди но си о ци зла и из во ри осквр ње ња и 
гри је ха. Све што је ство рио пре му дри и бла ги Тво рац је по сво јој при ро
ди до бро (Ca tech. XII, 5). Из вор зла, по Св. Ки ри лу, ни је у при ро ди не го 
у сло бод ном про из во ље њу. Са мо вла сност или сло бо да (αὐτε ξούσια) је сте 
нај у зви ше ни ји дар од Бо га чо вје ку, ко ји га чи ни раз ли чи тим од оста лих 
ство ре ња. Сло бо да је осно ва ка ко за на гра ду та ко и за ка зну у за ви сно сти 
од ње не упо тре бе. „Ду ше ни су устро је не та ко да би не ке од њих по сво јој 
при ро ди гри је ши ле, а дру ге да би чи ни ле до бро, јер и јед но и дру го за
ви си од сло бод не во ље и хти је ња... Ду ша је са мо вла сна (αὐτε ξούσιός ἐστιν 
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ἡ ψυχή), због то га ђа во мо же са мо да је под сти че, али он не ма власт да је 
при ну ди про тив ње не во ље“ (Ca tech. IV, 20–21).

Ки ри ло Је ру са лим ски ис ти че ви со ко до сто јан ство чо вје ка. Чо вјек је 
ство рен као кру на тво ре ви не, као зе маљ ски цар. Док је оста так тво ре
ви не ство рен ри јеч ју Бо жи јом чо вјек је ство рен ру ка ма Бо жи јим. Све 
што је ство ре но до бро је, ме ђу тим, ни шта ни је ство ре но по ли ку и по
до би ју Бо жи јем осим чо вје ка (Ca tech. XII, 5). Оно што се под ра зу ми је ва 
под ли ком, то је, по Св. Ки ри лу, чо вјек за др жао, а што се ти че по до би ја 
(бо го слич но сти), то је чо вјек сво јим пре сту пом уна ка зио. Он ис ти че да 
је у исто ври је ме го ди не у ко је је чо вјек из гу био да ро ва но, тј. по до би
је или бо го слич ност, на ста ло и ис ку пље ње и спа се ње чо вје ка: „Ка да је 
ство ре ни чо вјек због свог пре сту па иза гнан из ра ја, у то исто ври је ме 
је, по што је по вје ро вао, уве ден у рај. Спа се ње се са вр ши ло у исто до ба 
го ди не у ко је се де сио и пад ње гов тј. ка да се цви је ће по ја ви ло на зе
мљи и ка да је на ста ло ври је ме об ре зи ва ња“ (Ca tech. XIV, 10); „Врт је 
био мје сто по гре ба у ко ме би ја ху за са ђе не ви но ве ло зе. Онај ко ји је ре
као: Ја сам ло за за са ђен је на зе мљи да би ис ко ри је нио про клет ство ко је 
је узро ко вао Адам. Из зе мље, ко ја је због Ада ма би ла осу ђе на да ра ђа 
тр ње и ко ров, из и шла је ло за ка ко би се ис пу ни ло на пи са но и исти на 
за си ја ла из зе мље и прав да са не бе са до шла“ (Ca tech. XIV, 11).

Сво је уче ње о Цр кви Св. Ки ри ло нај по дроб ни је из ла же у XVI II огла
шен ској ка ти хе зи (гл. 23–28). Цр ква је ка то ли чан ска или са бор на нај
при је у ге о граф ском сми слу, за то што се про сти ре на сву ва се ље ну и 
уво ди у по бо жност сав људ ски род. Она об у хва та чи та во дру штво, без 
раз ли ке у кла са ма, про фе си ји и слич но. Цр ква је са бор на и за то што 
чу ва и про по ви је да пу но ћу исти не; чу ва ју ћи и пре да ју ћи све дог ма те о 
ви дљи вом и не ви дљи вом, о не бе ском и зем ном. Цр ква је са бор на и због 
то га што се у њој чу ва пу но ћа ис цје ље ња и оздра вље ња од свих гри је
хо ва учи ње них ду шом и ти је лом и сва ки вид вр ли не тј. пре му дрост и 
ра зум, це ло му дре ност и прав да, ми ло сти ња и чо ве ко љу бље и не по бје
ди во тр пље ње у ври је ме го ње ња. За Св. Ки ри ла са бор ност Цр кве озна
ча ва при је све га ње ну пу но ћу, ње ну спо соб ност да са бе ре и са ку пи све 
фи зич ко и ду хов но, и ви дљи во и не ви дљи во.

Је дан од нај зна чај ни јих сег мен та бо го сло вља епи ско па је ру са лим
ског пред ста вља уче ње о Све тим Тај на ма Кр ште ња, Ми ро по ма за ња и 
Ев ха ри сти је.

За Кр ште ње ка же да пред ста вља крај Ста рог и по че так Но вог За
вје та (Ca tech. III, 3). Кр ште ње је упо до бље ње смр ти и вас кр се њу Хри
сто вом, пре ко ко јег кр шта ва ни до би ја спа се ње. Бла го дат ни да ро ви ко ји 
се до би ја ју на Кр ште њу има ју од рич ну и по зи тив ну (по тврд ну) стра ну. 
Од рич на стра на се огле да у осло ба ђа њу кр ште ног од гри је хо ва и вла
сти де мо на, а по зи тив на у про све ће њу ума и са оп шта ва њу спо соб но сти 
да схва ти ви ше бо го от кри ве не тај не. Осим то га у Кр ште њу Го спод да је 
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кр ште ном чу де сни спа со но сни пе чат, од ко јег стре пе де мо ни и за ко ји 
зна ју ан ђе ли, са ци љем да би јед ни бје жа ли од за пе ча ће ног, а дру ги га с 
љу ба вљу при хва ти ли као сво јег (Ca tech. XVII, 36).

Кр ште њу је нео п ход но при сту пи ти са истин ском вје ром. Ако осо
ба ко ја се кр шта ва при сту пи овој Све тој Тај ни ли це мјер но она ће, по 
Св. Ки ри лу, би ти ли ше на бла го да та них да ро ва Ду ха Све то га: „Ако си 
ли це мје ран, у том слу ча ју са мо ће те чо вјек кр сти ти, а Дух не ће. Ако 
ли, пак, при сту паш са вје ром, у том слу ча ју чо век ће из вр ши ти са мо 
ви дљи ву стра ну, а Дух Све ти ће са оп шти ти и да ро ва ти не ви дљи во.“ 
(Ca tech. XVII, 36) .

Као сред ство за са оп шта ва ње бла го да ти у Тај ни Кр ште ња слу жи 
во да, ко ја је по свом фи зич ком са ста ву нај по год ни ја за тај циљ и ко ја 
пред ста вља не што нај бо ље од че ти ри ви дљи ве сти хи је сви је та. Осла ња
ју ћи се на би блиј ски из вје штај у ко јем се ка же да се при ли ком ства ра ња 
сви је та „Дух Бо жи ји ди зао над во дом“, Св. Ки ри ло ви ди у во ди „на ча
ло“ пре ко ко јег чи та ва тво ре ви на до би ја осве ће ње. За то ба њи Кр ште ња 
не тре ба при сту па ти „као обич ној во ди, не го као ду хов ној бла го да ти 
ко ја се кроз во ду и во дом да ру је“ (Ca tech. III, 3). Во да не до би ја та кав 
зна чај са ма по се би, већ за то што се са њом сје ди њу је Дух Све ти. Сна
гом тро јич ног ис по ви је да ња Оца, Си на и Све то га Ду ха она до би ја си лу 
све то сти: „Као што се жр тва, по при ро ди сво јој про ста, оскр на вљу је 
при зи ва њем де мо на, та ко и обич на во да, до бив ши си лу при зи ва њем 
Ду ха Све то га и Хри ста и Оца, по ста је све та“ (Ca tech. III, 3).

Кр ште ње тре ба из вр ши ти во дом, али по сто ји је дан из у зе так ко ји 
ва жи за му че ни ке ко ји су се у ври је ме го ње ња кр сти ли у соп стве ној кр
ви. Они ће и без во де за до би ти Цар ство не бе ско: „Ко се не кр сти, не ма 
му спа се ња, осим му че ни ка ко ји и без во де при ма ју Цар ство не бе ско“ 
(Ca tech. III, 7).

Је ре тич ко кр ште ње Св. Ки ри ло сма тра ни штав ним и при вид ним – 
јер јед но је Кр ште ње, тј. оно ко је се оба ви у Цр кви, а је ре тич ка и рас
кол нич ка збо ри шта, по Св. Ки ри лу, ни су Цр ква: „Са мо се је ре ти ци кр
шта ва ју дру ги пут, по што пр во кр ште ње њи хо во ни је ни би ло кр ште
ње“ (Pro ca tech. 7).

Кр ште ње во дом за вр ша ва Ми ро по ма за њем. И у Тај ни Ми ро по ма за
ња, као и код Кр ште ња, са оп шта ва ње бла го да ти сим во ли ше уче шће вје
ру ју ћег у до га ђа ји ма из жи во та Хри сто вог. Као што је Хри стос по сли је 
Кр ште ња из и шао из Јор да на и био по ма зан Све тим Ду хом та ко се и 
вје ру ју ћи на кон из ла ска из ба ње Кр ште ња по ма зу је ми ром ко је из о бра
жа ва Ду ха Све то га. Ми ро ко јим се вр ши по ма за ње ни је обич но ми ро. 
Да би об ја снио да се по ма за ње не вр ши обич ним ми ром Св. Ки ри ло га 
упо ре ђу је са Ев ха ри сти јом: „Као што хљеб у Ев ха ри сти ји по сли је епи
кле зе ни је ви ше оби чан хљеб (οὐκ ἔτι ἄρτος λιτός) не го Ти је ло Хри сто
во, та ко и Све то ми ро ни је ви ше обич но ми ро (οὐκ ἔτι ψιλόν μύρον) 
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по сли је при зи ва, не го дар Хри стов и Ду ха Све то га (Χριστοῦ χάρισμα καὶ 
Πνεύματος ἁγίου), ко је се осве ћу је ствар ним при су ством Ње го вог бо
жан ства“ (Mystag. III, 3).

У уче њу о Ев ха ри сти ји Св. Ки ри ло ја сно ис ти че ре ал но при су ство 
Хри ста у ма те ри јал ним еле мен ти ма (хље бу и ви ну) те Тај не: „Да кле, 
хљеб и ви но (у Ев ха ри сти ји) не мој сма тра ти обич ни ма: они су са да 
Ти је ло и Крв Хри сто ва, по ри је чи са мог Вла ди ке. Ма да тво је очи ви де 
хљеб и ви но, не ка те вје ра утвр ди. О овим ства ри ма не мој ра су ђи ва ти 
на осно ву уку са и чу ла, не го вје ра не ка те уби је ди да не сум њаш да си 
при мио Ти је ло и Крв Хри сто ву“ (Mystag. IV, 6). Хљеб и ви но пре тва ра ју 
се у Ти је ло и Крв Хри сто ву слич но чу де сном пре тва ра њу во де у ви но 
на свад би у Ка ни Га ли леј ској. При че шћу ју ћи се ре ал ним Ти је лом и Кр
вљу Хри сто вом вјер ник по ста је са тје ле сан и јед но кр ван (σύσσωμος καὶ 
σύναιμος) Хри сту (Mystag. IV, 3). Бла го дат ни да ро ви у Тај ни Ев ха ри сти
је осве ћу ју цје ло ку пан са став чо вје ков – и ти је ло и ду шу.

У Ли тур ги ји огла ше них цен трал но мје сто при па да чи та њу Све тог 
Пи сма и про по ви је ди. Ка нон Ев ха ри сти је са др жи при је све га бла го да
ре ње Бо гу за ства ра ње сви је та. Ту се спо ми ње цје ло куп на тво ре ви на и 
ан ђе о ске си ле. По сли је уз но ше ња жр тве уз но си се мо ли тва за све жи ве 
и усну ле у Го спо ду. Св. Ки ри ло ка же да се мо ли тва за умр ле про из но
си ра ди уми ло сти вље ња чо вје ко љу би вог Бо га. Он по себ но на гла ша
ва нео п ход ност при зи ва ња Све тог Ду ха (епи кле зе) на Све те Да ро ве: 
„Мо ли мо чо вје ко љу би вог Бо га да по ша ље Све то га Ду ха на пред ло же не 
(Да ро ве), да би он учи нио (ἵνα ποιήσῃ) хљеб Ти је лом Хри сто вим (σῶμα 
Χριστοῦ) а ви но Кр вљу Хри сто вом (αἷμα Χριστοῦ). Јер све што до дир не 
Дух Све ти осве ћу је се и пре тва ра“ (παντὸς γὰρ οὗ ἂν ἐφάψηται τὸ ἅγιον 
Πνεῦμα, τοῦτο ἡγίασται και μεταβέβληται; Mystag. V, 7). Епи кле за по Св. 
Ки ри лу пред ста вља са став ни дио све три Тај не. Она је нео п ход на не са
мо за са вр ша ва ње ев ха ри стиј ског жр тво при но ше ња већ и за осве ће ње 
кр штењ ске во де и ми ра.

По сли је при че шћа Да ро ви се за раз ли ку од обич не хра не пот пу
но рас тва ра ју у чо вје чи јем ор га ни зму дје лу ју ћи „на су шти ну“ (ἐπ τὴν 
οὐσίαν) ду ше и за то се, по ми шље њу Св. Ки ри ла, у Мо ли тви Го спод
њој го во ри о „хље бу насу шном“ (ἐπιούσιος)“: „Оби чан хљеб ни је на
су шни, не го је овај све ти хљеб на су шни, то јест та кав да дје лу је на су
шти ну ду ше. Овај хљеб не од ла зи у утро бу, па он да из ла зи из ње (Мт. 
15, 17), не го се пре но си на чи тав твој са став, на ко рист ду ше и ти је ла“ 
(Mystag. V, 15).
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Све ти Ата на си је Ве ли ки
(Μέγας Αθανάσιος; At ha na si us Mag nus)

Све ти Ата на си је је је дан од нај зна чај ни јих и нај по што ва ни јих ота ца 
Цр кве. Због ве ли ког до при но са утвр ђи ва њу и фор му ли са њу хри шћан
ске исти не и ње не бес ком про ми сне од бра не од ла жних уче ња на зван је 
оцем пра во сла вља. Жи вот Све тог Ата на си ја, од вре ме на ње го вог сту
па ња на бо го слов скоисто риј ску сце ну па све до смр ти, про те као је у 
бор би са Ари је вим је ре тич ким уче њем и ра зним фрак ци ја ма тог уче ња. 
За хва љу ју ћи ја сном про ни ца њу у на мје ре сво јих про тив ни ка и ла ком 
раз от кри ва њу њи хо вог ла жног уче ња Св. Ата на си је је по би је дио у тој 
бор би и пот пу но за слу же но до био епи тет Ве ли ки.

Ро ђен је око 295. го ди не у Алак сан дри ји од ро ди те ља ко ји су, су де ћи 
по име ни ма њи хо ве дје це, би ли нај вје ро ват ни је грч ког а не коптског по
ри је кла. Хи по те зи да су ње го ви ро ди те љи би ли хри шћа ни про ти вр је чи 
по да так из „Исто ри је алек сан дриј ских па три ја ра ха“, да је све ти те ља, за
јед но са ње го вом об у до ве лом мај ком, кр стио Св. Алек сан дар Алек сан
дриј ски (PO. T. 1/4. P. 407). Сте као је од лич но хри шћан ско обра зо ва ње 
и те мељ но из у чио Све то Пи смо. Иа ко на из у ча ва ње свјет ске на у ке, по 
свје до чан ству Св. Гри го ри ја Бо го сло ва, „ни је утро шио мно го вре ме на“ 
(Greg. Na zi anz. Orat. XXI), ве о ма до бро је по зна вао ан тич ку фи ло со фи
ју, на ро чи то пла то ни зам.

Св. Ата на си је је ве о ма ра но сту пио у клир. Пре ма свје до чан ству ко је 
на ла зи мо у „Коптском по хвал ном сло ву“ (Te sti Cop ti. 55 sq.) шест го ди
на је про вео у зва њу чте ца, а по том је око 319. при мио ђа кон ски чин од 
вре ме шног епи ско па алек сан дриј ског Алек сан дра. Био је ве о ма бли зак 
са епи ско пом Алек сан дром, са ко јим је, у свој ству ње го вог лич ног се
кре та ра и са вјет ни ка, уче ство вао на Пр вом ва се љен ском са бо ру у Ни
ке ји 325. го ди не, гдје је „вр ло хра бро устао про тив ари јан ске не ча сти
во сти“ (Apol. con tr. arian. 6).

На кон Алек сан дро ве смр ти за ње го вог пре јем ни ка на алек сан
дриј ској ка те дри иза бран је Св. Ата на си је. При ста ли це Ме ли ти је вог 
рас ко ла и ари јан ци су оспо ра ва ли Ата на си је ву хи ро то ни ју као не ка
нон ску, твр де ћи да је при ли ком из бо ра био пре млад, тј. да ни је имао 
три де сет го ди на, ко ли ко је по та да шњим ка нон ским про пи си ма кан
ди дат за епи ско па мо рао да има, и да је ру ко по ло жен тај но од стра не 
шест или се дам епи ско па (Apol. con tr. arian. 6). По што су се и јед на 
и дру га при мјед ба по ка за ле као нео сно ва не Св. Ата на си је је остао на 
сво јој ка те дри као за ко ни то ру ко по ло же ни епи скоп. Тек што је успио 
да пре бро ди пр ве про бле ме ве за не за свој епи скоп ски из бор исти не
при ја те љи алек сан дриј ског све ти те ља по че ли су да из ми шља ју про тив 
ње га нај те же кле ве те, оп ту жу ју ћи га код ца ра Кон стан ти на за узур
па ци ју цар ске вла сти, на си ље над кли ри ци ма, скр на вље ње све ште них 
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пред ме та, спа љи ва ње бо го слу жбе них књи га и слич но (Apol. con tr. 
arian. 60–61). Ата на си је је мо рао лич но из и ћи пред ца ра Кон стан ти на 
да би се оправ дао од на ве де них оп ту жби. По што је успио да га увје ри 
да су ме ли ти јев ске и ари јан ске оп ту жбе нај о бич ни је кле ве те, Св. Ата
на си је се при ја тељ ски ра стао са ца ром Кон стан ти ном и са осје ћа њем 
три јум фа вра тио на сво ју ка те дру у Алек сан дри ју, не слу те ћи са ка
квим ће се про бле ми ма још су сре та ти.

Ме ли ти јев ци су 333. го ди не из ми сли ли про тив ње га најг ну сни ју кле
ве ту: оп ту жи ли су га за уби ство ме ли ти јев ског епи ско па Ар се ни ја, по
ка зу ју ћи од сје че ну ру ку, ко ја је то бо же при па да ла Ар се ни ју, као до каз. 
Цар Кон стан тин је озбиљ но схва тио ову оп ту жбу и по слао свог по лу
бра та Дал ма ци ја да ис пи та слу чај. По што је Ар се ни је про на ђен жив и 
ова из ми шљо ти на ме ли ти је ва ца па ла је у во ду (Apol. con tr. arian. 65–67).

Ари јан ци и ме ли ти јев ци су и на кон то га на ста ви ли да сми шља ју ин
три ге про тив Св. Ата на си ја, же ле ћи да га по сва ку ци је ну дис кре ди ту ју 
у ца ре вим очи ма. По сли је Ата на си је вог од би ја ња да се по ја ви на са бо
ру у Ке са ри ји Па ле стин ској 334, ко ји је са звао цар Кон стан тин на ини
ци ја ти ву Ата на си је вих те о ло шких и вје р скопо ли тич ких про тив ни ка 
Јев се ви ја Ни ко ми диј ског и Јев се ви ја Ке са риј ског, са зван је го ди ну да на 
ка сни је но ви са бор у Ти ру. На са бо ру су ме ли ти јев ци за у зе ли по зи ци
ју ту жи те ља, а ари јан ци по зи ци ју су ди ја, та ко да је осу да Ата на си ја на 
овом са бо ру, на ко јем су ове дви је гру па ци је чи ни ле ве ћи ну, би ла не ми
нов на. Осу дом епи ско па ко ји је бес ком про ми сно бра нио ни кеј ско вје ро
и спо ви је да ње и ко ји је уз то имао огро ман ути цај и цр кве ни ау то ри тет 
на вр ло ве ли ком под руч ју, ари јан ци и ме ли тиј вци су по сти гли свој циљ. 
Цар Кон стан тин је на ре дио да се Ата на си је прог на у Га ли ју, у Трир, али 
је исто вре ме но за бра нио да се по пу ња ва алек сан дриј ска ка те дра.

Смр ћу Кон стан ти на Ве ли ког у ма ју 337. до шао је крај Ата на си је вом 
пр вом про гон ству. Но ви вла дар за пад ног ди је ла цар ства Кон стант био 
му је ве о ма на кло њен. Иа ко је ње го ва епар хи ја при па да ла ис точ ном ди
је лу цар ства ко јим је упра вљао про а ри јан ски на стро је ни цар Кон стан
ци је, Ата на си је се, за хва љу ју ћи Кон стан то вом пи сме ном одо бре њу, 
вра тио на сво ју ка те дру (Theod. Hist. eccl. II, 1). Он је уз ве ли ко оду ше
вље ње вјер ни ка три јум фал но ушао у Алек сан дри ју у но вем бру 337. го
ди не. У ље то 338. еги пат ску пре сто ни цу по сје тио је чу ве ни под ви жник, 
пре по доб ни Ан то ни је Ве ли ки са на мје ром да јав но по др жи Све тог Ата
на си ја у ње го вој бор би про тив је ре ти ка (At ha nas.Vi ta An ton. 70–71).

Ари јан ски епи ско пи, на че лу са Јев се ви јем Ни ко ми диј ским, по че ли 
су из но ва кле ве та ти Св. Ата на си ја. Оп ту жи ли су га код ца ра Кон стан
ци ја да си је не мир у Алек сан дри ји и да је жи то на ми је ње но си ро ма си
ма упо тре био у вла сти те свр хе. Та ко ђе су га оп ту жи ли да је не за ко ни
то, без прет ход не са бор ске од лу ке ко ја би по ни шти ла од лу ку са бо ра у 
Ти ру, за у зео ка те дру. Го ди не 339. са бор у Ан ти о хи ји, на ко ме су до ми
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ни ра ли ари јан ци, по но во је осу дио Св. Ата на си ја и он је по дру ги пут 
прог нан са сво је ка те дре. Мно штво вјер ни ка се по бу ни ло про тив ова
кве од лу ке, па су ари јан ци би ли при ну ђе ни да уз по моћ вој ске за алек
сан дриј ског епи ско па по ста ве свог кан ди да та Гри го ри ја Ка па до киј ца 
(Apol. con tr. arian. 30).

Ата на си је је био при мо ран да бје жи у Рим, гдје га је па па Ју ли је при
мио са ве ли ким по ча сти ма. На па пи ну ини ци ја ти ву 341. го ди не одр жан 
је по мје сни са бор у Ри му на ко ме је Св. Ата на си је био оправ дан од кле
ве та и при мљен у оп ште ње. Ари јан ци и ме ли ти јев ци ни су при зна ва ли 
од лу ке Рим ског са бо ра, па је цар 343. го ди не са звао са бор у Сар ди ци 
(Со фи ји) на ко ме је Св. Ата на си је оправ дан, али са мо од за пад них епи
ско па, по што су ис точ ни епи ско пи на пу сти ли са бор про те сту ју ћи што 
је Св. Ата на си ју омо гу ће но да при су ству је са бор ским сјед ни ца ма.

По сли је смр ти Гри го ри ја Ка па до киј ца 345. го ди не, цар Кон стан ци је 
је по звао Св. Ата на си ја да се вра ти на сво ју ка те дру. По што је прет ход
но по сје тио цр кве у Га ли ји, Ри му, Ан ти о хи ји и Је ру са ли му Св. Ата на
си је је у ок то бру 346. до шао у Алек сан дри ју, гдје му је, по ри је чи ма Св. 
Гри го ри ја Бо го сло ва, при ре ђен све ча ни ји до чек не го са мом ца ру (Greg. 
Na zi anz. Orat. XXI).

Го ди не 350. уби јен је цар Кон стант. Ње го вом смр ћу Св. Ата на си је 
је из гу био свог моћ ног за штит ни ка. По сли је по бје да над узур па то ром 
Маг не ци јем про а ри јан ски на стро јен цар Кон стан ци је по стао је са мо
др жац им пе ри је. Ари јан ци су од мах ди гли гла ву и по че ли по но во да 
на па да ју Св. Ата на си ја. Под ца ре вим при ти ском Ата на си је је осу ђен 
и по но во сврг нут на са бо ри ма у Ар лу 353. и Ми ла ну 355. го ди не. Цар 
је при си лио пра во слав не епи ско пе да пот пи шу осу ду Св. Ата на си ја. 
Са мо је остар је ли Св. Оси ја Кор доб ски одо лио при ти сци ма и ни је ни 
по ко ји ци је ну при стао да пот пи ше осу ду. Та ко су и Ис ток и За пад на
пу сти ли Св. Ата на си ја.

По чет ком 356. го ди не у Алек сан дри ју је по слан ду ка Си ри јан са на
ло гом да ухап си Ата на си ја. У но ћи из ме ђу 8. и 9. фе бру а ра Си ри јан је са 
пет хи ља да вој ни ка оп ко лио храм Све те Те о не у ко ме је Ата на си је вр шио 
слу жбу Бо жи ју. Ка да су вој ни ци по ло ми ли вра та хра ма и по че ли да вр ше 
на си ље над вјер ни ци ма Св. Ата на си је се при кри вен од вје р ног на ро да ус
пио из ву ћи из хра ма и по бје ћи у еги пат ску пу сти њу, у ко јој се то ком шест 
го ди на скри вао по ма на сти ри ма (At han. Apol. de fu ga sua. 24; Hist. aceph. 
1, 11). На епи скоп ску ка те дру у Алек сан дри ји ари јан ци су по ста ви ли још 
јед ног Гри го ри ја ко ји је, као и онај прет ход ни, био из Ка па до ки је.

Кон стан ци ја је 361. на че лу Рим ске им пе ри је на сли је дио Ју ли јан От
пад ник, ко ји ће по ку ша ти да вас по ста ви мно го бо штво. Ју ли јан је до
зво лио свим прог на ним епи ско пи ма да се вра те на сво је ка те дре, на
да ју ћи се да ће тим по те зом још ви ше рас плам са ти су ко бе ме ђу њи ма 
и та ко на ни је ти мно го ве ћу ште ти ти Цр кви не го да су они оста ли у 
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про гон ству. На кон уби ства ари јан ског епи ско па Гри го ри ја од стра не 
свје ти не, Ата на си је се још јед ном вра тио на сво ју ка те дру по чет ком 362. 
го ди не. Исте го ди не са звао је у Алек сан дри ји зна ме ни ти „Са бор ис по
вјед ни ка“ (Ru fin. Hist. eccl. I, 27–29), ко ји због сво јих дог мат ских од лу ка 
и ути ца ја на ко нач не ис хо де ари јан ских спо ро ва има огро ман зна чај у 
исто ри ји хри шћан ске Цр кве. Као услов за цр кве но оп ште ње са бор је 
по ста вио при зна ње Ни кеј ског вје ро и спо ви је да ња и осу ду уче ња да је 
Све ти Дух ство ре ње. Иа ко су ста ри ји за штит ни ци Ни кеј ског ис по ви је
да ња по ис то вје ћи ва ли из ра зе οὐσία и ὑπόστ ασις, на са бо ру је дог мат ска 
фор му ла μία οὐσία, τρεῖς ὑποστάσεις (јед на су шти на, три ипо ста си), ко ју 
су упо тре бља ва ли Св. Ме ле ти је Ан ти о хиј ски и ка па до киј ски оци, при
зна та као пра во слав на. У од лу ци са бо ра је про тив но во на ста ле Апо
ли на ри је ве је ре си ис так ну то да је Син Бо жи ји при ли ком Ова пло ће ња 
при мио не са мо ти је ло већ и ра зум ну људ ску ду шу.

Цар Ју ли јан ни је мо гао да под не се огром ну по пу лар ност и ути цај 
Св. Атанасијa па га је кра јем 362. прог нао у Гор њи Еги пат, гдје је остао 
све до Ју ли ја но ве смр ти. Ово про гон ство је крат ко тра ја ло јер је Ју ли јан 
по ги нуо 363, а но ви цар Јо ви јан је као ва тре ни по бор ник пра во слав ног 
уче ња омо гу ћио Св. Ата на си ју да се од мах вра ти на сво ју ка те дру. У Ан
ти о хи ји се све ти тељ су срео са ца рем и на ње го ву мол бу на пи сао крат
ко из ло же ње (ис по ви је да ње) вје ре (По сла ни ца им пе ра то ру Јо ви ја ну). 
По бо жног ца ра Јо ви ја на, ко ји се на жа лост из не на да упо ко јио 364, на
сли је дио је ари ја нац Ва лент. Он је сре ди ном 365. у фор ми едик та из дао 
на ре ђе ње да сви епи ско пи ко је је зба цио Кон стан ци је, а ко ји су вра ће
ни у ври је ме Ју ли ја на, мо ра ју да бу ду прог на ни са сво јих ка те дри (Hist. 
aceph. 5, 1). Та ко је Св. Ата на си је мо рао по пе ти пут у про гон ство. Ово 
про гон ство је на сву сре ћу крат ко тра ја ло, јер је под при ти ском вје р ног 
на ро да цар Ва лент до зво лио Св. Ата на си ју да се вра ти у Алек сан дри ју 
по чет ком 366. го ди не (Hist. aceph. 5, 6–7). По сли је то га је „отац пра во
сла вља“ спо кој но жи вио у свом род ном гра ду и у ми ру упра вљао Цр
квом све до свог упо ко је ња 3. ма ја 373. го ди не.

Св. Ата на си је је ау тор ве ли ког бро ја дје ла ко ја по са др жа ју мо же мо 
по ди је ли ти у пет гру па: апо ло гет ска, дог мат ска, исто риј скопо ле мич ка, 
ег зе гет ска и аскет ска.

Два апо ло гет ска трак та та „Про тив мно го бо жа ца“ (Λόγος κατὰ ῾Ελ
λήνων; Ora tio con tra gen tes) и „О Ова пло ће њу Ло го са“ (Λόγος περὶ τῆς 
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, Ora tio de in car na ti o ne Ver bi) Св. Ата на си је је 
на пи сао при је Ни кеј ског са бо ра. Ови трак та ти су ме ђу соб но по ве за ни и 
пред ста вља ју два ди је ла јед не апо ло ги је, због че га их Је ро ним об је ди њу
је у је дан спис под на зи вом „Дви је књи ге про тив мно го бо жа ца“ (Adver
sum gen tes duo li bri). У пр вом трак та ту (47 гла ва) ау тор раз от кри ва лаж 
и ни штав ност мно го бо штва и бра ни вје ру у јед ног Бо га, а у дру гом трак
та ту (55 гла ва) об ја шња ва сми сао и циљ Ова пло ће ња Ло го са.
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Сво је нај зна чај ни је дог мат ско дје ло „Три сло ва про тив ари ја на ца“ 
(Λόγοι κατ’ Ἀρειανῶν; Ora ti o nes con tra Ari a nos) Св. Ата на си је је нај вје
ро ват ни је на пи сао за ври је ме тре ћег про гон ства. У пр вом сло ву из ла же 
Ари је во уче ње, на во де ћи ци та те из ње го вог дје ла „Та ли ја“, и су прот
ста вља му исти ни то и ка то ли чан ско уче ње пре да но од ота ца. По том 
до ка зу је на осно ву Све тог Пи сма да је Син Бо жи ји вје чан и не ство рен 
и да ни је на стао из не би ћа ка ко учи Ари је. У дру гом и тре ћем сло ву 
Ата на си је ту ма чи тек сто ве из Све тог Пи сма ко ји се од но се на Ро ђе ње и 
Ова пло ће ње Си на и на Ње гов од нос са Оцем, од ба цу ју ћи ари јан ску ег
зе ге зу тих мје ста и да ју ћи пра во слав но ту ма че ње. Нај ви ше се за др жа ва 
на ту ма че њу сти ха из „При ча Со ло мо но вих“ 8, 22 (Господ ме је створио 
у почетку пута својега...), ко ји је био глав но упо ри ште ари ја на ца.

„Пи сма Се ра пи о ну, епи ско пу тму ит ском 1–4“ (Ἐπιστολαὶ πρὸς Σερ
απίωνα Θμουέως ἐπίσκ οπον; Epi stu lae qu at tu or ad Se ra pi o nem) и „Пи смо 
Епик те ту“ (Ἐπιστολὴ πρὸς Ἐπίκτητον; Epi stu la ad Epic te tum) ве о ма су 
зна чај на за пра во слав ну пнев ма то ло ги ју и хри сто ло ги ју. У „Пи сми ма 
Се ра пи о ну“ Ата на си је по би ја уче ње ду хо бо ра ца да је Све ти Дух ство
ре ње Си но вље во и слу га Оца и Си на, и на осно ву Све тог Пи сма до ка зу
је Ње го во Бо жан ство, а у „Пи сму Епик те ту“ по би ја Апо ли на ри је ву је
рес (иа ко не по ми ње Апо ли на ри ја) и из ла же пра во слав ну хри сто ло ги ју. 
„Пи смо Епик те ту“ ће због свог са др жа ја као и због свог слав ног ау то ра 
има ти огро ман зна чај то ком хри сто ло шких спо ро ва. Од лом ци из овог 
Пи сма чи та ни су на Тре ћем и Че твр том ва се љен ском са бо ру.

У „По сла ни ци о од лу ка ма Ни кеј ског са бо ра“ (Epi stu la de dec re tis Ni
ca e nae syno di) на ста лој око 350, Св. Ата на си је на мол бу свог при ја те ља 
об ја шња ва кључ не из ра зе ни кеј ског вје ро и спо ви је да ња ὁμοούσιος (јед
но су штан) и ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός (ро ђен из су шти не Оца) и до ка зу
је њи хо ву пра во слав ност и са гла сност са Све тим Пи смом.

„То мос ан ти о хиј ци ма“ (Ὁ πρὸς τοὺς Ἀντιοχεῖς τόμος; To mus ad An ti
oc he nos) мо же мо та ко ђе убро ја ти у Ата на си је ве дог мат ске спи се. Овај 
То мос пред ста вља нај зна чај ни ји до ку мент Алек сан дриј ског са бо ра из 
362. го ди не. Из ње га се ви ди да су усво је ни не ки из ра зи Ан ти о хиј ске 
шко ле ко је су до тле алек сан дриј ци сма тра ли не а де кват ним и не пра во
слав ним. Та ко је на при мјер Св. Ата на си је уви дио да ри јеч ипо стас мо
же озна ча ва ти не са мо при ро ду не го и лич ност.

У спи су „О ја вља њу у ти је лу Бо га Сло ва и про тив ари ја на ца“ (Περὶ 
τῆς ἐνσάρκου ἐπιφανείας τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ κατὰ Ἀρειανῶν; De in car na ti
o ne Ver bi Dei et con tra Ari a nos) Ата на си је на осно ву Све тог Пи сма до ка
зу је Бо жан ство Си на и Све тог Ду ха. Не ки па тро ло зи до во де у пи та ње 
Ата на си је во ау тор ство због то га што се у овом спи су ко ри сти дог мат ска 
фор му ла ка па до киј ских ота ца „је дан Бог у три ипо ста си“ (εἷς Θεὸς ἐν 
τρισὶν ὑποστάσεσιν). Све ти Ата на си је је при хва тио на Алек сан дриј ском 
са бо ру из раз ипо стас у зна че њу ли ца или лич но сти као пра во сла ван, 
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али по што на ве де ну фор му лу не на ла зи мо у оста лим ње го вим дје ли ма 
мо гу ће је да се ра ди о ка сни јој ин тер по ла ци ји. Ово ми шље ње за сту па и 
Ј. Ква стен (Jo han nes Qu a sten †1987).

У „По сла ни ци о Ди о ни си ју, епи ско пу алек сан дриј ском“ (Ἐπιστολὴ 
περὶ Διονυσίου τοῦ ἐπισκόπου ’Αλε ξανδρείας; Epi stu la de sen ten tia Dionysii) 
Св. Ата на си је бра ни Св. Ди о ни си ја од оп ту жби да је пре те ча ари јан ског 
уче ња и до ка зу је ње го ву пра во слав ност.

При го во ре ари ја на ца да се пра во слав ни кла ња ју Хри сто вој чо вје
чан ској при ро ди Ата на си је по би ја у „Пи сму Адел фи ју“ (Ἐπιστολὴ πρὸς 
Ἀδέλφιον; Epi stu la ad Adelp hi um) и у „Пи сму Мак си му фи ло со фу“ 
(Ἐπιστολὴ πρὸς Μάξιμον φιλόσοφον, Epi stu la ad Ma xi mum phi lo sop hum). 
Он ис ти че да су чо вје чан ска и бо жан ска при ро да у Хри сту не раз дје љи
ве и да се пра во слав ни не кла ња ју при ро ди већ ова пло ће ном Ло го су.

Гру пи исто риј скопо ле мич ких дје ла при па да ју три апо ло ги је Св. 
Ата на си ја: „Апо ло ги ја про тив ари ја на ца“ (Ἀπολογητικὸς κατὰ Ἀρειανῶν; 
Apo lo gia con tra Ari a nos), „Апо ло ги ја ца ру Кон стан ци ју“ (Πρὸς τὸν 
βασιλέα Κωνστάντιον ἀπολογί; Apo lo gia ad Con stan ti um im pe ra to rem) и 
„Апо ло ги ја о свом бјек ству“ (Ἀπολογία περὶ τῆς φυγῆς αὐτοῦ; Apo lo gia de 
fu ga sua). У пр вој апо ло ги ји (око 350) све ти тељ из об ли ча ва ла жне оп
ту жбе, ко је су про тив ње га сми сли ли Јев се ви је Ни ко ми диј ски и ње го ве 
при ста ли це, и из но си ар гу мен те у сво ју од бра ну. У дру гој апо ло ги ји, 
на ста лој 357, Ата на си је се бра ни од оп ту жби да је за жи во та ца ра Кон
стан та по ку ша вао да га по сва ђа са ње го вим бра том ца рем Кон стан ци
јем. У тре ћој апо ло ги ји (357) оправ да ва сво је бјек ство у ври је ме го ње
ња пра во слав них од ду ке Си ри ја на, ко ји је са вој ском бру тал но упао у 
храм Св. Те о не са на мје ром да ухап си Св. Ата на си ја. Не при ја те љи Св. 
Ата на си ја су га оп ту жи ли да је из стра ха и ку ка вич лу ка на пу стио сво ју 
па ству, а ова апо ло ги ја пред ста вља од го вор на те оп ту жбе.

„Окру жна по сла ни ца“ (Ἐπιστολὴ ἐγκύκλιος; Epi stu la ad epi sco pos 
encyclyca) из 339. адре со ва на је цје ло куп ном епи ско па ту Православне 
Цркве, ко ји Све ти Ата на си је по зи ва да се ује ди ни про тив узур па то ра 
алек сан дриј ског пре сто ла Гри го ри ја Ка па до киј ца.

„По сла ни ца и Исто ри ја ари ја на ца – мо на си ма“ (Epi sto la et Hi sto ria 
ari a no rum ad mo nac hos) пред ста вља са жет опис пр о го на пра во слав них 
од стра не ари ја на ца у пе ри о ду од 335. до 357. го ди не. Ов дје је цар Кон
стан ци је, по кро ви тељ ари ја на ца, при ка зан као не при ја тељ Хри стов и 
пре те ча ан ти хри ста.

„По сла ни ца о са бо ри ма у Ари ми ни ју и Се лев ки ји“ (Ἐπιστολὴ περὶ 
τῶν γενομένων ἐν τῷ Ἀριμίνῳ τῆς Ἰταλίας καὶ ἐν Σε λευ κείᾳ τῆς Ἰσαυρίας 
συνόδων; Epi stu la de syno dis Ari mi ni in Ita lia et Se le u ci ae in Isa u ria) са др
жи исто ри ју тих са бо ра и кри ти ку ари јан ских фор му ла. У овој по сла
ни ци Св. Ата на си је за у зи ма по мир љив став пре ма оми у си ја ни ма, ко ји 
осим из ра за „јед но су штан“ при хва та ју све оста ло у Ни кеј ском вје ро и
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спо ви је да њу: „Са љу ди ма ко ји су слич ни Ва си ли ју (Ан кир ском) не тре
ба се по на ша ти као са не при ја те љи ма, не го их тре ба сма тра ти за бра ћу 
ко ја се од нас раз ли ку ју са мо у јед ној ри је чи, али ми сле исто као и ми“. 
Св. Ата на си је се обра ћа оми у си ја ни ма са „љу бље на бра ћо“ и убје ђу је 
их да се „не бо ре про тив сјен ке“, тј. про тив из ра за ὁμοούσιος јер је у 
ње му са др жа на осно ва и њи хо вог соп стве ног уче ња, бу ду ћи да ὅμοιος 
κατ᾿οὐσίαν зна чи исто што и ὁμοούσιος.

Исто риј скопо ле мич ки ка рак тер има ју и сле де ћа дје ла: „По сла ни ца 
африч ким епи ско пи ма“ (Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἐν τῇ Ἀφρικῇ τιμιωτάτους 
ἐπισκόπους; Epi stu la ad Afros epi sco pos), „Окру жна по сла ни ца епи ско
пи ма Егип та и Ли би је“ (Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους Αἰγύπτου καὶ 
Λιβύης; Epi stu la encyclyca ad epi sco pos Aegypti et Lybyae) и „Пи смо Се ра
пи о ну [о смр ти Арија]“ (Πρὸς Σερ απίωνα τὸν ἀδελφόν; Epi stu la ad Se ra
pi o nem de mor te Arii).

Ме ђу аскет ским спи си ма Св. Ата на си ја по себ но мје сто за у зи ма „Жи
ти је Св. Ан то ни ја“ (Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντονίου; Vi
ta S. An to nii). Жи ти је је на пи са но од мах по сли је смр ти аве ти ва ид ског 
356. го ди не и још је за жи во та ау то ра ужи ва ло ве ли ку по пу лар ност, 
због че га је од мах пре ве де но на ла тин ски је зик. Ово дје ло ће по ста ти 
кла сич ни обра зац за ка сни ју аги о граф ску ли те ра ту ру, а ути ца ће мно го 
и на раз вој мо на штва на За па ду.

У „По сла ни ци Аму ну мо на ху“ (Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀμοῦν μονάχοντα; Epi
stu la ad Amu nem) Св. Ата на си је го во ри о бра ку и дјев ству као о два 
раз ли чи та али бла го сло ве на жи вот на пу та. Ова По сла ни ца је ушла у 
ка нон ски збор ник Православне Цркве.

„Пи смо Дра кон ти ју“ (Ἐπιστολὴ πρὸς Δρακόντιον; Epi stu la ad Dra con
ti um) го во ри о па стир ском слу же њу и уло зи епи ско па. По себ но се на
гла ша ва да епи скоп ство не ис кљу чу је под ви жни штво.

Спис „О дје ви чан ству“ (Περὶ πα ρθ ενίας ; De vir gi ni ta te), ко ји има ве
ли ки зна чај за аскет ско бо го сло вље, по ми шље њу ве ћи не са вре ме них 
па тро ло га не при па да Св. Ата на си ју.

Од ег зе гет ских спи са Св. Ата на си ја са чу ва ни су са мо од лом ци. 
Дје ло ви ње го вог нај по зна ти јег ег зе гет ског спи са „Ту ма че ње пса ла ма“ 
(Ἐξηγήσεις εἰς τοὺς Ψαλμοὺς; Ex po si ti o nes in Psal mos) до нас су до шли у 
ка те на ма Ни ки те Ира клиј ског. Због от кри ве них ин тер по ла ци ја у тек
сту, пре у зе тих из дје ла Ди ди ма Сли је пог и Ки ри ла Алек сан дриј ског, не
ки па тро ло зи до во де у пи та ње Ата на си је во ау тор ство.

„Пи смо Мар ке ли ну о ту ма че њу пса ла ма“ (Εἰς τὴν ἑρμηνείαν τῶν 
ψαλμῶν; Epi stu la ad Mar cel li num de in ter pre ta ti o ne Psal mo rum) пред ста
вља не ку вр сту упут ства за из у ча ва ње и упо тре бу пса ла ма у ко ји ма је, 
по Св. Ата на си ју, у пје снич кој фор ми дат са др жај ско ро свих дру гих 
књи га Би бли је. У псал ми ма су сук це сив но из ло же ни до га ђа ји из би
блиј ске исто ри је. У њи ма је та ко ђе опи сан сав жи вот чо вје ков и сва 
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ње го ва ду шев на ста ња, па мо гу да пру же утје ху вјер ни ку у свим жи
вот ним си ту а ци ја ма.

Спис „О нат пи си ма пса ла ма“ (Περὶ ἐπιγραφὰς ψαλμῶν), ко ји се при
пи су је Ата на си ју, при па да Иси хи ју Је ру са лим ском.

Ата на си је ва Оми ли ја на Мт 11, 27: „Све је ме ни пре дао Отац Мој“ 
(Εἰς τό Πάντα μοι παραδώθη ὑπὸ τοῦ Πατρός μου), упе ре на је про тив ари
јан ског ту ма че ња тог мје ста. Св. Ата на си је до ка зу је је дин ство су шти не 
Оца и Си на на осно ву сти ха из Јн 16, 15: „Све што има Отац мо је је“.

Зна чај но мје сто ме ђу Ата на си је вим дје ли ма за у зи ма ју ње го ве пас
хал не по сла ни це. Ве ли ки број ових по сла ни ца са чу ван је у си риј ском 
пре во ду док су на грч ком из вор ни ку са чу ва ни са мо фраг мен ти из 22, 
24, 27, 28, 29, 39, 40, 42, 43, 44. и 45. по сла ни це. Фраг мент из „39. пас
хал не по сла ни це“, ко ја је на ста ла 367. го ди не, од огром ног је зна ча ја 
за ка нон Све тог Пи сма. У ње му је дат спи сак свих ка нон ских књи га 
Но во га За вје та и ка нон ских књи га Ста ро га За вје та („Књи гу о Је сти ри“ 
не убра ја у ка нон ске). Том спи ску је при до дат и по пис књи га ко је су од 
стра не ота ца одо бре не као ко ри сно шти во за ка ти ху ме не. У те књи ге 
Св. Ата на си је убра ја: „Пре му дро сти Со ло мо но ве“, „Пре му дро сти Си
ра хо ве“, „Књи гу о Је сти ри“, „Књи гу о Ју ди ти“, „Књи гу о То ви ји“, „Ди да
хи“ и „Јер мин Па стир“. 

Св. Ата на си је је нај зна чај ни ји те о лог пр ве по ло ви не IV ви је ка. Он 
је из вр шио ве ли ки ути цај на ка сни је цр кве не пи сце и на рас кри ва ње и 
фор му ли са ње дог мат ског уче ња Цр кве. Иа ко је до бро по зна вао фи ло
со фи ју њен ути цај на ње го ву бо го слов ску ми сао не у по ре ди во је ма њи 
не го код оста лих при пад ни ка алек сан дриј ске бо го слов ске тра ди ци је. 
Он упо тре бља ва пој мо ве и фор ме грч ке фи ло со фи је, али им да је зна
че ње и са др жај ко ји цр пи из от кри ве ња. Ко ри сти се фи ло со фи јом као 
по моћ ним сред ством не до пу шта ју ћи јој да до би је уло гу ар би тра на по
љу бо го сло вља. Ра ци о на ли стич кој тен ден ци ји сво јих про тив ни ка Св. 
Ата на си је су прот ста вља цр кве но уче ње за сно ва но на Све том Пи сму и 
отач ком Пре да њу и та ко уда ра те ме ље бу ду ћем раз во ју хри шћан ске ми
сли. Нај сна жни ји ути цај на фор ми ра ње бо го слов ских по гле да Св. Ата
на си ја из вр шио је Св. Ири неј Ли он ски. Со ти ри о ло ги ја Св. Ата на си ја, 
ко ја пред ста вља цен трал ну тач ку ње го вог бо го сло вља, го то во да је у 
пот пу но сти са гла сна са со ти ри о ло ги јом Св. Ири не ја. Св. Ата на си је, као 
и Св. Ири неј, на гла ша ва вјеч ну ко ег зи стен ци ју Си на Бо жи јег са Оцем и 
не чи ни Ње го во по сто ја ње за ви сним од ства ра ња сви је та.

За Св. Ата на си ја ова пло ће ни Ло гос, као Ис ку пи тељ и Спа си тељ људ
ског ро да, пред ста вља сто жер Ко јем се све уз во ди и Ко ји ба ца свје тлост 
на цје ло ку пан са др жај хри шћан ске вје ре. Ње го ва три ја до ло ги ја, као и 
оста ле обла сти хри шћан ског уче ња, из ви ре из ње го ве со ти ри о ло ги је. 
Ствар ност ова пло ће ња Ло го са и Њи ме из вр ше ног спа се ња свје до чи и 
о Ње го вом Бо жан ству и о Ње го вој јед но су шно сти са Оцем. Спа се ње 
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се, по Св. Ата на си ју, са сто ји у из ба вља њу тво ре ви не од смр ти и тру ле
жно сти. Ако би Ло гос био ство ре ње, као што учи Ари је, он да би Ње
го во Ова пло ће ње би ло бес плод но и не би мо гло из ба ви ти тво ре ви ну 
од смр ти и тру ле жно сти, по што би и сам по Сво јој при ро ди био то ме 
под ло жан. Да је Син био ство ре ње, а не исти ни ти Бог, чо вјек се не би 
обо жио, а ти ме би и људ ско спа се ње би ло не мо гу ће (Con tr. аrian. II, 70 
// PG. 26. col. 295). Спа се ње и обо же ње се, по Св. Ата на си ју, је ди но мо
же по сти ћи пре ко Ова пло ће ног Бо га Ло го са ко ји при во ди тво ре ви ну у 
за јед ни цу са Бо гом.

На сли чан на чин Св. Ата на си је из во ди до каз за Бо жан ство Све тог 
Ду ха. Све ти Дух осве ћу је љу де и при во ди их Бо гу, а то не мо же учи ни ти 
ство ре ње не го са мо Бог. „Ако кроз при ча сност Ду ху по ста је мо за јед
ни ча ри Бо жан ске при ро де, он да без ум ству је онај ко твр ди да Дух има 
ство ре ну, а не Бо жан ску при ро ду... Они у ко ји ма оби та ва Дух обо жу ју 
се Ду хом; а ако (их) Дух чи ни бо го ви ма он да не ма сум ње да је Ње го ва 
при ро да Бо жан ска“ (Ep. ad Se rap. I, 24 // PG. 26. col. 585–588). Ње го ви 
на зи ви „Дух об но вље ња“, „Дух осве ће ња“, „Дух жи во твор ни“ ука зу ју 
та ко ђе на Ње го во Бо жан ство.

По ри ца ње вјеч но сти Си на и Ње го ве са вјеч но сти Оцу од стра не ари
ја на ца, по Св. Ата на си ју, ни је са мо ху ла на Си на, не го и на Оца, јер се 
ти ме уни жа ва Оче во до сто јан ство и по ри че Бо жи ја не из мјен љи вост. 
Уко ли ко не ка да ни је би ло Си на, он да Бог не ка да ни је био Отац, а он да 
ни је би ло ни Све те Тро ји це. Из пој ма о пу но ћи и са вр ше ном је дин ству 
Све те Тро ји це ис хо ди и уче ње о Бо жан ству Све тог Ду ха: „Као што Син, 
Ко ји је у Оцу и у Ко јем је Отац, ни је ство ре ње, не го је соп ствен (ἴδιον) 
Оче вој су шти ни, та ко је и Ду ха, Ко ји је у Си ну и у Ко јем је Син, не до
пу сти во при бра ја ти ство ре њи ма и одва ја ти Га од Ло го са и та ко пред
ста вља ти Тро ји цу као не са вр ше ну... Дух Све ти ни је ство ре ње, не го је 
соп ствен (ἴδιον) Ло го су и Оче вом Бо жан ству“ (Ep. ad Se rap. I, 21; 32 // 
PG. 26. col. 580; 605).

Сво јим бо го слов ство ва њем о Све тој Тро ји ци Св. Ата на си је ру ши 
тер ме ље сва ког суб ор ди на ци о ни зма. Син има све што има Отац, „Он је 
све цје ли Бог у ко ме се на ла зи пу но ћа Оче вог Бо жан ства“ (Con tr. Arian. 
III, 6 // PG. 26. col. 332). Њи хо ве раз ли ке су лич но сне а не су штин ске, 
бу ду ћи да је је дан Ро ди тељ (Онај ко ји ра ђа) а дру ги је Ро ђе ни. Да би 
из ра зио не рас ки ди во и не сли ве но је дин ство Си на и Оца и исто вјет
ност њи хо ве су шти не, Св. Ата на си је ко ри сти из ра зе ὁμοούσιος (јед но
су штан) и ἐκ τῆς οὐσίας (из су шти не), ко ји су ушли у Ни кеј ско вје ро
и спо ви је да ње. Св. Ата на си је од ба цу је из раз όμοιος (по до бан, сли чан) 
за то што се он од но сио на свој ства а не на су шти ну и озна ча вао је са мо 
спо ља шњу слич ност. Осим то га, тај по јам, по Св. Ата на си ју, под ра зу
ми је ва пре ко мјер ну раз ди је ље ност оних ко ји се упо ре ђу ју и упо до бљу ју 
(De synod. 53).
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Иде ја су прот но сти Твор ца и тво ре ви не, не ство ре ног и ство ре ног, 
ле жи у осно ви бо го слов ског си сте ма Св. Ата на си ја. Из ме ђу Бо га (Тво
р ца) и тво ре ви не по сто ји он то ло шки јаз, бу ду ћи да не ма ни ка кве слич
ност из ме ђу не че га што је на ста ло из не би ћа и Оно га Ко ји је то ство рио 
из не би ћа. Бог је са мо би тан, бес по че тан, не дје љив (ἀμέριστος), не про
мјен љив, не стра да лан (ἀπαθής) и вје чан; Он је истин ски Су шти (ὄντως 
ὤν Θεὸς; Or. con tr. gent. 9; 30; 41), јер је ди ни има би ће сам по Се би (De 
de cr. Nic. Syn.11). За раз ли ку од Бо га тво ре ви на је, као на ста ла из не би
ћа (ἐξ οὐκ ὄντων), по сво јој при ро ди „про мјен љи ва, не моћ на и смрт на“ 
(Or. con tr. gent. 41; Or. con tr. arian. I, 36). Она уви јек оста је не што спо
ља шње у од но су на Тво р ца и за то му је ино су шна и ни по че му по доб
на. У се би са мој тво ре ви на не ма ни ка квог ослон ца и те ме ља на ко ме би 
по сто ја ла, па је стал но под при јет њом да се без по др шке Бо жан ске си ле 
сур ва у без дан ни шта ви ла. Бог „Ко ји је Сво јим Ло го сом све ство рио и 
до вео твар у по сто ја ње, ни је је оста вио да због сво је при ро де про па да 
и стра да ва, ка ко не би до шла у опа сност да опет до спи је у не би ће“ (Or. 
con tr. gent. 41 // PG. 25. col. 84). По Св. Ата на си ју све у сви је ту, чул но и 
ду хов но, оста је у би ћу „бла го да ре ћи при ча сно сти Ло го су Оче вом“ (Or. 
con tr. gent. 41). Ло гос оза ру је све ви дљи во и не ви дљи во и чу ва сва ку по
је ди нач ну ствар. Он је по че так и из вор по рет ка и је дин ства тво ре ви не.

Да би по ка зао су штин ску не слич ност из ме ђу са оп шта ва ња би ћа дру
гом и тре ћем ли цу Све те Тро ји це и при во ђе ња у би ће тво ре ви не, и та ко 
у те ме љу по био ари јан ско уче ње, Св. Ата на си је уво ди оштро раз ли ко
ва ње из ме ђу ра ђа ња, као ак та Бо жан ске при ро де, и ства ра ња, као ак та 
Бо жан ске во ље. Ло гос је ро ђен од Оца. Ро ди ти зна чи про из ве сти са вр
ше ни образ са мог се бе и са оп шти ти ро ђе ном сво ју су шти ну, сво ју сла
ву. Сва ко ро ђе ње је ро ђе ње из су шти не или при ро де, па је оно што је 
ро ђе но уви јек јед но сушт но са оним ко ји ра ђа. Син је као ро ђен од Оца 
јед но су штан са Њим и све што при па да Оцу при па да и Си ну. Он је Син 
по при ро ди а не по во љи: „Не по во љи не го по при ро ди Су шти Бог има 
Свог соп стве ног Ло го са“ (Con tr. arian. III, 63 // PG. 26. col. 456). Син се 
на ла зи са Оцем у не раз двој ном је дин ству, а то је дин ство се са сто ји у 
исто вјет но сти њи хо ве су шти не и би ћа. То је дин ство се не сми је схва ти
ти са ве ли јан ски, „јер Отац је Отац и Он ни је Син, а Син је Син и Он ни је 
Отац“ (Con tr. Arian. III, 4 // PG. 26. col. 328). По што ра ђа ње ни је ве за но 
за во љу не го за при ро ду, оно не ма про из вољ ни, слу чај ни ка рак тер. Син 
се ра ђа, јер Ње го во би ће при па да нео п ход но сти Бо жан ске при ро де.

За раз ли ку од ра ђа ња, ства ра ње се уви јек вр ши или из не ког прет по
сто је ћег ма те ри ја ла или ни из че га (ex ni hi lo). Оно што је ство ре но не 
до ла зи из су шти не већ је про из вод во ље и за то оста је уви јек спо ља шње 
у од но су на тво р ца или са зда те ља; оно му је ино су шно и пот пу но не
слич но. Оно што по ти че од во ље има слу чај ни, про из вољ ни ка рак тер. 
Сви јет је ство рен ак том Бо жан ске во ље и мо гао је да и не по сто ји. Бог 
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да кле ни је мо гао да не ро ди Си на, јер је он Ње гов ро ди тељ по при ро ди, 
али му ни је би ло нео п ход но да ства ра сви јет. Нео п ход ност Бо жан ског 
ро ђе ња не зна чи при ну ду или не про из во ље ње. Иа ко ро ђе ње Си на ни је 
би ло по во љи Оче вој оно ни је би ло ни про тив Ње го ве во ље, ни ти је би
ло ис пу ње ње ви шег за ко на. Као што Бог ни је по чео би ти благ по сво јој 
во љи, Он то ни је ни про тив сво је во ље, јер он је благ по сво јој при ро ди, 
а оно што је по при ро ди ви ше је и пр вот ни је од оно га што је по во љи 
(Con tr. arian. III, 62). При мје њи ва ње из ра за во ља и хти је ње на од но се 
из ме ђу Оца и Си на је, по Св. Ата на си ју, гру ба и бе сми сле на иде ја ко ја 
би ће Си на из јед на ча ва са ство ре ним би ћи ма (Con tr. arian. III, 60–62).

По доб но свим оста лим ство ре њи ма чо вјек је са здан из не би ћа (ἐξ 
οὐκ ὄντων; De in carn. Ver bi. 5, 1), па је са мим тим смр тан и про па дљив, и 
по за ко ну соп стве не при ро де не ма си лу и спо соб ност да по сто ји вјеч но. 
Пр во са зда ни љу ди Адам и Ева су по сво јој при ро ди би ли про па дљи ви 
(κατὰ φύσιν φθαρτοί) и смрт ни, али су то што им је свој стве но по при
ро ди мо гли да из бјег ну по бла го да ти, као при ча сни ци Ло го са (χάριτι τῆς 
τοῦ λόγου μετο υσίας; De in carn. Ver bi. 5, 1 // PG. 25. col. 105). Бе смрт ност 
пр вих љу ди би ла је узро ко ва на ти ме што су се, осим при род ног од но са 
пре ма Ло го су као сво ме Тво р цу, они на ла зи ли у ти је сном бла го дат ном 
оп ште њу са Њим.

Тре ба на по ме ну ти да је Ата на си је во схва та ње људ ске ду ше, ко је је 
нај те мељ ни је из ло же но у 33. гла ви трак та та „Про тив мно го бо жа ца“, 
бли ско пла то ни стич ком схва та њу и да ни је са гла сно са ње го вим уче
њем да је све што је ство ре но ex ni hi lo про па дљи во по при ро ди. Он 
ка же да је „ти је ло по при ро ди смрт но“ а да ду ша, због чи ње ни це да је 
по ту но раз ли чи та од ти је ла „мо ра да бу де бе смрт на“ (ἀνάγκη τὴν ψυχὴν 
ἀθάνατον εἶναι). Ду ша „са му се бе по кре ће... а по што са му се бе по кре ће, 
при род но је да жи ви и по сли је смр ти ти је ла, јер, кре та ње ду ше ни је 
ни шта дру го до њен жи вот“ (κίνησις τῆς ψυχῆς οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ ἡ 
ζωὴ αὐτῆς). По што ду ша „про ми шља и со зер ца ва оно што је бе смрт но 
(Бо га), ну жно је да и са ма бу де бе смрт на и да жи ви вјеч но“ (ἀνάγκη καὶ 
αὐτὴν ἀθάνατον εἶναι καὶ ἀεὶ ζῇν ; PG. 25. col. 65).

Осла ња ју ћи се на сти хо ве из Пнз 32, 6; 32, 18; гдје се за чо вје ка ка же 
да је ство рен и ро ђен од Бо га, Св. Ата на си је раз ли ку је два мо мен та у 
на стан ку чо вје ка (Con tr. arian. II, 58): ње го во ства ра ње из ни че га, при 
ко јем је чо вјек до био при род не да ро ве бо го по до би ја у сво јој ра зум но
сти и сло бод ној во љи, и ње го во ро ђе ње или нис по сла ње на ње га Ду ха 
Све то га, кроз Ко јег се Ло гос Бо жи ји усе лио у пр во са зда ног и та ко ти
је сно сје ди нио са њим да је Отац ви де ћи Си на Сво је га ка ко оби та ва 
у чо вје ку на звао Сво је ство ре ње (чо вје ка) си ном (Con tr. arian. II, 59), 
а си лом тог ти је сног сје ди ње ња са Ло го сом чо вјек са зна је сво је бо го
си нов ство и усу ђу је се да на зо ве Бо га сво јим Оцем. Чо вјек се на зи ва 
ро ђе ним (од Бо га), „не по соп стве ној при ро ди, не го за то што је по стао 
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при ча сан (μετο υσίαν) Си ну у Ду ху“ (Con tr. arian. I, 56 // PG. 26. col. 129). 
Тек на кон при ма ња бла го да ти Ду ха ми се ра ђа мо и уси њу је мо и Бог 
Тво рац по ста је на шим Оцем (Con tr. arian. II, 59 // PG. 26. col. 273).

Сје ди ње ње пр вог чо вје ка са Ло го сом у Ду ху Све том би ло је, по Св. 
Ата на си ју, не по сред ни узрок ње го ве бе смрт но сти по ти је лу. Иа ко је 
пр во са зда ни чо вјек по сво јој при ро ди био смр тан и про па дљив, при
су ство у ње му Ло го са као истин ски Су штог (ὄντως ὤν Θεὸς) от кло ни
ло је скло ност ка тру ље њу свој стве ну ти је лу и учи ни ло га бла же ним 
и бе смрт ним. Не тру ле жност (бе смрт ност) ни је има нент на тво ре ви ни, 
она је спе ци фич но свој ство Бо га као истин ски Су штог. Са оп шта ва њем 
бе смрт но сти Бог је чо вје ку са оп штио свој ства сво је Бо жан ске при ро де. 
Чо вјек је на тај на чин био обо жен: „Бу ду ћи не тру ле жан и бе смр тан, он 
је жи вио као Бог“ (De in carn. Ver bi. 4 // PG. 25. col. 104).

Да би чо вјек са чу вао ду хов не да ро ве и сво је оп ште ње са Бо гом, да би 
на ста вио да жи ви бла же ним и бе смрт ним жи во том, био му је по тре бан 
из вје стан под виг. Као сло бод но би ће он је мо гао сво ју во љу да при кло
ни на стра ну до бра или зла. Глав ни иза зов и за да так за сло бо ду пр вих 
љу ди је био да иду ћи у су срет нат при род ним да ро ви ма бо го оп ште ња 
за др же сво ју при ча сност „Си ну у Ду ху“. За то је Бог „огра дио“ бла го
дат ко ју је дао чо вје ку за ко ном (за по ви је шћу у ра ју; De in carn. Ver bi. 
3). Усло ви и сред ства ко ји су би ли по треб ни да би пр во ство ре ни Адам 
за др жао сво ју при ча сност „Си ну у Ду ху“ су со зер ца ње Бо га и осло ба ђа
ње ума од ути ца ја спо ља шњих, чул них ства ри: „Тво рац све га и Цар над 
сви ме Бог... ство рио је род људ ски по Свом обра зу... и кроз упо до бље
ње Се би учи нио га со зер ца те љем и знал цем Су штог, да ју ћи му ми сао и 
зна ње о Сво јој соп стве ној вјеч но сти, да чо вјек, чу ва ју ћи ту слич ност, 
ни ка да не уда љи од се бе пред ста ву о Бо гу и не од сту пи од су жи во та са 
све ти ма (ан ђе ли ма), не го да има ју ћи у се би бла го дат По да те ља и соп
стве ну си лу (до би је ну) од Оче вог Ло го са, бу де сре ћан и бе сје ду је са Бо
гом жи ве ћи не ви ним и истин ски бла же ним и бе смрт ним жи во том. Јер, 
не ма ју ћи ни ка кве пре пре ке у по зна њу Бо жан ства, он, због сво је чи сто
те, не пре ста но со зер ца ва Ико ну Оче ву – Бо га Ло го са, по ко јој је и сам 
са здан“ (Or. con tr. gent. 2 // PG. 25. col. 5–8).

Иа ко је по сво јој при ро ди пот пу но не сли чан и су про тан не ство ре
ном Бо жан ству, чо вјек мо же, по Св. Ата на си ју, да со зер ца ва Тво р ца бу
ду ћи да „по зна ње и схва та ње Бо га Ло го са не за до би ја спо ља, не го из 
са мог се бе“ (Or. con tr. gent. 33 // PG. 25. col. 68). „Иа ко је Сам Бог из над 
свих ства ри, пут ка Ње му ипак ни је да лек и не на ла зи се из ван нас, не
го је у на ма“ (Or. con tr. gent. 30 // PG. 25. col. 60). Бог је у ду ши сва ког 
чо вје ка оти снуо лик Сво га Ло го са (De in carn. Ver bi 11). По гру жа ва ју ћи 
по глед у сво ју уну тра шњост чо вјек опа жа та мо Ло го са по чи јем је ли ку 
са здан и Ко ји се од ра жа ва у ње го вој ду ши као у огле да лу (Or. con tr. gent. 
8; 30; 34). Со зер ца ва ју ћи у сво јој ду ши Ло го са oн у Ње му ви ди Бо га Оца 
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(Or. con tr. gent. 2; 34), јер је Ло гос са вр ше на сли ка Оче ва и Ње гов „ту мач 
и ви је сник“ (ἑρμηνεὺς καὶ ἄγγελος; Or. con tr. gent. 45 // PG. 25. col. 89). 
За со зер ца ње Бо га нео п ход но је да са мо огле да ло (тј. на ша ду ша) бу де 
чи сто, а не упр ља но стра сти ма и чул ним же ља ма (Or. con tr. gent. 2; 34).

Адам је у ста њу без гре шно сти и чи сто те био пот пу но об у зет со зер
ца њем Бо га. Стра сти и же ље су би ле у ње му при сут не али он ни је обра
ћао на њих па жњу, ни је их при мје ћи вао. За то оне ни су мо гле да ути чу 
на усмје ре ње ње го ве во ље, све док по са вје ту зми је (ђа во ла) чо вјек ни је 
на пу стио ми сао о Бо гу и по стао роб стра сних по ми сли, ко је су пот пу но 
по мра чи ле лик Бо жи ји у ње му. Од сту пив ши од истин ски Су штог чо
вјек је скре нуо са пра вог пу та и по шао ка не би ћу, ка злу (οὐκ ὄντα, τὰ 
φαῦλα), и та ко про тра ћио вјеч но би ће (τοῦ εἶναι ἀεί; De in carn. Ver bi. 4, 
5; Or. con tr. gent. 4). Уда љи ва њем од вјеч но га и скре та њем ка тру ле жном 
и про ла зном, по стао је ви нов ник соп стве не смр ти и про па дљи во сти 
(De in carn. Ver bi. 5). Умје сто на Ви шњег обра тио је ми сли на са мог се
бе, на сво је ти је ло и на чул не ма те ри јал не пред ме те, и та ко прет по ста
вио се бе љу бље со зер ца њу Бо жан ског (τὰ Θεῖα; Or. con tr. gent. 3). Чо вјек 
је по стао роб сво јих же ља ко је су се пре вра ти ле у страст и скло ност 
(σχέσις) „ка сва ко ја ким ства ри ма“, због че га „сту пи ше у ду шу и страх, 
и бри га, и ужи ва ње, и ми сли свој стве не смрт ни ку“ (Or. con tr. gent. 3 // 
PG. 25. col. 9).

Пад пр вог чо вје ка вра тио га је у при род но ста ње. Пре кид оп ште ња 
са истин ски Су штим (ὄντως ὤν Θεὸς) имао је за по сле ди цу смрт ност и 
не зна ње. Смрт је по ста ла за кон (νόμος) људ ског по сто ја ња ко ји је би ло 
не мо гу ће из бје ћи, „јер ње га је због чо вје ко вог пре сту па уста но вио сам 
Бог“ (ὑπὸ Θεοῦ τέθεισθαι; De in carn. Ver bi. 6). „Чо вје чан ски род је по
чео да се из о па чу је (ἐφθείρετο), сло ве сни и по обра зу Бо жи јем ство ре ни 
чо вјек да иш че за ва, а са мо дје ло Бо жи је да про па да“ (De in carn. Ver bi. 
6). У та квом ста њу на ла зи ла се људ ска при ро да до Хри сто вог до ла ска. 
Ова пло ће њем Бо га Ло го са људ ска при ро да се не са мо вра ти ла у ста
ње пр во бит ног са вр шен ства не го га је пре ва зи шла. Истин ски Су шти се 
фи зич ки и су штин ски сје ди нио са тру ле жном и смрт ном при ро дом чо
вје ка; бес по чет ни, вјеч ни Тво рац сје ди нио се са тво ре ви ном, а ре зул тат 
тог сје ди ње ња је сте обо же ње чо вје чан ске при ро де Спа си те ља (De de cr. 
Nic. Syn. 14 // PG. 26. col. 448). Обо же ње људ ске при ро де у лич но сти 
Ису са Хри ста де ша ва ло се, по Св. Ата на си ју, по сте пе но у скла ду са ње
ним при род ним раз во јем и уз ра ста њем, а по ка зи ва ло се пре ко оби ља 
ду хов них да ро ва. Из ли ва ње ду хов них да ро ва на Хри сто во чо вје штво 
де си ло се за ври је ме ње го вог Кр ште ња на Јор да ну. Он је та да, као Бог, 
из лио Ду ха Све то га на сво је чо вје чан ско ти је ло, би ва ју ћи исто вре ме но 
Онај ко ји по ма зу је и Онај ко ји је по ма зан, Онај ко ји да је Ду ха Све то
га као Бог и Онај ко ји Га при ма као чо вјек. Од тог мо мен та Хри стос је 
тво рио мно га чу да за ко ја је ти је ло по слу жи ло као ору ђе (Con tr. arian. 
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III, 31 // PG. 26. col. 389). Иа ко је си ла за тво ре ње чу да до ла зи ла од Хри
сто вог Бо жан ства и Ње го во ти је ло је као бо го по крет но у то ме уче ство
ва ло. „Дје ла свој стве на са мом Ло го су, као што су вас кр се ње мр твих, 
да ри ва ње ви да сли је пим и ис цје ље ње кр во то чи ве, Он је са вр ша вао по
сред ством Сво га ти је ла“ (Con tr. arian. III, 31 // PG. 26. col. 389). Хри стос 
је као чо вјек до дир нуо ру ку Пе тр о ве та ште, а као Бог пре кра тио бо лест; 
Он је као чо вјек по звао Ла за ра, а као Бог га вас кр сао из мр твих (Con tr. 
arian. III, 32 // PG. 26. col. 392). „Да се дје ла свој стве на Бо жан ству Ло го
са ни су са вр ши ла по сред ством ти је ла, чо вјек не би био обо жен“ (Con tr. 
arian. III, 33 // PG. 26. col. 393). Ко нач но, обо же ње Хри сто ве чо вје чан
ске при ро де де си ло се у ак ту Вас кр се ња. Тог мо мен та она је до би ла но
ве, још са вр ше ни је да ро ве. До Вас кр се ња чо вје штву Хри сто вом би ло 
је свој стве но не зна ње, па је за то на пи та ње уче ни ка о вре ме ну ка да ће 
до ћи крај сви је та од го во рио да то не зна ју ни ан ђе ли ни Син (чо вје чи
ји), не го са мо Отац Не бе ски (Con tr. arian. III, 43). При ли ком Ваз не се ња 
Го спо да Ње го ва обо же на и про сла вље на плот ваз ни је ла се на не бу ме
ђу мно штво не бо жи те ља и по ста ла пред ме том по кло ње ња за ан ђе ле и 
оста ле не бе ске си ле (Con tr. arian. I, 42).

По што је, по Св. Ата на си ју, Хри стос као ис ку пи тељ тај ном ве зом 
сје ди њен са свим вје ру ју ћим у Ње га и ис ку пље ним Њи ме, бла го дат ни 
да ро ви ко ји су се из ли ли на Ње го ву људ ску при ро ду по ста ју сво ји на 
ци је лог чо вје чан ства. Обо же ње Ње го ве људ ске при ро де је сте исто вре
ме но обо же ње људ ске при ро де уоп ште. Хри стос је нис по сла њем Ду ха 
Све то га на сво ју плот осве тио не са мо њу не го и плот вје ру ју ћих у Ње га: 
„Си ла зак Све тог Ду ха на Хри ста на Јор да ну био је исто вре ме но и Ње
гов си ла зак на нас, за то што Он (Хри стос) но си на се би на ше ти је ло... И 
ка да се Го спод кр стио у Јор да ну ми смо у Ње му и Њи ме би ли оми ве ни; 
и ка да је при мио Ду ха ми смо кроз Ње га по ста ли ду хо прим ци“ (Con tr. 
arian. I, 47 // PG. 26. col. 108–109). „Сви ми при ча сни Ње го вом ти је лу 
чи ни мо јед но ти је ло, има ју ћу у се би јед ног Го спо да“ (Con tr. arian. III 
// PG. 26. col. 368–369). Су шти на уче ња Св. Ата на си ја о спа се њу мо же 
се нај бо ље из ра зи ти фор му лом чи ји је он ау тор: „Сам (Бог) је по стао 
чо вјек, да би смо се ми обо жи ли“ (Αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπησ εν, ἵνα ἡμεῖς θε
οποιηθ ῶμε ν; De in carn. Ver bi. 54 // PG. 25. col. 192).

По уче њу Св. Ата на си ја Хри сто ва чо вје чан ска при ро да је, са ма по 
се би, пот пу но јед но сушт на са на шом. По што је ство ре на, њој су свој
стве не све сла бо сти људ ске при ро де: глад, жеђ, бо лест, ту га, страх, 
скло ност ка гри је ху, не зна ње, тру ле жност и смрт ност. Али си лом не
сли ве ног и не раз дје љи вог сје ди ње ња са Бо гом Ло го сом она до би ја свој
ства бо жан ске не тру ле жне при ро де, па све сла бо сти, ко је би има ла са
ма по се би (по при ро ди), иш че за ва ју (De in carn. Ver bi. 20–21). Ло гос 
Бо жи ји је про жео со бом сва ку че сти цу Сво је чо вје чан ске при ро де и 
осло бо дио је од смр ти, тру ле жно сти и свих не са вр шен ста ва. Са мо по 
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се би, Хри сто во ти је ло оста ло је ау тен тич но људ ско и са чу ва ло мо гућ
ност стра да ња и смр ти. Да би та мо гућ ност (да ти је ло умре) по ста ла 
ствар ност би ло је нео п ход но да се Бо жан ство на не ко ври је ме раз лу чи 
са ти је лом. За раз ли ку од чо вје ка ко ји уми ре, не по сво јој соп стве ној 
вла сти не го по нео п ход но сти при ро де и про тив сво је во ље, Го спод је, 
бу ду ћи бе смр тан али има ју ћи смрт ну плот, био вла стан као Бог да се 
при вре ме но раз лу чи са ти је лом. Син Бо жи ји је сми рио се бе и до зво лио 
свом соп стве ном ти је лу да при ми смрт, за то што је оно, као ау тен тич но 
људ ско ти је ло, мо гло да умре али „ни је до пу стио да за ду го оста не мр
тво, не го чим је по ка зао да је мр тво и да га је смрт об у зе ла, од мах га је, 
тре ће га да на, вас кр сао, от кри ва ју ћи не про па дљи вост и не стра дал ност 
ти је ла као зна ме ње по бје де над смр ћу“ (De in carn. Ver bi. 26 // PG. 25. col. 
141). Због ти је сног сје ди ње ња Бо жан ства и чо вје штва у лич но сти Бо го
чо вје ка, Ње го во ти је ло, иа ко је по до пу ште њу Ло го са мо гло умри је ти, 
ни је мо гло оста ти мр твим за то што је оно по ста ло „хра мом Жи во та“, 
па иа ко је умр ло као смрт но, оно је ожи вје ло си лом „оби та ва ју ћег у 
ње му Жи во та“ (διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ζωήν; De in carn. Ver bi. 31 // PG. 25. col. 
149). Го спод је при мио смрт од љу ди да би и са му смрт, ко ја се до та кла 
Ње го вог ти је ла, са свим ис три је био (De in carn. Ver bi. 20–21). Кроз смрт 
Го спод њу се на све љу де рас про стр ла бе смрт ност.

Св. Ата на си је сво је бо го сло вље за сни ва на Све том Пи сму и отач ком 
Пре да њу и су прот ста вља се ра ци о на ли стич ким тен ден ци ја ма ари ја на
ца: „Оно што је пре да но вје ром не при ли чи по и ма ти по мо ћу људ ске 
му дро сти не го по слу шно шћу вје ре. Јер ко ја би ри јеч мо гла до стој но об
ја сни ти оно што је из над ство ре не при ро де“ (Ad Ser. I, 17 // PG. 26. col. 
569–572). Од ре ђе на пи та ња су не ра зум на и увр је дљи ва ка да су усмје
ре на ка Бо гу, јер прет по ста вља ју да Он ни је тран сце ден тан, већ да Га је 
мо гу ће схва ти ти у свје тло сти на ших пре ду бје ђе ња или кроз по ре ђе ња 
с оним што са ми већ зна мо и мо же мо зна ти: „Не при лич но је по ста вља
ти та ква пи та ња у од но су на Бо жан ство. Бог ни је исто што и чо вјек да 
би се би ло ко усу дио да о Ње му по ста вља пи та ња почо вје чан ски“ (Ad 
Ser. I, 15 // PG. 26. col. 568). Ка ко је Ло гос од Оца? Ка кав је на чин Бо жи
јег ра ђа ња? Ова ква и слич на пи та ња је, по Св. Атан си ју, су лу до по ста
вља ти, јер „не ис ка зи ва чи ње ни ца (πρᾶγμα) ко ја је при клад на Ње го вој 
(Бо жи јој) при ро ди, по зна та је са мо Ње му и Си ну“ (Con tr. arian. II, 36 // 
PG. 26. col. 224).

Све то Пи смо и отач ко Пре да ње (παράδοσις), као је ди ни из во ри на
шег уче ња, нео дво ји ви су, по Св. Ата на си ју, јед но од дру гог. „Све то и 
бо го на дах ну то Пи смо је са мо по се би до вољ но да об ја ви исти ну“, али 
да би не ко „сте као зна ње до ко јег му је ста ло“ тре ба да се по тру ди „да 
про на ђе и ту ма че ње Све тог Пи сма ко је су на ши бла же ни учи те љи у ту 
свр ху са чи ни ли“ (Or. con tr. gent. 1 // PG. 25. col. 4). Ра зу мје ва ње Пи сма 
нео дво ји во је од кон ти ну и те та вје ре и жи во та у Цр кви, тј. од Пре да ња.
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Под Пре да њем Св. Ата на си је под ра зу мје ва је ван ђел ски са др жај вје
ре ко ји смо до би ли од Хри ста и ко ји на ста вља да се ши ри у скла ду са 
Ње го вом за по вје шћу апо сто ли ма: Иди те да кле и на у чи те све на ро де, 
кр сте ћи их у име Оца и Си на и Све то га Ду ха (Мт 28, 19): „По гле дај мо 
искон ско пре да ње, уче ње и вjеру (παράδοσιν καὶ διδασκαλίαν καὶ πίστιν) 
ка то ли чан ске Цр кве – вје ру ко ју нам је пре дао Го спод, ко ју су апо сто
ли про по вје да ли и оци очу ва ли (πατέρες ἐφύλαξαν).Јер на њој (вје ри) је 
осно ва на Цр ква (Ἐν ταύτῃ γὰρ ἡ Ἐκκλησία τε θ ε μελίωτα ι) и ко год от пад не 
од ње тај не мо же би ти ни ти се на зва ти хри шћа ни ном“ (Ad Ser. I, 28 // 
PG. 26. col. 593–596).

Пре дањ ски и исти ни ти су са мо она вје ра и оно уче ње ко ји су уса
гла ше ни и јед но ду шно при хва ће ни од стра не ота ца (con sen sus pa trum): 
„Због то га је исти ни то уче ње (διδασκαλία) ка ко су нам га оци пре ни је ли 
и исти ни та је си гур ност учи те ља (διδασκάλων) да при зна ју јед ни дру
ги ма исте ства ри а не да бу ду у не сла га њу би ло са ми са со бом или са 
оци ма. Они ко ји ни су дир ну ти на овај на чин, при је ће се на зва ти злим 
не го истин ским учи те љи ма. Оту да Гр ци, ко ји не ис по вје да ју исте ства
ри већ су у опреч но сти је дан пре ма дру го ме, не ма ју исти ни то уче ње. 
Али све ти те љи и они ко ји су за и ста гла сни ци исти не, у са гла сно сти су 
је дан са дру гим и ни по че му се не раз ли ку ју. Иа ко су жи вје ли у раз ли
чи тим вре ме ни ма, стре ми ли су ка истом ци љу, да бу ду про ро ци јед ног 
Бо га и је ван ђе ли сти, склад но об ја вљу ју ћи Ри јеч“ (De de cr. Nic. Syn. 4 // 
PG. 25. col. 429).

У „окви ру вје ре“ ко ја нам је пре да на тре ба ту ма чи ти Све то Пи смо 
да би ту ма че ње би ло у скла ду са исти ном: „Уко ли ко при хва ти мо оквир 
вје ре ко ји пре о вла да ва ме ђу хри шћа ни ма и ко ри сте ћи га као за ко ни
тост (ὥσπερ κανόνι χρησάμενοι), окре ће мо се, као што апо сто ли ка жу, 
раз ма тра њу чи та ња на дах ну тог Пи сма. Због то га су Хри сто ви не при ја
те љи, за не ма ру ју ћи овај оквир, од лу та ли од исти ни тог пу та спо ти чу ћи 
се и раз ми шља ју ћи из ван оно га што би тре ба ло“ (Con tr. arian. III, 28 // 
PG. 26. col. 385). И оци Ни кеј ског са бо ра су, по Св. Атан си ју, при ли ком 
са ста вља ња вје ро и спо вје да ња ка то ли чан ске Цр кве дје ло ва ли у „окви ру 
вје ре“, на сто је ћи да по ка жу да њи хо во ми шље ње ни је ни шта но во, не го 
апо стол ско и да оно што су на пи са ли ни су ра за зна ли од се бе, не го је 
би ло исто као оно што су апо сто ли учи ли (De Syn. 5).

Као је дан од бит них пред у сло ва би блиј ске ег зе ге зе Св. Ата на си је ис
ти че ду хов ну при пре му ту ма ча. Ту мач мо ра да во ди при кла дан жи вот, 
јер са мо са чи стом ду шом мо же да до стиг не оно за чим жу ди: „За ис
тра жи ва ње и истин ско ра зу мје ва ње Све тог Пи сма по треб ни су до бар 
жи вот, чи ста ду ша, и хри сто по доб на вр ли на, да би ум хо де ћи у то ме 
био у ста њу да до стиг не же ље но и да, ко ли ко је то мо гу ће људ ској при
ро ди, до би је по зна ње о Бож јој Ри је чи. Јер без чи стог ума и без по дра
жа ва ња жи во ту све тих не мо гу ће је ра зу мје ти ри је чи све тих... Онај ко 
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хо ће да пој ми умо ва ње бо го сло ва, ду жан је нај при је да сво јим жи во том 
опе ре и уми је сво ју ду шу и да се, упо до бље њем дје ли ма све тих, при бли
жи њи ма, да би, во де ћи јед но о бра зан с њи ма на чин жи во та, ра зу мио 
оно што им је Бог от крио“ (De in carn. Ver bi. 57 // PG. 25. col. 196–197).

Све ти Ва си ли је Ве ли ки
(Βασίλειος ὁ Μέγας; Ba si li us Mag nus)

Св. Ва си ли је се по шту је и сла ви у Пра во слав ној Цр кви као је дан од 
тро ји це ве ли ких ва се љен ских учи те ља (οίκουμενικοί μεγάλοι διδάσκα
λοι), а за јед но са сво јим бра том Св. Гри го ри јем Ни ским и Св. Гри го ри
јем Бо го сло вом чи ни ве ли ку тро ји цу ка па до ки ја ца, чи је је бо го сло вље 
уда ри ло пе чат цје ло куп ној исто ри ји хри шћан ске ми сли. За хва љу ју ћи 
склад ном скло пу спе ку ла тив них и прак тич них спо соб но сти он је био 
из у зе тан и као бо го слов и као је рарх, због че га је већ од сво јих са вре ме
ни ка на зван Ве ли ким.

Ва си ли је по ти че из имућ не и бла го че сти ве хри шћан ске по ро ди це 
ко ја је при па да ла ви со ком и ути цај ном гра ђан ском сло ју. Прет по ста
вља се да је ро ђен око 330. го ди не у Ке са ри ји Ка па до киј ској. Ње го ви 
ро ди те љи Ва си ли је (Ста ри ји) и Еми ли ја из ро ди ли су де ве то ро дје це – 
че ти ри си на и пет кће ри (Greg. Nyss. De vi ta Ma cr. 5). Сва му шка дје ца и 
ћер ка Ма кри на по све ти ли су свој жи вот слу же њу Бо гу: Ва си ли је, Гри
го ри је и Пе тар као епи ско пи, а Нав кра ти је и Ма кри на као мо на си.

Основ но обра зо ва ње Ва си ли је је сте као у Нео ке са ри ји под ру ко
вод ством оца ко ји је та мо ра дио као про фе сор ре то ри ке. На ње го во 
хри шћан ско вас пи та ње нај ви ше су ути ца ле ба ка по оцу Ма кри на (Ста
ри ја), обра зо ва на и по бо жна же на и рев но сна по што ва тељ ка Св. Гри го
ри ја Чу до твор ца (Ep. 204), и мај ка Еми ли ја, ко ја се „у све му по ко ра ва ла 
во љи Бо жи јој“ (De vi ta Ma cr. 2).

По сли је оче ве смр ти Св. Ва си ли је на ста вља шко ло ва ње у Ке са ри ји 
Ка па до киј ској. Та мо је упо знао Св. Гри го ри ја Бо го сло ва, са ко јим ће ус
по ста ви ти трај но при ја тељ ство за сно ва но на ду бо кој ду хов ној бли ско
сти. Же ле ћи да стек не све стра ни је и те мељ ни је обра зо ва ње Ва си ли је 
од ла зи из Ке са ри је у Ца ри град, гдје је слу шао пре да ва ња чу ве ног про
фе со ра ре то ри ке Ли ва ни ја (Greg. Nyss. Ep. 13), а по том, око 352. го ди
не, од ла зи у Ати ну, та да шњи цен тар кла сич ног обра зо ва ња. Ту га је са 
не стр пље њем оче ки вао ње гов при ја тељ Св. Гри го ри је Бо го слов, ко ји се 
не што ра ни је пре се лио у пре сто ни цу на у ке и фи ло со фи је. То ком сту ди
ја у Ати ни дво ји ца при ја те ља се ни су раз два ја ла. Ме ђу соб но су се по ма
га ли у свим при ли ка ма и би ли, по ри је чи ма Св. Гри го ри ја, „јед на ду ша у 
два ти је ла“ (Greg. Naz. Or. XLI II, 20). За раз ли ку од дру гих сту де на та они 
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су из бје га ва ли по зо ри шта, сла вља и слич но, зна ју ћи са мо за два пу та: 
онај ко ји во ди до шко ле и онај ко ји во ди до хри шћан ског хра ма.

Сте кав ши ши ро ко и те мељ но обра зо ва ње на Атин ском уни вер зи те ту, 
Св. Ва си ли је се око 357. вра ћа у Ке са ри ју, гдје са ве ли ким успје хом ра ди 
као учи тељ го вор ни штва. Јед но ври је ме је био у ве ли кој ди ле ми: да ли 
да кре не пу тем мо на шког под ви га и со зер ца тељ ног жи во та или пу тем 
свјет ске сла ве. На ње го ву од лу ку да кре не пу тем мо на шког под ви га до ста 
су ути ца ли ње го ва се стра мо на хи ња Ма кри на (Greg. Nyss. De vi ta Ma cr. 6), 
на сто ја те љи ца јед ног ма на сти ра у Пон тиј ској обла сти, и Јев ста ти је Се ва
стиј ски, ко ји је у то ври је ме са ве ли ким ен ту зи ја змом ши рио мо на шки 
иде ал у Пон ту, Ма лој Јер ме ни ји и Па фла го ни ји (So zom. Hist. eccl. III, 14), 
али ко ји ће ка сни је за стра ни ти на дог мат ском пла ну и по ста ти је дан од 
во ђа ду хо бо ра ца. Пре зрев ши сла ву и му др ост ово га сви је та, Св. Ва си ли је 
се са свом од луч но шћу по све ћу је мо на шком жи во ту и мо ли тви. Та да га 
је кр стио и по све тио за чте ца епи скоп ке са риј ски Ди ја ни је. У же љи да се 
што бо ље упо зна са под ви жнич ком прак сом пу ту је на Ис ток гдје по сје
ћу је нај по зна ти је мо на шке на се о би не у Егип ту, Си ри ји и Па ле сти ни (Ep. 
223). Дру же ћи се са зна ме ни тим хри шћан ским учи те љи ма и под ви жни
ци ма то га до ба, Св. Ва си ли је сти че дра го цје но ис ку ство ко је ће му мно го 
ко ри сти ти у ка сни јем жи во ту. Био је, ме ђу тим, раз о ча ран што је Ари је ва 
је рес има ла на Ис то ку ве ли ки број при ста ли ца.

По сли је дво го ди шњег бо рав ка на Ис то ку Св. Ва си ли је се вра ћа у 
отаџ би ну, раз да је сво је има ње си ро ма си ма и од ла зи у пу сти њу бли зу 
Нео ке са ри је, гдје осни ва ма на стир ки но виј ског ти па, не да ле ко од ма
на сти ра у ко јем су се под ви за ва ле ње го ва се стра Ма кри на и мај ка Еми
ли ја. Ту му се при дру жио и ње гов нај бо љи при ја тељ Св. Гри го ри је Бо го
слов. Они су про во ди ли ври је ме у мо ли тви, со зер ца њу, фи зич ком ра ду, 
чи та њу Све тог Пи сма и из у ча ва њу Ори ге но вог ег зе гет ског на сле ђа. Ту 
су са ста ви ли збо р ник из во да из Ори ге но вих дје ла по знат под име ном 
„Фи ло ка ли ја“ (Ὠριγένους φιλοκαλία). Св. Ва си ли је је та да по чео да пи
ше чу ве на „Мо на шка пра ви ла“ за оп ште жи тељ не ма на сти ре, ко ја су 
мно го до при ни је ла ши ре њу и ор га ни за ци ји мо на штва и на Ис то ку и на 
За па ду. Око Ва си ли ја се оку пио ве ли ки број след бе ни ка и уче ни ка, па је 
за њи хо во под ви за ва ње, а на ње го ву ини ци ја ти ву, по диг ну то не ко ли ко 
но вих му шких и жен ских ма на сти ра. Ње го вом за слу гом осно ва на су и 
мно га брат ства или за јед ни це хри шћа на, ко је је че сто по сје ћи вао и под
сти цао их да жи ве бо го у год но и да на пре ду ју у са вр шен ству.

Го ди не 360. Ва си ли је пу ту је са сво јим епи ско пом Ди ја ни јем на са
бор у Ца ри град и од та да узи ма ак тив но уче шће у дог мат ским спо ро
ви ма на Ис то ку. Не за до во љан што је Ди ја ни је пот пи сао про а ри јан ску 
омиј ску фор му лу Ва си ли је је јед но ври је ме пре ки нуо ко му ни ка ци ју са 
њим. Ка сни је су се из ми ри ли по што се Ди ја ни је по ка јао због свог чи
на и уби је дио Ва си ли ја да је остао вје ран ни кеј ском вје ро и спо ви је да њу 
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(Ep. 51). Та да се Ва си ли је збли жио са пар ти јом „оми у си ја на“ ко ји ни су 
при хва ти ли ни кеј ски из раз ὁμοούσιος (јед но су штан) али су у свом вје
ро и спо ви је да њу би ли пот пу но пра во слав ни.

Ди ја ни ја је 362. го ди не на ке са риј ској ка те дри на сли је дио Јев се ви је. 
Же ле ћи да има за по моћ ни ка у оба вља њу па стир ске ду жно сти спо соб
ног и углед ног чо вје ка, он је 364. ру ко по ло жио Св. Ва си ли ја за све ште
ни ка. Сво је нат про сјеч не па стир ске да ро ве Св. Ва си ли је је од мах про
ја вио сте кав ши по што ва ње и љу бав не са мо ста нов ни ка Ке са ри је не го 
и мно гих мо на ха. Убр зо је из ме ђу епи ско па Јев се ви ја и све ште ни ка Ва
си ли ја до шло до не спо ра зу ма, због че га је Ва си ли је на пу стио Ке са ри ју. 
Узрок ових не спо ра зу ма је нај вје ро ват ни је Јев се ви је ва за вист због из у
зет них ре зул та та и ве ли ке по пу лар но сти ње го вог по моћ ни ка. За хва љу
ју ћи по сред ни штву Св. Гри го ри ја Бо го сло ва, Св. Ва си ли је се из ми рио 
са сво јим епи ско пом (Greg. Naz. Ep. 16; 17; 18). Од та да је, по ри је чи ма 
Св. Гри го ри ја, ме ђу њи ма по сто ја ло див но са гла сје, јер је „је дан упра
вљао на ро дом а дру ги оним ко ји упра вља“ (Greg. Naz. Or. XLI II, 33).

У овом пе ри о ду ке са риј ски све ти тељ се ис ти че не са мо у бор би пр
о тив је ре ти ка не го и сво јом ха ри та тив ном (до бро твор ном) дје лат но
шћу, ко ја ће још ви ше до ћи да из ра жа ја за ври је ме ње го вог епи скоп
ства. „Ва си ли је нас је увје ра вао, ка же Св. Гри го ри је Бо го слов, да ми, као 
љу ди, не сми је мо пре зи ра ти љу де, ни ти сво јом не чо вјеч но шћу пре ма 
стра дал ни ци ма сра мо ти ти Хри ста, за јед нич ку Гла ву свих нас, већ тре
ба да по сред ством не во ља дру гих бла го у стро ја ва мо соп стве но спа се ње 
слу же ћи Бо гу сво јим ми ло ср ђем“ (Greg. Naz. Or. XLI II, 63). У ври је ме 
ве ли ке гла ди 369. го ди не све ти тељ је сво јим бе сје да ма „отва рао“ ам ба
ре бо га тих за си ро ма шне и глад не, ши ба ју ћи при том не ми ло срд ност и 
рав но ду шност не ких бо га та ша. Апе лу ју ћи на са вјест бо га та ша Св. Ва
си ли је ис ти че да је Го спод уви јек ми ло срд но са стра да вао са глад ни ма: 
„Сто га ће и на По след њем су ду, ка да Го спод при зо ве пра вед ни ке, пр во 
мје сто при па сти да ре жљи ви ма. Они ма ко ји су хра ни ли дру ге при па да 
ве ћа част не го оста ли ма. Онај ко је удје љи вао хљеб при зи ва се при је 
оста лих. Ме ђу тим, не ми ло срд ни и шкр ти це би ће пре да ти ог њу при је 
оста лих гре шни ка“ (Hom. VI II).

На кон Јев се ви је ве смр ти 370. го ди не, Св. Ва си ли је је иза бран за ње
го вог пре јем ни ка на ке са риј ској ка те дри. Из бор је те као до ста те шко 
јер је стру ја ко ја се про ти ви ла Св Ва си ли ју би ла ве о ма ја ка. Из бо ру Св. 
Ва си ли ја мно го су до при ни је ли отац Св. Гри го ри ја Бо го сло ва, вре ме
шни епи скоп на зи јан ски Гри го ри је Ста ри ји, чи ји је глас био од лу чу ју ћи 
(Greg. Naz. Or. XLI II, 37; Or. XVI II, 35) и Јев се ви је Са мо сат ски. Из бор 
Св. Ва си ли ја на ке са риј ску ка те дру са оду ше вљем је по здра вио Св. Ата
на си је Ве ли ки (At han. Ep. ad Pall.).

Као епи скоп и па стир Ва си ли је се тру дио да уве де ред и мир у сво
јој епар хи ји. Енер гич но се бо рио пр о тив си мо ни је и очи стио клир од 
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не до стој них слу жи те ља (Ep. 54). Вре ме ном је ње гов клир до сти гао та
кав углед да су су сјед ни епи ско пи тра жи ли се би пре јем ни ке ме ђу пре
зви те ри ма ке са риј ске епар хи је (Ep. 81). Све ти Ва си ли је се не пре ста но 
бри нуо и о те шким ма те ри јал ним усло ви ма у ко ји ма је жи вје ла ње го ва 
па ства. Осно вао је чи тав низ до бро твор них уста но ва: си ро ти шта, до
мо ве за не збри ну ту дје цу, до мо ве за остар је ла ли ца, стра но при мал ни це 
и бол ни це, у ко ји ма су слу жи ли мо на си и мир ја ни. Тај ком плекс до бро
твор них уста но ва на зван је по ње му „Ва си ли ја де“ (Soz. Hist. eccl. VI, 34). 
И да нас се у пра во слав ном на ро ду Све ти Ва си ли је по шту је као за штит
ник дје це, си ро ма шних и убо гих.

Све ти тељ је та ко ђе бес ком про ми сно бра нио сло бо ду Цр кве од це за
ро па пи стич ких пре тен зи ја цар ске вла сти. У те шким усло ви ма у ко ји
ма се на шла ње го ва епар хи ја због ари јан ског окру же ња и про а ри јан ске 
по ли ти ке ца ра Ва лен та, до ла зи до из ра жа ја из у зе тан бо го слов ски и па
стир ски дар Св. Ва си ли ја. Иа ко је по не кад био спре ман на ком про ми се 
и на чи ње ње усту па ка сво јим про тив ни ци ма, у од бра ни пра ве вје ре је 
био бес ком про ми сан и од лу чан и ни је до зво ља вао цар ској вла сти да 
на ме ће је ре тич ко уче ње. Ка да је цар Ва лент по слао свог на мје сни ка 
Мо де ста да уби је ди Св. Ва си ли ја да при ми ари јан ско ис по ви је да ње, за
при је тив ши му про гон ством уко ли ко то не учи ни, овај му је од го во рио 
да не при хва та ца ре ву вје ру јер не же ли да се кла ња ство ре њу и да се 
не пла ши би ло ко је ка зне ка да је у пи та њу од бра на пре дањ ске вје ре у 
Све ту Тро ји цу. О раз ло зи ма не у спје ха сво је ми си је Мо дест је из вје стио 
ца ра Ва лен та: „То је муж ко ји се не пла ши при јет њи, ко ји је не по ко ле
бив пред на шим ар гу мен ти ма, ко ји не при хва та убје ђи ва ња. Ис ку ше
њу тре ба да под врг не мо дру ге љу де, ко ји ни су то ли ко од ва жни, а ње га 
тре ба или ди рект ном си лом при ну ди ти, или, мо жда, и не че ка ти да он 
по клек не пред при јет ња ма“ (Greg. Naz. Or. XLI II, 48).

Ка да је у зи му 371/2. цар Ва лент по ди је лио Ка па до ки ју на дви је про
вин ци је – Ка па до ки ју I са сје ди штем у Ке са ри ји и Ка па до ки ју II са сје
ди штем у Ти а ни, Св. Ва си ли је ни је хтио да при хва ти прин цип по ко ме 
ад ми ни стра тив ној по дје ли сле ду је и цр кве на, тј. да по ло ви на Ка па до
ки је ни је ви ше под ње го вом ју рис дик ци јом. Же ле ћи да до ка же сво ја 
ми тро по ли тан ска пра ва и да се су прот ста ви вла сто љу би вим пре тен
зи ја ма епи ско па ти јан ског Ан ти ма он је осни вао но ве епар хи је ра ди 
„умно жа ва ња бро ја епи ско па“ пот чи ње них ке са риј ској ка те дри (Greg. 
Naz. Or. XLI II, 59). За епи ско па но во о сно ва не епар хи је са сје ди штем у 
Са си му по ста вио је Св. Гри го ри ја Бо го сло ва. Сво га бра та Гри го ри ја та
ко ђе је по ста вио за епи ско па гра да Ни се.

Те шко ста ње у ко јем се на шла Цр ква за ври је ме Ва лен то вог ца ре
ва ња Св. Ва си ли је опи су је у 30. гла ви сво га дје ла „О Ду ху Све то ме“. 
Мно ги ис так ну ти епи ско пи по пут Св. Ме ле ти ја, Св. Гри го ри ја Ни ског, 
Св. Ам фи ло хи ја Ико ниј ског, Св. Ки ри ла Је ру са лим ског, итд. би ли су 



225

Све ти Ва си ли је Ве ли ки 7

прог на ни са сво јих ка те дри, а Св. Ва си ли је тим по во дом пи ше: „Цр кву 
за сти ре там на и ту жна ноћ, јер су лу че сви је та што их је Бог по ста вио 
да про свје тљу ју ду ше на ро да прог на не“.

То ком свог ар хи је реј ског слу же ња Св. Ва си ли је је ула гао огро ман на
пор да се пре ва зи ђе ан ти о хиј ски рас кол ка ко би на Ис то ку за вла дао при
је ко по тре бан мир. Он је у овом рас ко лу по др жа вао Св. Ме ле ти ја, ко ји 
је иза бран за епи ско па на про а ри јан ском Ца ри град ском са бо ру 360. го
ди не, али је због пра во слав ног вје ро и спо ви је да ња прог нан са ка те дре од 
стра не ари ја на ца. Чи тав За пад, па и сам Св. Ата на си је, би ли су на стра ни 
Па вли на, сма тра ју ћи га је ди ним за ко ни тим епи ско пом. Ва си ли је се у ви
ше на вра та пи сми ма обра ћао Ри му мо ле ћи па пу Да ма са и за пад не епи
ско пе да по мог ну рје ша ва њу на ста лог про бле ма. Он је тра жио да не ко ли
ко ис ку сних за пад них епи ско па до ђу на Ис ток да на ли цу мје ста про у че 
си ту а ци ју и да, не по ста вља ју ћи при том за хтје ве ко ји се не мо гу ис пу ни
ти, сту пе у оп ште ње са оним ис точ ним епи ско пи ма у чи ју се пра во слав
ност увје ре. На пи смо ко је је у име 32 епи ско па (пр ви је име но ван Св. 
Ме ле ти је Ан ти о хиј ски) упу тио за пад ном епи ско па ту (Ep. 92), са ци љем 
да га упо зна са ста њем у Ис точ ној Цр кви, Св. Ва си ли је је до био не уч тив 
од го вор. За пад ни епи ско пи на че лу са па пом Да ма сом су вра ти ли пи смо 
ис точ них епи ско па пре ко пре зви те ра Ева гри ја (373. го ди не) и бу ду ћи да 
су би ли не за до вољ ни и фор мом и са др жа јем Ва си ли је вог пи сма, по сла ли 
су у при ло гу обра зац ка ко тре ба да се обра ћа Ри му. Раз о ча ран ова квом 
ре ак ци јом за пад них епи ско па, по себ но па пе Да ма са, Св. Ва си ли је пи ше 
о „гор дој рим ској обр ви“ (ми сле ћи на па пу) ис ти чу ћи да за пад ња ци ни
ти зна ју пра ву исти ну ни ти због сво је гор до сти и над ме но сти же ле да их 
не ко упо зна са исти ном. То га ни је спри је чи ло да ка сни је, 376. и 377. го
ди не, упу ти још два пи сма за пад ном епи ско па ту. У по след њем пи сму (Ep. 
263) он ка те го рич ки за хтје ва да Па влин и ње го ве при ста ли це пре ки ну 
оп ште ње са је ре ти ци ма мар ке лов ци ма. Ово пи смо је раз мо тре но на Рим
ском са бо ру 377. го ди не, са ко га је по слат од го вор ис точ ном епи ско па ту 
ко ји је у то ли кој мје ри био по зи ти ван да је Ан ти о хиј ски са бор из 379. 
го ди не, ко јим је пред сје да вао Св. Ме ле ти је, пот пи сао ове рим ске по сла
ни це и на тај на чин је ус по ста вље на пу на за јед ни ца са За па дом.

Сво јим дје лом Св. Ва си ли је је при пре мио по бје ду пра во сла вља на 
Дру гом ва се љен ском са бо ру иа ко је сам ни је до жи вио, слич но Мој си ју 
ко ји је до вео свој на род до обе ћа не зе мље али сам у њу ни ка да ни је кро
чио. Упо ко јио се 31. де цем бра 378, а са хра њен је 1. ја ну а ра 379. го ди не.

Ли те рар нобо го слов ско на сле ђе Св. Ва си ли ја за у зи ма ве о ма ва жно 
мје сто у исто ри ји хри шћан ске ми сли. Св. Фо ти је ви со ко вред ну је ње
гов стил и је зик ис ти чу ћи да је у склад ном из ла га њу и ја сно ћи ми сли 
пр ви ме ђу цр кве ним оци ма (Phot. Bi bli oth. 141). Ње го ва дје ла по са др
жа ју и по фор ми мо же мо по ди је ли ти на дог мат ска, ег зе гет ска, аскет ска, 
ли тур гиј ска, бе сје де и пи сма.
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Сво је нај ва жни је дог мат ско дје ло „Про тив Ев но ми ја“, у три књи ге, 
Св. Ва си ли је је на пи сао око 364. го ди не. Пун на слов овог трак та та је: 
„По би ја ње апо ло ги је без бо жног [злочестивог] Ев но ми ја“ (Ἀνατρεπτι
κὸς τοῦ ἀπολογητικοῦ τοῦ δυσ σ εβοῦς Εὐνομίου; Adver sus Eu no mi um). Че
твр та и пе та књи га, ко је су при до да те овом трак та ту, при па да ју Ди ди
му Сли је пом. Ва си ли је је на пи сао ово дје ло као од го вор на Ев но ми је ву 
„Апо ло ги ју“ (Εὐνομίου ἀπολογητικός) у ко јој је овај ано ме јац (крај њи 
ари ја нац) до ка зи вао да Син као ро ђен има пот пу но раз ли чи ту су шти
ну од не ро ђе ног Оца. Он кри ти ку је не са мо за кључ ке већ и прет по став
ке Ев но ми је вог уче ња и су прот ста вља му пра во слав ну три ја до ло ги ју. У 
пр вој књи зи из об ли ча ва со фи зме ко је је Ев но ми је сплео око тер ми на 
„не ро ђе ност“ (ἀγεν νησία); у дру гој књи зи до ка зу је ствар ност и вјеч ност 
ро ђе ња Си на Бо жи јег и Ње го ву јед но сушт ност са Оцем; у тре ћој књи зи 
по би ја Ев но ми је во уче ње да је Све ти Дух ство ре ње и до ка зу је Ње го во 
Бо жан ство и при пад ност Све тој Тро ји ци.

Сво је дру го ве ли ко дог мат ско дје ло „О Све то ме Ду ху“ (Περί τοῦ 
ἁγίου πνεύματος; De Spi ri tu San cto) Ва си ли је је на пи сао на мол бу сво
га при ја те ља Ам фи ло хи ја Ико ниј ског 375. го ди не. Овај спис по знат 
је још и под на зи вом „О тро јич ном бо го сло вљу“ (Περί θεολογίας τῆς 
ἁγίας τριάδος). Не по сред ни по вод за ње гов на ста нак би ла је Ва си ли је
ва упо тре ба у ли тур гиј ској прак си док со ло ги је „Сла ва Бо гу са Си ном 
(μετὰ τοῦ Υἱοῦ) и са Све тим Ду хом“, умје сто та да уо би ча је не док со ло
ги је „Сла ва Бо гу кроз Си на (διὰ τοῦ Υἱοῦ) у Све то ме Ду ху“. Ова но ви на 
иза зва ла је оштру ре ак ци ју ари ја на ца и ду хо бо ра ца али је збу њи ва ла и 
пра во слав не вјер ни ке, па је Ам фи ло хи је Ико ниј ски за тра жио од Ва си
ли ја об ја шње ње. Св. Ва си ли је оправ да ва уве де ну из мје ну об ја шње њем 
да док со ло шка фор му ла „Сла ва Бо гу кр оз Си на у Све то ме Ду ху“ до
пу шта мо гућ ност ари јан ског и ду хо бо рач ког суб ор ди на ци о ни стич ког 
ту ма че ња, док но ва док со ло шка фор му ла „Сла ва Бо гу са Си ном и са 
Све тим Ду хом“ ис кљу чу је ту мо гућ ност. Она ви ше од го ва ра ду ху уче
ња Пр вог ва се љен ског са бо ра, јер ви ше ис ти че по себ ност три ипо ста
си и њи хо ву не раз дје љи вост. Због ико но ми је, са ци љем да при до би је 
оне ко ји се ко ле ба ју, Св. Ва си ли је у овом дје лу сми шље но не ко ри сти 
ни кеј ски из раз ὁμοούσιος (јед но су штан) и не на зи ва ди рект но Све тог 
Ду ха Бо гом. Умје сто из ра за ὁμοούσιος ко ри сти из раз ὁμότιμος (рав но
ча стан), ко ји у ис тој мје ри по свје до ча ва Бо жан ско до сто јан ство Све тог 
Ду ха и по себ ност Ње го ве ипо ста си.

Спис „О Све то ме Ду ху“ се по сво јој струк ту ри и ком по зи ци ји мо
же по ди је ли ти на три не јед на ка ди је ла. Де ве та гла ва, ко ја је у цје ло сти 
по све ће на уче њу о Све том Ду ху, чи ни за себ ну цје ли ну и не укла па се 
у оп шту ше му из ла га ња. Пр ви дио (гл. 1–8) има оштар по ле мич ки ка
рак тер; дру ги дио (гл. 10–27) на пи сан је у об ли ку жи вог спо ра ау то ра 
са за ми шље ним про тив ни ком, под ко јим се под ра зу ми је ва Јев ста ти је 
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Се ва стиј ски; тре ћи дио (гл. 27–30) има фор му по уч ног раз го во ра ау то
ра са оми ље ним уче ни ком.

Од ег зе гет ских дје ла Св. Ва си ли ја са чу ва не су „Оми ли је на Ше сто
днев“ (Ὁμιλίαι εἰς τὴν Ἑξαήμερον; Ho mi li ae in he xa e me ron) и не ке од 
„Оми ли ја на псал ме“ (Ὁμιλίαι εἰς Ψαλμούς; Ho mi li ae su per Psal mos).

„Оми ли је на Ше сто днев“ (укуп но 9) су би ле про из не се не то ком јед
не сед ми це Ве ли ког по ста. О вре ме ну њи хо вог на стан ка не по сто ји са
гла сност ме ђу на уч ни ци ма: јед ни ми сле да су на ста ле при је 370, док 
дру ги сма тра ју да их је Ва си ли је из го во рио пред крај жи во та. У овом 
дје лу Ва си ли је ту ма чи шест да на ства ра ња (до ства ра ња чо вје ка) опи
са них у Књи зи По ста ња, др же ћи се углав ном бу квал ног сми сла тек ста. 
Ра ди од бра не и про по ви је ди хри шћан ства он се ко ри сти зна њи ма из 
фи зи ке и дру гих обла сти, сте че ним за ври је ме сту ди ја и по ка зу је на 
тај на чин да је на уч на ми сао спо ји ва са би блиј ским от кро ве њем. Ко
смо ло шким те о ри ја ма фи ло со фа, гно сти ка и ма ни хе ја ца о вјеч но сти 
и са мо по сто ја њу сви је та Ва си ли је су прот ста вља би блиј ско схва та ње о 
на стан ку сви је та ex ni hi lo тво рач ком во љом Бо жи јом. Овај рад је био 
ве о ма ци је њен и по пу ла ран у хри шћан ској ста ри ни. Ко ри сти ли су га 
Ам вро си је Ми лан ски, Ав гу стин и мно ги ви зан тиј ски ту ма чи Све тог 
Пи сма. Ва си ли јев „Ше сто днев“ до пу нио је ње гов брат Гри го ри је Ни ски 
сво јим спи сом „О ства ра њу чо вје ка“.

Од осам на ест под Ва си ли је вим име ном са чу ва них „Оми ли ја на 
псал ме“, са мо три на ест се сма тра ау тен тич ним (на псал ме 1, 7, 14, 28, 
29, 32, 33, 44, 45, 48, 59, 61, 114).

„Ту ма че ње на про ро ка Иса и ју“ ко је се при пи су је Ва си ли ју не при
па да ње му. Стил овог ег зе гет ског ра да се зна чај но раз ли ку је од сти ла 
оста лих Ва си ли је вих спи са. Ау тор ко ри сти але го риј ски ме тод не ка
рак те ри сти чан за Ва си ли ја и пот пу но је за ви сан од ту ма че ња Јев се ви ја 
Ке са риј ског.

Св. Ва си ли је је је дан од нај зна чај ни јих аскет ских пи са ца у исто ри
ји Цр кве. Ње го вом аскет ском кор пу су при па да ју сле де ћа дје ла: „Мо
рал на пра ви ла“ (Τὰ ἠθικά; Re gu lae mo ra les); збор ник мо на шких пра ви
ла ко ји чи не „Оп шир на пра ви ла“ или „Пра ви ла, оп шир но из ло же на“ 
(Κεφαλαία τῶν κατὰ πλάτος ὅρων; Re gu lae fu si us trac ta tae) и „Крат ка 
пра ви ла“ или „Пра ви ла, крат ко из ло же на“ (Κεφαλαία τῶν ὅρων τῶν 
κατὰ ἐπιτομήν; Re gu lae bre vis trac ta tae); про ло зи „О су ду Бо жи јем“ (Περὶ 
κρίματος Θεοῦ; De ju di cio Dei) и „Ри јеч о вје ри“ (Περὶ πίστεως; De fi de); 
трак тат „О кр ште њу, дви је књи ге“ (Περὶ βαπτίσματος, βιβλία δύο; De bap
ti smo, li bri 12); про ло зи за „Оп шир на пра ви ла“ (Pro lo gus 4 et Pro lo gus 5 
in asce ti cum mag num) и „Крат ка пра ви ла“ (Pro lo gus 3 in re gu las bre vi us 
trac ta tas); не ко ли ко аскет ских пи са ма (Ep. 2, 22, 23, 150, 173, 207).

Дје ла „Епи ти ми је“ (Ἐπιτίμια; Epi ti mia), „Под ви жнич ке по у ке или са
вје ти“ (Ἀσκητικαὶ διατάξεις; Con sti tu ti o nes asce ti cae) и „Под ви жнич ко 
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сло во“ (Λόγος ἀσκητικός; Ser mo asce ti cus), ко ја је ру ко пи сна тра ди ци ја 
увр сти ла у Ва си ли јев аскет ски кор пус, при па да ју дру гим ау то ри ма.

Нај ра ни ји Ва си ли јев аскет ски спис „Мо рал на пра ви ла“ са др жи 80 
упут ста ва про пра ће них ци та ти ма из Све то га Пи сма, ко ја се од но се на 
ду хов ни и мо рал ни жи вот хри шћа на.

Збор ник мо на шких пра ви ла на пи сан у фор ми пи та ња и од го во ра, 
ко ји се са сто ји из „Оп шир них пра ви ла“ и „Крат ких пра ви ла“, нај зна
чај ни је је Ва си ли је во аскет ско дје ло. „Оп шир на пра ви ла“ са др же 55 
по гла вља у ко ји ма су из ло же на оп шта на че ла ду хов ног жи во та. Као те
мељ под ви жни штва Ва си ли је ис ти че љу бав пре ма Бо гу и љу бав пре ма 
бли жње му. Они ко ји хо ће да у пот пу но сти жи ве жи во том ис пу ње ним 
љу ба вљу и вр ли ном, тре ба да по бјег ну од сви је та и да се пре да ју Бо гу. 
„Крат ка пра ви ла“ (313) го во ре о при мје ни оп штих на че ла у сва ко днев
ном жи во ту, да ју ћи од го вор на сва ко по је ди нач но пи та ње.

Пр ви збор ник мо на шких пра ви ла Св. Ва си ли ја, по знат у на у ци под 
на зи вом „Ма ли Аске ти кон“ (Μικρὸν Ἀσκητικόν; Par va Re gu la), на стао 
је из ме ђу 358. и 360. го ди не, a об у хва та 203 пра ви ла (11 оп шир них и 
192 крат ка). Овај збор ник са чу ван је са мо у ла тин ском и си риј ском 
пре во ду. Нај бли жа ва ри јан та грч ком из вор ном тек сту „Ма лог Аске ти
ко на“ на ла зи се у Хал кин ском ру ко пи су № i 225, ко ји са др жи 357 пи та
ња и од го во ра.

На по чет ку свог ар хи је реј ског слу же ња Св. Ва си ли је је при ре дио но
ву, ис пра вље ну и про ши ре ну вер зи ју мо на шких пра ви ла (укуп но 373), 
а пред крај жи во та са ста вио је за сво је уче ни ке у Пон ту још ши ру вер
зи ју под на зи вом „На цр ти под ви жни штва“ (Ὑποτύπωσις ἀσκήσεως). 
У њу су осим пи та ња и од го во ра ушла „Мо рал на пра ви ла“ и пр о ло зи 
„Ри јеч о вје ри“ и „О су ду Бо жи јем“. Ова вер зи ја по зна та је у на у ци под 
на зи вом „Ве ли ки Аске ти кон“.

Нај бо ља и нај ра ши ре ни ја ре дак ци ја „Ве ли ког Аске ти ко на“ под на зи
вом „Вул га та“ (оп ште при хва ће на) на ста ла је VI ви је ку. У њу су ушла још 
три про ло га (Pro lo gus 4, Pro lo gus 5 in asce ti cum mag num и Pro lo gus 3 in 
re gu las bre vi us trac ta tas), два аскет ска пи сма (Ep. 173, 22), „Епи ти ми је“ и 
„Под ви жнич ко сло во“. У „Вул га ти“ се пр ви пут по ја ви ла по дје ла на 55 
оп шир них и 313 крат ких пра ви ла. У сред њем ви је ку „Ве ли ком Аске ти
ко ну“ при са је ди ње ни су трак тат „О кр ште њу“ и „Под ви жнич ке по у ке“.

Ли тур ги ја ко ја но си Ва си ли је во име у да на шњем об ли ку не при па
да у пот пу но сти вре ме ну у ко јем је жи вио и ра дио Св. Ва си ли је. Мно
ги еле мен ти ко ји чи не са став ни дио да на шње Ли тур ги је при до да ти су 
ка сни је, али је згро Ка но на Ев ха ри сти је као и оп шта струк ту ра цје ло
куп не Ли тур ги је по ти че из тог пе ри о да. Св. Ва си ли је је нај вје ро ват ни је 
ау тор нај ве ћег бро ја мо ли та ва у Ка но ну Ев ха ри сти је. Нај ста ри ји за пис 
ове Ли тур ги је је Бар бе рин ски ко декс из VI II ви је ка ко ји се чу ва у Ва ти
кан ској би бли о те ци.
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Бе сје де Св. Ва си ли ја спа да ју ме ђу нај бо ља дје ла хри шћан ске про по
вјед нич ке ли те ра ту ре уоп ште. Из јед на чу ју ћи Ва си ли јев бе сјед нич ки 
та ле нат са та лен том Де мо сте на и Пла то на па три јарх Фо ти је ка же: „Ко 
хо ће да по ста не са вр шен го вор ник тај не ма по тре бе ни за Пла то ном 
ни за Де мо сте ном ако иза бе ре Ва си ли ја за узор. Ње гов је зик је бо гат и 
уз ви шен, а ње го ви до ка зи сна жни и убје дљи ви“ (Bi bli oth. 141). Ва си ли
јев дар карс нор је чи во сти ис ти че и про а ри јан ски на стро је ни цр кве ни 
исто ри чар Фи ло стор ги је (PG. 65. col. 628).

Од бе сје да ко је су до нас до шле под Ва си ли је вим име ном 24 су ау
тен тич не, не ко ли ко бе сје да је под зна ком пи та ња, а 13 бе сје да при па да 
дру гим ау то ри ма. Ва си ли је ве бе сје де мо же мо по са др жа ју по ди је ли ти 
на дог мат ске, ег зе гет ске, мо рал нопо уч не и пра знич не.

Од дог мат ских бе сје да нај зна чај ни је су сле де ће: „О то ме да Бог ни је 
тво рац зла“ (Ὅτι οὔκ ἐστιν αἴτιος κακῶν ὁ Θεός; Qu od de us non est auc
tor ma lo rum; Hom. IX), „Про тив са ве ли ја на, Ари ја и ано ме ја ца“ (Κατὰ 
Σα βελλιαν ῶν καὶ Ἀρείου καὶ τῶν Ἀνομοίων; Con tra Sa bel li a nos et Ari um 
et Ano mo e os; Hom. XXIV), „Про тив оних ко ји нас кле ве та ју да су три 
Бо га“ (Πρὸς τοὺς συκοφαντούντας ἡμᾶς ὅτι τρεὶς θεοὺς λέγομεν; Ho mi lia 
adver sus eos qui per ca lum ni am di cunt di ci a no bis de os tres; Hom. X) и 
„О вје ри“ (Περὶ πίστεως; De fi de; Hom. XV). У пр вој од го ре на ве де них 
бе сје да Св. Ва си ли је ис ти че да зло ни је суп стан ци о нал но и да се ње гов 
ко ри јен на ла зи у сло бо ди чо вје ко вој или тач ни је у по гре шној упо тре
би те сло бо де; у дру гој бе сје ди са же то из ла же вје ру у Све ту Тро ји цу; у 
тре ћој до ка зу је бе сми сле ност оп ту жби за три те и зам; у че твр тој бе сје ди 
го во ри о при ро ди Бо жан ства и до ка зу је Бо жан ско до сто јан ство Си на и 
Све тог Ду ха (ову бе сје ду не тре ба по ис то вје ћи ва ти са исто и ме ним про
ло гом у „Ве ли ком Аске ти ко ну“).

Бе сје де са мо рал ним са др жа јем чи не ве ћи ну у Ва си ли је вом оми ли
тич ком кор пу су. У дви је бе сје де „О по сту“ (Περὶ νησ τείας αʹ, βʹ; De je
ju nio 1, 2; Hom. I; II) Св. Ва си ли је ис ти че да не тре ба са мо са чу ва ти 
од Цр кве уста но вље ни пост и про во ди ти га бо го у год но, не го да се за 
ње га тре ба по сте пе но при пре ма ти и из бје га ва ти не у мје ре на ве се ља и 
сто ма ко у га ђа ње пред ње гов по че так. Бе сје да „У ври је ме гла ди и су ше“ 
(Ὁμίλια ῥηθεῖσα ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ; Ho mi lia dic ta tem po re fa mis et sic ci ta
tis; Hom. VI II), из го во ре на 369. го ди не, по ри је чи ма Св. Гри го ри ја Бо го
сло ва (Or. XLI II, 35) про из ве ла је пра во чу до јер је на тје ра ла бо га те да 
отво ре сво је ам ба ре и по ди је ле за ли хе хра не си ро ма шни ма.

Нај по зна ти је ег зе гет ске бе сје де ке са риј ског све ти те ља су „На ри је чи 
Па зи на се бе“ (Пнз 15, 9) [Εἰς τὸ Πρόσε χε σεαυτῷ λόγος; In il lud: at ten de 
ti bi ip si; Hom. II I] и „На ри је чи У по чет ку бје ше Ло гос“ (Јн 1, 1) [Εἰς τὸ ἐν 
ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος ; In il lud: In prin ci pi um erat Ver bum; Hom. XVI]. У пр вој 
бе сје ди раз ви ја те му уса вр ша ва ња, по зна ња Бо га и спа се ња. По себ но 
на гла ша ва по тре бу чо вје ка да се са о бра зи са во љом Бо жи јом и да њо ме 
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бу де во ђен. У дру гој бе сје ди по би ја ари јан ско и из ла же пра во слав но ту
ма че ње пр ва два сти ха Је ван ђе ља по Јо ва ну, рас кри ва ју ћи за сно ва но на 
њи ма уче ње о Бо жан ству Си на.

Јед но од нај по пу лар ни јих дје ла Св. Ва си ли ја, ко је има апо ло гет ско
пе да го шки ка рак тер, „Ри јеч мла ди ма ка ко да има ју ко ри сти од је лин
ских спи са“ (Πρὸς τοὺς νεοὺς ὅπως ἂν ἐξ ελληνικῶν ὠφέλοιντο λόγων; 
Ad ado le scen tes, qu o mo do pos sint ex gen ti li um li bris fruc tum ca pe re; Hom. 
XXII) убра ја се та ко ђе ме ђу ње го ве бе сје де. „Ри јеч мла ди ма“ је нај вје ро
ват ни је пре да ва ње ко је је Св. Ва си ли је одр жао хри шћан ским сту ден ти
ма у Ке са ри ји, по во дом за бра не Ју ли ја на От пад ни ка хри шћан ским учи
те љи ма да пре да ју књи жев ност, ре то ри ку или фи ло со фи ју. Хри шћа ни 
тре ба, по Св. Ва си ли ју, да из у ча ва ју кла сич ну књи жев ност и фи ло со
фи ју узи ма ју ћи из њих све оно што је до бро, као што то чи не пче ле са 
цвје то ви ма. Они тре ба да из ву ку из њих све оно што до при но си бо
љем схва та њу Све тог Пи сма и бо љем ра зу ми је ва њу ви шњих исти на, 
као и све оно што до при но си мо рал ном уса вр ша ва њу и на пре до ва њу 
у до бро дје те љи.

Ва жан дио Ва си ли је вог ли те рар ног ства ра ла штва пред ста вља ју пи
сма. Да на шња збир ка се са сто ји од 366 пи са ма од ко јих че тр де се так не 
при па да Ва си ли ју (Ep. 8, 10, 16, 38, 39–45, 65, 66, 166, 167, 169–171, 189, 
246–248, 342, 348, 350, 351, 353, 356, 359). Ма ври сти су их по ди је ли ли 
у три гру пе: 1) пи сма при је епи скоп ске хи ро то ни је (1–46); 2) пи сма из 
вре ме на епи скоп ског слу же ња (47–291); 3) пи сма ко ја не мо же мо по у
зда но да ти ра ти (292–366).

Пи сма Св. Ва си ли ја се по зна ча ју мо гу упо ре ди ти са би ло ко јим од 
ве ли ких дје ла овог ка па до киј ског оца. Она са др же исто ри ју жи во та са
мог Ва си ли ја и исто ри ју ње го вог вре ме на, због че га пред ста вља ју не
про цје њи во бла го за цр кве не исто ри ча ре. Не ка од њих су ве о ма зна
чај на за пра во слав ну дог ма ти ку, ли тур ги ку и цр кве но пра во. Зна ча јан 
број пи са ма, ко ја има ју ка рак тер пре по ру ке и са вје та, свје до че о ве ли
кој бри зи ке са риј ског све ти те ља за сво је бли жње.

Иа ко се Св. Ва си ли је, за хва љу ју ћи нат про сјеч ним па стир ским и ор
га ни за ци о ним спо соб но сти ма, ис та као као прак тич ни дје лат ник, ње
го ва ве ли чи на се огле да и у ње го вом те о ло шком дје лу. Jасним и пре
ци зним бо го слов ским фор му ла ци ја ма он је дао не про цје њив до при нос 
пра во ва ља ном рје ша ва њу основ них дог мат ских про бле ма. У свом бо
го слов ство ва њу се осла ња на Све то Пи смо и Пре да ње Цр кве, а ко ри сти 
вр ло вје што и сво ја зна ња из фи ло со фи је и кла сич них на у ка.

Сво ју ко смо ло ги ју Св. Ва си ли је је из ло жио у „Оми ли ја ма ма Ше сто
днев“, гдје по ку ша ва да на уч ну ми сао уса гла си са би блиј ским от кри ве
њем. Сви јет је дје ло Бо га ко ји га је са здао ex ni hi lo. Ство ри ти не што ex 
ni hi lo зна чи про из ве сти га у све му оно ме што оно је сте. За то не тре ба 
за ми шља ти да је за јед но са Твор цем по сто ја ла и не ство ре на ма те ри ја од 
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ко је је уоб ли чен сви јет (Hex. II, 2; III, 3). Сва ка кла са би ћа до би ла је од 
Бо га ону вр сту ма те ри је ко ја јој од го ва ра. Ту ма че ћи пр ви стих из Књи
ге По ста ња „У по чет ку ство ри Бог не бо и зе мљу“ Св. Ва си ли је раз ма
тра сми сао ри је чи ἀρχὴ (по че так), ко ја у грч ком је зи ку има два основ на 
зна че ња: по че так у вре ме ну и на ча ло као уте ме љу ју ћи прин цип (Hex. 
I, 5). Св. Ва си ли је се тру ди да об је ди ни оба зна че ња са ци љем да јед ном 
ри јеч ју пре не се ми сао о то ме да је „по че так“ по ве зан са вре ме ном иа ко 
је сам по се би без вре мен. Он го во ри о по чет ку Бо жи јег ства ра ња сви
је та као о тре нут ном и без вре ме ном (ἀκαριαῖον καὶ ἄχρονον) Бо жи јем 
ак ту. По че так је прост и не про те жан. Он је не што не мјер љи во и не раз
дје љи во (ἀμερές τι καὶ ἀδιάστατον) и не пред ста вља ври је ме „као што ни 
по че так пу та не пред ста вља пут“ (Hex. I, 6). Сам из раз „у по чет ку ство
ри“ ука зу је по Св. Ва си ли ју да је сви јет ство рен тре нут но и ван вре ме но 
во љом Бо жи јом: „Ре че но је, да кле, у по чет ку ство ри, да би смо уви дје ли 
да је сви јет са здан исто га тре на кад је из ре че на во ља Бо жи ја, и то без 
про то ка вре ме на“ (Hex. I, 6). Са ства ра њем сви је та за по чи ње и ври је ме 
ко је пред ста вља про те жно ста ње сви је та, не што уви јек хи та ју ће и про
ла зе ће. У ово ме сви је ту жи вот свих би ћа под ло жних про мје ни ве зан је 
за про ток вре ме на.

Бог ства ра ви дљи ви сви јет од јед ном, али се сви јет у сво јој пу но ћи 
и скла ду не опред ме ћу је од јед ном, већ по сте пе но. Бо жи је за по ви је сти 
при ли ком ства ра ња по ста ју, по Св. Ва си ли ју, као не ки „при род ни за
ко ни“ ство ре ног сви је та (Hex. V, 1). Ка да Бог за по ви је да: „Не ка из ник
не из зе мље тра ва, би ље што но си сје ме по сво јим вр ста ма“ он, по Св. 
Ва си ли ју, да ру је спо соб ност зе мљи да са ма од се бе про из ве де ни ца ње, 
без ика квог са деј ства од стра не не ко га дру го га. Бог је по да рио зе мљи 
„си лу ра ђа ња и до но ше ња пло да“, а „ни ца ње је оно пр во што се зби ва 
код на стан ка све га што ра сте; а за тим, кад ра сти ње ма ло из ник не, оно 
по ста је би ље; па за тим, кад би ље по ра сте, по ста је тра ва, и та ко ра сти
ње, ма ло по ма ло, за до би ја све сво је дје ло ве и до спи је ва до ко нач ног 
об ли ка“ (Hex. V, 1).

У по ле ми ци са ано меј ци ма (крај њим ари јан ци ма) Св. Ва си ли је раз
ви ја сво је уче ње о бо го по зна њу од ба цу ју ћи основ не гно се о ло шке прет
по став ке ових је ре ти ка. Је дан од во ђа ано ме ја ца Ев но ми је из ло жио је 
у свом спи су „Апо ло ги ја“ уче ње по ко јем је чо вјек спо со бан да у пот
пу но сти спо зна Бо жи ју су шти ну. Сво је уче ње за сно вао је на прет по
став ци да по сто је дви је вр сте име на ко ја озна ча ва ју пред ме те по зна ња: 
а) име на из на ђе на про ми шља њем (κατ’ ἐπίνοιαν), ко ја су чи сто људ ски 
про из вод, не ка вр ста до го во ре них кон вен ци о нал них зна ко ва за име но
ва ње пред ме та ко ји не да ју ни ка кво зна ње о пред ме ту на ко ји се од но се; 
б) со фиј на име на, ко ја су бо жан ског а не људ ског по ри је кла и ко ја из ра
жа ва ју су шти ну пред ме та или би ћа. Ло гич ком ана ли зом со фиј ног име
на чо вјек, по ано меј ци ма, мо же да спо зна са му су шти ну пред ме та на 
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ко ји се то име од но си. Та кво со фиј но име за Бо га Оца Ев но ми је про на
ла зи у пој му ἀγέννητος (не ро ђен). Име ἀγέννητος, по Ев но ми ју, озна ча
ва, да је би ће на ко је се од но си (Бог) са мо до вољ но и да има те мељ у се би 
са мом и по сто ји уну тар свог соп стве ног би ћа. Су шти на Оца се, по Ев
но ми ју, са сто ји у не ро ђе но сти (ἀγεν νησία), а су шти на Си на у ро ђе но сти 
(γεν νησία). Ако се са ма су шти на Оца са сто ји у не ро ђе но сти он да она 
не мо же би ти пре да на ро ђе ном, а то зна чи да је Син по сво јој су шти
ни не сли чан (ανόμοιος) и су про тан Оцу. При зна ње Си на јед но сушт ним 
(ὁμοούσιος) Оцу во ди ло би, по Ев но ми ју, при зна њу дво ји це не ро ђе них. 
Не ро ђе на су шти на је не из мје њи ва и бе стра сна, а ра ђа ње под ра зу ми је
ва ди је ље ње и про мје ну. Ев но ми је по ста вља пи та ња: да ли је Бог ро дио 
Си на као већ по сто је ћег или као још не по сто је ћег? Пр во пи та ње је, по 
ње му, бе сми сле но а дру го во ди при зна њу да Син ни је вје чан.

Све ти Ва си ли је од луч но од ба цу је раз ли ко ва ње из ме ђу со фиј них 
име на и име на из на ђе них про ми шља њем, ис ти чу ћи да су сва име на 
(τῶν ὀνομάτων) плод људ ског про ми шља ња или ре флек си је, али то про
ми шља ње ни је бес плод но и сва ка ко од го ва ра пред мет ној ствар но сти. 
Та име на из ра жа ва ју свој ства (τῶν ἰδιοτήτων) пред ме та или њи хо ве од
но се а не су шти ну (Adv. Eun. II, 4). Ми про ди ре мо у сло же ност пред
ме та, да ју ћи им име на ко ја из ра жа ва ју њи хо ва свој ства или њи хо ве 
од но се пре ма дру гим пред ме ти ма, прем да ни ка да ни смо спо соб ни да 
са др жај не ког би ћа или пред ме та ис цр пи мо по мо ћу пој мо ва. Ни ка да не 
мо же мо да су шти ну не ког пред ме та или би ћа спо зна мо по мо ћу име на 
и пој мо ва, јер уви јек оста је не што не по зна то, не до ку чи во што из ми че 
сва кој ум ној ана ли зи. Ако нам је не до ступ на спо зна ја су шти не ство ре
них ства ри, он да нам је не у по ре ди во не до ступ ни ја спо зна ја Бо жан ске 
су шти не. Су шти на Бо жи ја је, по Св. Ва си ли ју, не спо зна тљи ва не са мо 
за чо вје ка не го и за сва ку ум ну при ро ду (Adv. Eun. I, 14). Иа ко нам име
на ко ја при мје њу је мо на Бо га от кри ва ју од ре ђе ну ствар ност, ни јед но од 
њих не ка зу је шта је Бог по су шти ни.

По Св. Ва си ли ју по сто је дви је вр сте име на ко ја при мје њу је мо на Бо
га: од рич на и по тврд на. Од рич на или не га ци о на име на ка зу ју нам шта 
Бог ни је, а по тврд на ука зу ју на оно што се мо ра ми сли ти ка да раз ми
шља мо о Бо гу. Ни јед но од тих име на не ис цр пљу је са др жај Бо жан ске 
ствар но сти, јер су по то ња у од но су на Бо га, тј. до ла зе по сли је Ње га. 
Име на ко ја на ла зи мо у Све том Пи сму по ка зу ју нам Бо га у Ње го вим 
деј стви ма или енер ги ја ма, тј. у Ње го вим са мо от кри ве њи ма ство ре ним 
би ћи ма. По ред име на ко ји ма озна ча ва мо спо ља шње про ја ве Бо га по
сто је и дру га, ко ја при мје њу је мо на од но се уну тар Пре све те Тро ји це, 
на Би ће Бо га у Ње му са мом. Кроз Ова пло ће ње Ло го са ми успи је ва мо 
да на зре мо од но се ко ји пре ва зи ла зе при род не мо ћи на шег ми шље ња и 
сва ко пој мов но из ра жа ва ње. Та да ми сао пре ла зи у со зер ца ње на дум
них тај ни гдје ри је чи и пој мо ви гу бе сва ку ври јед ност.
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Кри ти ку ју ћи Ев но ми ја Св. Ва си ли је ис ти че да пој мо ви (име на) не ро
ђе ност (ἀγεν νησία) и ро ђе ност (γεν νησία) ука зу ју са мо на лич на свој ства 
Оца и Си на и ни шта не го во ре о Њи хо вој су шти ни. Раз ли ке у име ни ма 
не ука зу ју на раз ли ке у су шти ни. Ро ђе ње твар ног би ћа прет по ста вља, 
по Св. Ва си ли ју, ди је ље ње, одва ја ње, али по што је Бог по сво јој при ро ди 
не сли чан и су про тан тво ре ви ни Он као не из мје њив ра ђа на не сли чан 
и су про тан на чин од оног ко ји то чи не из мје њи ва твар на би ћа. Ро ђе
ње та ко ђе не ис кљу чу је ми сао о вјеч но сти. Нео п ход но је раз ли ко ва ти 
пој мо ве вјеч ност и бе зна чал ност. Под вјеч но шћу под ра зу ми је ва мо по
сто ја ње при је сва ког вре ме на. Би ће ко је је вјеч но не мо ра да бу де и бе
зна чал но ако узрок сво га би ћа не ма у са мом се би не го у не ком дру гом. 
Не ро ђе ност (ἀγεν νησία) је свој ство ко је при пи су је мо оно ме ко не ма на
ча ла свом би ћу (Adv. Eun. I, 16) док је вјеч но оно што сво јим би ћем на
ди ла зи све вје ко ве и сва вре ме на (Adv. Eun. I, 7). Син је вје чан али не и 
бе зна ча лан, јер је Отац је ди но на ча ло и узрок у Све тој Тро ји ци. Узроч но 
пр вен ство Оца не под ра зу ми је ва Ње го во вре мен ско пр вен ство у од но су 
на Си на као што учи Ев но ми је, бу ду ћи да је Син је са вје чан (συναΐδιος) 
Оцу и прет хо ди све му што се мо же за ми сли ти у по рет ку вре ме на.

За ни мљи во је уче ње Св. Ва си ли ја о гра ни ца ма бо го по зна ња. По ла
зе ћи од раз ли ко ва ња у Бо гу су шти не од деј ста ва или енер ги ја он ис ти че 
да су шти на Бо жи ја оста је за чо вје ка са вр ше но не по сти жна. Она пре ва
зи ла зи сва ки ум (ὑπὲρ πάντα νοῦν) и сва ко зна ње (ὑπὲρ πᾶσαν γνῶσιν), 
не са мо људ ско не го и ан ђе о ско (Adv. Eun. I, 14). Мо гу ће је ука за ти на 
свој ства су шти не, на би ће као та кво (αὐτὸ τὸ εἶναι). Зна ње Бо жан ске су
шти не је сте, по Св. Ва си ли ју, осје ћа ње (αἴσθ ησις) ње не не по сти жно сти 
(Ep. 234). Зна ти Бо га не зна чи ра зу мје ти Ње го ву су шти ну или из мје ри
ти Ње го ву ве ли чи ну. Зна ње Бо га је чу ва ње Ње го вих за по ви је сти. „До
вољ но је да знаш, ка же Св. Ва си ли је, да је Па стир до бар и да је по ло жио 
ду шу за ов це. То је гра ни ца бо го по зна ња! А ка ко је ве ли ки Бог? Ка ква 
је мје ра Ње го ва? Ка кав је Он у су шти ни? Слич на пи та ња опа сна су за 
оно га ко их по ста вља, а пре те шка за оно га ко ме су по ста вље на“ (Hom. 
XXI II in sanct. mart. Ma mant.). За хри шћа ни на је спа со но сно не ис тра
жи ва ње то га ка кав је Бог (ἡ τοῦ τί ἐστιν) не го ис по вје да ње да Он по сто ји 
(ἡ τοῦ ὅτι ἔστιν; Adv. Eun. I, 14).

Иа ко је чо вје ку не мо гу ће да спо зна Бо жи ју су шти ну, он мо же, по Св. 
Ва си ли ју, да спо зна Ње го ва деј ства или енер ги је (ἐνέργειαι) ко је нис хо
де ка ње му. „Твр де ћи да Бо га на шег по зна је мо у Ње го вим деј стви ма, ми 
не на у ча ва мо да се мо же при сту пи ти са мој Ње го вој су шти ни. Јер, иа ко 
Ње го ва деј ства си ла зе на нас, Ње го ва су шти на оста је не до ступ на“ (Ep. 
234). Спо зна јом Бо жан ских деј ста ва чо вјек спо зна је Ње го ва свој ства и 
на осно ву то га фор ми ра по јам о Бо гу.

У не ко ли ко сво јих спи са Ва си ли је раз ма тра од нос вје ре (πίστις) и зна
ња (γνῶσις). Вје ра прет хо ди зна њу и усло вља ва зна ње. У ко ли кој мје ри 
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чо вјек вје ру је то ли ко и зна. Вје ру ка рак те ри ше уби је ђе ност без ра су
ђи ва ња (ἀδιάκριτος πληροφορία) у исти ни тост бо го на дах ну тих ри је чи 
(De fi de). У чвр стој увје ре но сти у исти ни тост ри је чи Бо жи јих са сто ји се 
под виг вје ре (Reg. mo ral. 8,1). Људ ско зна ње ко је се нај ви ше осла ња на 
ра зум, се кун дар но је у од но су на вје ру, по што вје ра без ло гич ких опе ра
ци ја во ди ду шу ка по зна њу Бо га (Hom. in Ps. 115). Вје ра ко ја је ду бо ко 
уса ђе на у ср цу чо вје ко вом по че так је здра вог ра су ђи ва ња. Ко за не ма ру
је вје ру и осла ња се на соп стве не сна ге ра ди по сти за ња исти не, за па да 
у лаж (Hom. in Ps. 115). За то је нео п ход но осло ни ти се, не на соп стве не 
за кључ ке, не го на исти ни тост ри је чи Го спод њих, јер се истин ско до бро 
по сти же вје ром. Св. Ва си ли је на гла ша ва да чак и у свје тов ним на у ка ма 
(ге о ме три ји, арит ме ти ци, ме ди ци ни) вје ра, као при хва та ње без до ка за 
основ них прин ци па, прет хо ди зна њу (Ep. 235).

Бо го слов ски под виг Св. Ва си ли ја и оста лих ка па до ки ја ца са сто ји 
се, при је све га, у из на ла же њу и тач ној и ја сној упо тре би бо го слов ских 
тер ми на по мо ћу ко јих је фор му ли сан дог мат о Све тој Тро ји ци. Би ло је 
нео п ход но на ћи аде кват не тер ми не да би се ја сно из ра зи ло је дин ство 
и раз ли ке у Све тој Тро ји ци, а да се при том из бјег ну обје крај но сти: 
са ве ли јан ско сли ва ње и ари јан ско раз дје љи ва ње ли ца. У пр вом је Св. 
Ва си ли је ви дио об но ву ју да и стич ког кру тог мо но те и зма, а у дру гом об
но ву па ган ског по ли те и зма (Hom. XXIV, 1). Св. Ва си ли је је успио да 
из бјег не обје опа сно сти уче њем о Бо гу, јед ном по су шти ни и тро јич ном 
по ипо ста си ма.

Ни кеј ско вје ро и спо ви је да ње је не до вољ но ја сно из ра жа ва ло је
дин ство и раз ли ке у Све тој Тро ји ци. Кључ ни из раз јед но су штан 
(ὁμοούσιος) зах ти је вао је до дат но об ја шње ње. Овај из раз је код јед ног 
ди је ла хри шћа на иза зи вао сум њу из два раз ло га: за то што је као не би
блиј ски уне сен у Ни кеј ски сим вол и за то што је осу ђен на Ан ти о хиј
ском са бо ру као мо нар хи јан ски (мо да ли стич киса ве ли јан ски). Пар ти ја 
оми у си ја на на че лу са Ва си ли јем Ан кир ским од би ја ла је да при хва ти 
из раз јед но су штан, али је у свом вје ро и спо ви је да њу би ла пра во слав на. 
Ста ро ни кеј ци су, сле ду ју ћи за Св. Ата на си јем, зах ти је ва ли при хва та ње 
јед но су штја без ика квих до да та ка или раз ја шње ња. Ка па до киј ски оци, 
на че лу са Св. Ва си ли јем, ис ти ца ли су нео п ход ност при хва та ња ка ко 
јед но су штја, до дат но про ту ма че ног, та ко и но вих тер ми на ко ји ма би се 
ја сно из ра зи ло је дин ство су шти не и раз ли ке у ли ци ма. Да би од стра
нио би ло ка кво са ве ли јан ско ту ма че ње из ра за ὁμοούσιος Св. Ва си ли је 
га по ве зу је са уче њем о ипо ста сној мо нар хи ји Оца: „Ка да Узрок и Онај 
Ко ји је од Узро ка има ју јед ну и исту при ро ду он да се они на зи ва ју јед
но сушт ним“ (Ep. 52, 2).

Ка па до киј ци су та ко ђе пред ло жи ли но во ра зу ми је ва ње тер ми на су
шти на (οὐσία) и ипо стас (ὑπόστ ασις). Тер мин πρόσωπον, ко га је ра ди 
фор му ли са ња тро јич ног дог ма та у зна че њу ли ца увео у упо тре бу Тер
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ту ли јан (per so na – ла тин ски екви ва лент) и ко ји је на ши ро ко био при
хва ћен на За па ду, иза звао је ве ли ки про тест код ис точ них ота ца. Из раз 
πρόσωπον je означаваo спо ља шњост ин ди ви дуе, ли чи ну, ма ску, уло гу 
и ни је имао ни ка кве ве зе са су шти ном; био је ли шен он то ло шког са
др жа ја. Ње го ва упо тре ба у тро јич ном бо го сло вљу, по ми шље њу ве ћи
не ис точ них ота ца, во ди ла је ка са ве ли јан ском сли ва њу ли ца (ја вља ње 
Бо га у три „уло ге“). Ис точ ни оци су умје сто тер ми на πρόσωπον ко ри
сти ли тер мин ὑπόστ ασις, ко ји је та ко ђе имао сво је не до стат ке. У грч кој 
фи ло со фи ји тер мин ὑπόστ ασις био је го то во исто вје тан са тер ми ном 
οὐσία (су шти на), због че га су за пад ни оци из раз три ипо ста си схва ти
ли као три су шти не, па су оп ту жи ли не ке ис точ не оце да про по ви је да
ју тро бо штво. У бо го сло вљу Св. Ва си ли ја тер мин ὑπόστ ασις ће до би ти 
са свим дру га чи је зна че ње од оног ко ји је имао у грч кој фи ло со фи ји. 
Он ће озна ча ва ти кон крет ну и ре ал но по сто је ћу ствар ност и би ће по
ис то вје ћен са лич но шћу, јед ном од те мељ них ка те го ри ја хри шћан ске 
вје ре ко ја је би ла ту ђа и ско ро не по зна та ан тич кој фи ло со фи ји. Οὐσία 
ће у Ва си ли је вом бо го сло вљу за др жа ти зна че ње су шти не и раз ли ко
ва ће се од ὑπόστ ασις као оп ште (το κοινόν) од по себ ног (το ἴδιον; Ep. 
214, 4). Ако се су шти на (οὐσία) и лич ност (ὑπόστ ασις) раз ли ку ју ме ђу 
со бом као το κοινόν и το ἴδιον он да у осно ви то га раз ли ко ва ња мо ра да 
ле жи нео п ход на ме та фи зич ка прет по став ка да оп ште, тј. οὐσία не ма 
свог по себ ног би ћа и да се оства ру је са мо у по себ ном, кон крет ном, тј. у 
ипо ста си. Су шти на, као све у куп ност бит них оби љеж ја од ре ђе не вр сте 
пред ме та или ин ди ви дуа, мо же би ти за ми шље на, али свој кон крет ни 
и ре ал ни из раз на ла зи са мо у по себ ном или по је ди нач ном. Су шти на 
(οὐσία) пред ста вља за јед нич ки еле мент у свим је дин ка ма јед не исте 
вр сте, а ипо стас или лич ност (ὑπόστ ασις) је кон крет но би ће ко је са др
жи у се би су шти ну (ко је је но си лац су шти не). Су шти на, да кле, по сто
ји са мо у ипо ста си ма ко је пред ста вља ју њен на чин по сто ја ња (τρόπος 
τῆς ὑπάρξεως) и ре ал ног про ја вљи ва ња. Бог је јед на су шти на у три ма 
ипо ста си ма. Сва ка ипо стас са гле да ва на по себ но је сте Бог и све три 
са гле да ва не за јед но је су је дан Бог. Тре ба на по ме ну ти да Св. Ва си ли је 
ко ри сти из ра зе οὐσία (су шти на) и φύσις (при ро да) као си но ни ме, тј. 
као ри је чи ко је озна ча ва ју исту ствар ност. У грч кој фи ло со фи ји ова 
два из ра за не ма ју иден тич но зна че ње. Οὐσία озна ча ва по сто ја ни и не
из мје њи ви суп страт би ћа (τό  εἶναι), а φύσις све у куп ност ње го вих бит
них свој ста ва.

За раз ли ку од Св. Ата на си ја, ко ји је су шти ну Бо жи ју при пи си вао ис
кљу чи во Оцу, Св. Ва си ли је ис ти че да она јед на ко и у пот пу но сти при
па да сва кој од три ипо ста си. Сва ка од три ипо ста си је но си лац цје ло
куп не су шти не и свих ње них ап со лут них свој ста ва. Из на ве де них раз
ло га Ни кеј ски из раз ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός (из су шти не Оца), ко ји се 
од но си на ро ђе ње Си на, ни је ушао у Ни ке о ца ри град ски сим вол вје ре. 
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Иа ко овај из раз ко ри сти и Св. Ва си ли је (Ep. 52, 2 – ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ 
Πατρὸς τὸν Υἱὸν γε γενῆσθ αι) он ис ти че да је Син ро ђен од Оца као на
ча ла Бо жан ске су шти не, а не из не ка кве Њи ма за јед нич ке ап стракт не 
су шти не (Hom. XXIV, 4).

Је дин ство три ју ипо ста си Св. Ва си ли је за сни ва на мо нар хи ји Оца 
као је ди ног из во ра (πηγὴ) и на ча ла (ἀρχὴ) у Све тој Тро ји ци. Отац је 
из вор, на ча ло и узрок (πηγὴ, ἀρχὴ και αιτία) Си на и Све тог Ду ха (Adv. 
Eun. I, 25; Hom. 24); од Ње га, а не из су шти не, ра ђа се Син и ис хо ди Дух 
Све ти и за то по сто ја ње три ју ипо ста си не уно си ни ка кво раз дје љи ва ње 
у Све ту Тро ји цу, по што се Син и Дух уз во де ка јед ном на ча лу и јед ном 
узро ку њи хо вог би ћа.

Сво ју пнев ма то ло ги ју Ва си ли је је из ло жио у дје ли ма „Про тив Ев но
ми ја“ и „О Све то ме Ду ху“. Иа ко Све тог Ду ха ни јед ном не на зи ва Бо гом 
и не ко ри сти из раз јед но су штан, из све га што је ре као ја сно сли је ди да 
је Све ти Дух Бог и да је по Сво јој су шти ни јед нак са Оцем и Си ном. 
Дух је „сје ди њен са Оцем и Си ном у све му, у сла ви и вјеч но сти, у си
ли и цар ству, у вла ди чан ству и Бо жан ству“ (ἐν δόξῃ καὶ ἐν ἀϊδιότητι, ἐν 
δυνάμει καὶ βασιλείᾳ, ἐν δε σπο τείᾳ καὶ θεότητι; Ep. 105); „Он је у све му 
не раз лу чан и нео д је љив од Оца и Си на“ (De Spir. Sanc. 16, 37). Без вје ре 
у Ду ха не ма ни вје ре у Све ту Тро ји цу: „Ко не вје ру је у Све тог Ду ха не 
вје ру је ни у Си на, а ко не вје ру је у Си на не вје ру је ни у Оца“ (De Spir. 
Sanc. 11, 27). У до мо стро ју спа се ња Ва си ли је Све том Ду ху при пи су је 
осве ћу ју ћу и са вр ши тељ ску уло гу.

Је лин ска фи ло со фи ја из вр ши ла је од ре ђе ни ути цај на Ва си ли је ву 
ан тро по ло ги ју. Све је, по Св. Ва си ли ју, ство ре но ра ди чо вје ка а чо вјек 
ра ди Бо га. За раз ли ку од оста ле тво ре ви не ко ја је при ве де на у би ће ри
јеч ју (λόγῳ, προστάγματι), чо вјек је ди рект но ство рен ру ка ма Бо жи јим 
(χειρῶν τοῦ θεοῦ), због че га се и на зи ва бо го са зда ним (θεόπλ αστος; Hom. 
III, 3). Чо вјек је ми кро ко смос јер но си у се би кон сти ту тив не еле мен те 
чи та ве ва се ље не; ло го си цје ло куп ног би ти ја на ла зе у ње му свој од раз.

Чо вјек је по сво јој при ро ди дво струк (διπλοῦς; Hom. X), са сто ји се из 
ду ше и ти је ла. Име на чо вјек се по пре и мућ ству удо сто ја ва ду ша (Hom. 
in Ps. 33; Hom. III, 3). Ду ша је чо вјек сам, а ти је ло је оно што је ње го во: 
„Јер, јед но смо ми са ми, а дру го – оно што је на ше и оно око нас. Ми 
смо ду ша и ум, бу ду ћи да смо ство ре ни по обра зу Твор ца. На ши су, пак, 
ти је ло и чу ла, а око нас су но вац, вје шти не и дру ги жи вот ни про на ла
сци“ (Hom. III, 3). Св. Ва си ли је у ду ши раз ли ку је три спо соб но сти или 
мо ћи: вла да ју ћу (ἡγεμονικόν), гне вљи ву или раз дра жљи ву (παθητικόν) 
и по жуд ну (ἐπιθυμητικόν), ко је су до бре или ло ше у за ви сно сти од то га 
у ка квом су ме ђу соб ном од но су (Hom. X). Ако вла да ју ћа спо соб ност 
(ἡγεμονικόν), ко ја се мо же по ис то вје ти ти са ра зу мом или умом, упра
вља оста лим спо соб но сти ма у ду ши вла да хар мо ни ја и она је до бро дје
тељ на и усмје ре на ка ду хов ном и не бе ском. Иа ко вла да ју ћу спо соб ност 
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по ис то вје ћу је са ра зу мом или умом ње но сје ди ште Св. Ва си ли је смје
шта у ср це.

Хри шћа нин тре ба да пр о во ди жи вот као са ве зник ду ха, јер ко жи ви 
по ти је лу тај во ју је про тив ду ха, а ко је са ве зник ду ху са вла ђу је тје ле
сност (Hom. III, 3). Ду ша пра вед ни ка осло бо ђе на је од (ути ца ја) ти је ла, 
а ду ша гре шни ка за гли бље на је у ти је ло. Св. Ва си ли је, као и апо стол 
Па вле, раз ли ку је уну тра шњег и спо ља шњег чо вје ка.

Уну тра шњи чо вјек се об ли ку је на Кр ште њу (De bapt. I // PG. 31. col. 
1537) „ко је про све ћу је ду шу не бе ском свје тло шћу“ (Hom. 13, 3). За са вр
ша ва ње Кр ште ња нео п ход на је истин ска, пра ва вје ра, јер ако онај ко ји 
кр шта ва одва ја Ду ха од Оца и Си на (као што то чи не је ре ти ци ду хо бор
ци), он да онај ко ји се кр шта ва од Кр ште ња не ма ни ка кве ко ри сти (De 
Spir. Sanc. 12, 28). „Вје ра и Кр ште ње су два на чи на спа се ња, ме ђу со бом 
ср од ни и не раз дје љи ви. Јер вје ра се ис пу ња ва у Кр ште њу, а Кр ште ње се 
утвр ђу је вје ром; и јед но и дру го се оства ру ју истим име ни ма. Као што 
вје ру је мо у Оца и Си на и Све то га Ду ха та ко се и кр шта ва мо у име Оца, 
Си на и Све то га Ду ха. Ис по вје да ње вје ре што во ди ка спа се њу прет хо ди, 
по том сли је ди Кр ште ње, пе чат на ше га при стан ка“ (De Spir. Sanc. 12, 28).

Као те ме ље хри шћан ског жи во та Св. Ва си ли је ис ти че љу бав пре ма 
Бо гу и љу бав пре ма бли жње му. Да би одр жа ли у се би љу бав пре ма Бо гу 
и пре ма љу ди ма нео п ход на је Ев ха ри сти ја, до стој на хра на кр ште них 
ко ја осна жу је но ве си ле при мље не на кр ште њу. Са мо уче ство ва ње на 
Ев ха ри сти ји, ко ја је уста но вље на ра ди не пре кид ног чу ва ња успо ме не 
на Оно га Ко ји је умро и вас кр сао за нас, раз лог је за ве ли ку ра дост (Reg. 
mo ral. 21, 3; 80, 22). Св. Ва си ли је пре по ру чу је че сто, па и сва ко днев но 
при че шћи ва ње: „При че сти ти се и сва ко га да на, при ма ју ћи Све то Ти је
ло и Крв Хри сто ву, до бро је и ко ри сно, јер Хри стос сам ја сно ка же: Ко ји 
је де Мо је Ти је ло и пи је Мо ју Крв има жи вот вјеч ни (Јн 6, 54). Ко да кле 
мо же сум ња ти да не пре ста но се при че шћи ва ти Жи во том не зна чи исто 
што и жи вје ти у пу но ћи“ (ζῆν πολλαχῶς; Ep. 93)? Све ти Ва си ли је за се
бе ка же да је прак ти ко вао да се при че шћу је че ти ри пу та сед мич но – у 
не дје љу, сри је ду, пе так и су бо ту (Ep. 93). Ев ха ри сти ја нам је по треб на 
да би смо мо гли у се бе при ми ти жи вот вјеч ни (Reg. mo ral. 21,1). „Онај 
ко при че шћу при сту па без схва та ња свр хе са ко јом се оно да је, не сти че 
ни ка кву ко рист. Онај, пак, ко се не до стој но при че шћу је, би ће осу ђен“ 
(Reg. mo ral. 21, 2).

У пи сму Ке са ри ји о при че шћу (Ep. 93) Св. Ва си ли је ка же да ни је по
гре шно ни опа сно ако не ко у ври је ме го ње ња, у от су ству све ште но слу
жи те ља, при ми при че шће из сво је соп стве не ру ке, јер и „сви мо на си, 
ко ји жи ве у пу сти њи гдје не ма све ште ни ка, чу ва ју при че шће у до му 
и са ми се бе при че шћу ју, а у Алек сан дри ји и Егип ту ско ро сва ки кр
ште ни мир ја нин има при че шће код се бе у ку ћи и сам се бе при че шћу је 
ка да хо ће“.
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Све ти Гри го ри је Бо го слов
(Γρηγόριος ὁ Θεολόγος; Gre go ri usT he o lo gus)

Св. Гри го ри је је ро ђен око 330. го ди не не да ле ко од гра да На зи јан за на 
ју го за па ду Ка па до ки је, у бо га тој ари сто крат ској по ро ди ци. Ње гов отац, 
ко ји се та ко ђе звао Гри го ри је, био је у мла до сти члан сек те Ип си ста ри ја 
у чи јем су уче њу би ли по ми је ша ни ју деј ски и пер сиј ски па ган ски еле
мен ти (Greg. Naz. Or. XVI II, 5). Под ути ца јем сво је су пру ге Но не обра тио 
се у хри шћан ство, а кр стио га је епи скоп ка па до киј ски Ле он ти је, уче
сник Пр вог ва се љен ског са бо ра (Or. XVI II,12). Убр зо по сли је кр ште ња 
по све ћен је за епи ско па гра да На зи јан за и на тој ка те дри ће оста ти до 
кра ја жи во та. Мај ка Св. Гри го ри ја Но на би ла је ве о ма по бо жна и мно го 
је ути ца ла на хри шћан ско вас пи та ње сво је дје це: Гри го ри ја, Ке са ри ја и 
Гор го ни је. За Св. Гри го ри ја она је би ла обра зац иде ал не мај ке и су пру ге.

На кон по чет ног по ро дич ног вас пи та ња и обра зо ва ња, Св. Гри го ри је 
је по ха ђао нај по зна ти ја учи ли шта то га до ба. Шко ло ва ње је за по чео у 
Ке са ри ји Ка па до киј ској а на ста вио у Ке са ри ји Па ле стин ској и Алек
сан дри ји, ко ју је на звао „ла бо ра то ри јом свих на у ка“ (Or. VII, 6). По
сли је крат ког бо рав ка у Алек сан дри ји, гдје је вје ро ват но слу шао пре
да ва ња чу ве ног ег зе ге те Ди ди ма Сли је пог, од ла зи на сту ди је у Ати ну. 
Ту се спри ја те љио са Св. Ва си ли јем, са ко јим се упо знао још у Ке са ри ји 
Ка па до киј ској. Њи хо во при ја тељ ство, за сно ва но на ду хов ној бли ско
сти, би ло је ду бо ко и трај но, о че му свје до чи сам Гри го ри је: „Ка да смо 
по сле из вје сног вре ме на је дан дру го ме от кри ли сво је пла но ве и циљ – 
љу бо му дри је, та да смо за и ста је дан дру гом по ста ли све – и дру го ви, и 
при ја те љи, и са тр пе зни ци, и срод ни ци... Да ле ка је од нас би ла за вист, 
а са рев но ва ње је би ло ве о ма усрд но код обо ји це. Ни је дан од нас ни је 
те жио да по ста не пр ви у не че му, не го смо на не ки на чин усту па ли пр
вен ство је дан дру го ме; сва ки од нас је сла ву сво га дру га сма трао сво јом 
лич ном сла вом и успје хом. Чи ни ло се као да има мо са мо јед ну ду шу у 
два ти је ла“ (Or. XLI II, 20–21). О атин ским го ди на ма и свом дру же њу са 
Св. Ва си ли јем, Гри го ри је ће уви јек при ча ти са ве ли ким ус хи ће њем.

Сте кав ши бли ста во обра зо ва ње Гри го ри је се вра ћа из Ати не у род ни 
крај око 358. го ди не, гдје уско ро при ма кр ште ње и пре у зи ма упра ву над 
по ро дич ним има њем. Ду жност управ ни ка по ро дич ног има ња би ла је 
те шко спо ји ва са кон тем пла тив ним жи во том ко ји га је при вла чио, али 
га је љу бав пре ма ро ди те љи ма за др жа ва ла и зах ти је ва ла од ње га уче
шће у до ма ћим по сло ви ма. Ср це га је, ме ђу тим, све ја че ву кло у Понт и 
он на пу шта по ро дич но има ње и при дру жу је се Св. Ва си ли ју. Дво ји ца 
све ти те ља про во де ври је ме у мо ли тви, по ја њу пса ла ма и на уч ном ра ду 
(Greg. Naz. Ep. 4; 5). Као плод њи хо вог дру же ња у пон тиј ским го ра ма 
на стао је збо р ник из во да из Ори ге но вих дје ла „Фи ло ка ли ја“ (Ὠριγένους 
φιλοκαλία).
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Бо ра вак Св. Гри го ри ја у Пон ту ни је тра јао ду го. Ње гов отац се као 
епи скоп те шко сна ла зио у он да шњим дог мат ским спо ро ви ма па је тра
жио по моћ ни ка, на да ју ћи се да ће га про на ћи у сво ме си ну. Же ле ћи да 
ве же си на, не са мо крв ном не го и ду хов ном ве зом, Гри го ри је ста ри ји га 
про тив ње го ве во ље хи ро то ни ше за пре зви те ра кра јем 361. го ди не. Ње
му је ова хи ро то ни ја те шко па ла, због че га, ожа ло шћен, бје жи у Понт 
тра же ћи утје ху код свог при ја те ља Св. Ва си ли ја, ко ји је не ка ко успио да 
га уби је ди да са сми ре њем при хва ти но ву ду жност. Ње го во бјек ство у 
Понт ни је би ло по сле ди ца гор до сти и не по слу шно сти оцу – епи ско пу, 
не го стра ха од од го вор но сти ко ју са со бом но си све ште нич ка слу жба. 
У сво јој „Апо ло ги ји због бјек ства у Понт“ (3. бе сје да) ко ја пред ста вља 
јед но од нај бо љих дје ла о па стир ском слу же њу ика да на пи са них, он се 
из ви ња ва свом оцу и сво јој па стви због про ја вље не ма ло ду шно сти и 
не до стат ка хра бро сти, на во де ћи раз ло ге сво га бјек ства: „При зна јем, ја 
сам слаб за ова кву бор бу; за то сам и са вио кич му сво ју и са крио ли це 
сво је у бјек ству. Од на го ми ла ног огор че ња за же лио сам са мо да сје дим 
уса мљен и да ћу тим... на ђох се из ме ђу два стра ха од ко јих ме је је дан 
при мо ра вао да оста нем до ље а дру ги – да идем увис. По сли је мно гих 
не до у ми ца и пре ми шља ња за јед ну или за дру гу стра ну ја се, на по кон, 
од лу чих за сна жни је; мно ме је овла дао и по би је дио ме страх да се не 
по ка жем не по кор ним“ (Or. III, 112).

Св. Гри го ри је се вра тио у На зи јанз на Вас крс 362. го ди не, гдје је сво је 
све ште нич ко слу же ње за по чео чу ве ном пас хал ном бе сје дом, ко ја по
чи ње ри је чи ма: „Вас кр шњи је дан... про све ти мо се пра зни ком и за гр
ли мо је дан дру го га“ (Or. II). У сле де ћих де сет го ди на он је као све ште
ник са вје сно по ма гао остар је лом оцу у оба вља њу па стир ске ду жно сти. 
Мир ни ток ње го вог жи во та био је по но во на ру шен 372. го ди не ка да 
га је Св. Ва си ли је, про тив ње го ве во ље, по ста вио за епи ско па гра ди ћа 
Са си ма. Осни ва њем ка те дре у Са си му Св. Ва си ли је је же лио да осна жи 
сво ју цр кве ну по зи ци ју у бор би са Ан ти мом Ти ан ским. Хи ро то ни ја за 
епи ско па са сим ског је јед на од нај те жих епи зо да у жи во ту Св. Гри го
ри ја, ко ју ни кад ни је мо гао да спо ме не без ду бо ког жа ље ња. Те шко му 
је па да ло не ра зу ми је ва ње ње го вог при ја те ља пре ма ње го вој гла ди за 
кон тем пла тив ним жи во том. Оп ту жио га је да је из не вје рио за јед нич ко 
обе ћа ње да то на сту ди ја ма у Ати ни да ће обо ји ца од гур ну ти сви јет од 
се бе и окре ну ти се под ви жнич ком жи во ту и да га је, за јед но са оцем, 
при мо рао да при ми епи скоп ски чин про тов ње го ве во ље (De vi ta sua, 
lin. 390–490). Иа ко је при хва тио хи ро то ни ју, „по пу стив ши пред при
ну дом, a не пред убје ђе њем“, он ни ка да ни је оба вљао ду жност са сим
ског епи ско па, већ је на ста вио да по ма же оцу у упра вља њу епар хи јом 
у На зи јан зу. По сли је оче ве смр ти 374. го ди не, Св. Гри го ри је пре у зи ма 
упра ву над об у до ве лом епар хи јом, али већ сле де ће го ди не, на кон мај
чи не смр ти, он се по вла чи у Се лев ки ју Иса вриј ску, у храм Св. Те кле, 
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гдје про во ди жи вот у мо ли тве ном ти хо ва њу (De vi ta sua, lin. 545–550). 
Ту га је за те кла ви јест о смр ти нај бо љег при ја те ља Св. Ва си ли ја.

Ви јест о смр ти Св. Ва си ли ја ду бо ко га је по тре сла. Он је већ био 
остао без оца, мај ке, бра та и се стре, а са да га је на пу стио и нај бо љи при
ја тељ. Све ти тељ у том пе ри о ду мно го раз ми шља о смр ти као из ба ви те
љи ци од жи вот них стра да ња, о че му свје до че ње го ва пи сма. У јед ном 
од њих пи ше: „Не ма ви ше ни Ва си ли ја ни Ке са ри ја, не ма ни ду хов ног 
ни тје ле сног бра та... Цр ква је без па сти ра, дру го ви су не вјер ни. До бро 
се по ти ре, а зло ши ри; тре ба пло ви ти но ћу, а ниг де не ма све ти о ни ка, 
Хри стос спа ва. Шта још тре ба да пре тр пим? Је ди но за ме не из ба вље ње 
од зла је сте смрт“ [Ep. 80 (71) – Ев док си ју ритору].

По сли је смр ти ца ра Ва лен та 378. год не гру па пра во слав них вјер ни
ка из Ца ри гра да, ко ја ни је при хва та ла ари јан ству ју ћег епи ско па Де мо
фи ла, упу ти ла је мол бу Св. Гри го ри ју да до ђе на че ло пра во слав не за
јед ни це у пре сто ни ци и да им та ко по мог не у бор би про тив ари ја на ца. 
Ка да је 379. Гри го ри је сти гао у Ца ри град сви хра мо ви су би ли у ру ка ма 
је ре ти ка, па је све ти тељ био при ну ђен да оба вља бо го слу же ње у при
ват ној ку ћи ко ју ће ка сни је пре у ре ди ти у храм на зван „Ана ста си ја“, у 
знак „вас кр се ња пра во сла вља“ (Or. XLII). Ње го ве ве ли чан стве не бе сје
де при ву кле су ве ли ки број вјер ни ка, та ко да храм ни је мо гао да при ми 
све оне ко ји су же ље ли да га чу ју. Успјех ње го вих про по ви је ди иза звао 
је бур ну ре ак ци ју ари ја на ца ко ји су сла ли на ње га уби це, га ђа ли га ка
ме њем и оп ту жи ва ли да на ру ша ва јав ни ред и мир. Све ти Гри го ри је је 
пре жи вио сва ис ку ше ња, а ње го во тр пље ње и кро тост по ра зи ли су ср ца 
ње го вих не при ја те ља. За крат ко ври је ме он је успио да вас кр сне пра во
сла вље у пре сто ни ци и да за до би је по вје ре ње и љу бав на ро да. Ка да је 
цар Те о до си је 380. сту пио на власт он је све хра мо ве пре дао пра во слав
ни ма, али то ни је био крај не во ља ма. У је ку ње го ве нај ве ће сла ве не при
ја те љи Св. Гри го ри ја су тај но ру ко по ло жи ли за епи ско па ца ри град ског 
не ког Мак си ма Ки ни ка, чо вје ка мрач не про шло сти, ко ји је ра ни је под 
ма ском по бо жно сти успио да за до би је по што ва ње и по вје ре ње Св. Гри
го ри ја до те мје ре да је овај из го во рио јед ну бе сје ду (Or. XXV) у ње го ву 
част. Св. Гри го ри је је за овај под ли чин оп ту жио све штен ство Алек
сан дри је, на чи јем се че лу на ла зио ар хи е пи скоп Пе тар: „Они су хтје ли 
тај но, не оба вје стив ши ни клир, ни па ству ни ме не – њи хо вог па сти ра, 
то псе то уве сти на ка те дру... Алек сан дри јо из да ла си ме, не ка ти дру ги 
од са да ода ју по ча сти! (De vi ta sua, lin. 890–897). По што је био прог
нан из Ца ри гра да Мак сим је нај при је оти шао у Алек сан дри ју, а по том 
у Рим, гдје на шао при вре ме но уто чи ште за хва љу ју ћи ло шој оба је ште
но сти па пе Да ма са о зби ва њи ма на Ис то ку. Овај до га ђај је до те мје ре 
рас ту жио све ти те ља да је био спре ман да на пу сти пре сто ни цу, али га је 
у то ме спри је чи ла ње го ва вјер на па ства, го во ре ћи му: „Ако ти одеш са 
то бом ће оти ћи и Све та Тро ји ца“ (De vi ta sua, lin. 1055–1109).
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На Дру гом ва се љен ском са бо ру 381, на ко ме је пред сје да вао Св. 
Ме ле ти је Ан ти о хиј ски, Гри го ри је је био при знат за је ди ног за ко ни
тог ца ри град ског епи ско па. На кон Ме ле ти је вог упо ко је ња, са бо ром 
је пред сје да вао Св. Гри го ри је, ко га су сна шла но ва ис ку ше ња. Он је 
пред ло жио да на кон Ме ле ти је ве смр ти Па влин бу де при знат за за ко
ни тог ан ти о хиј ског епи ско па и да се та ко пре ва зи ђе ан ти о хиј ски рас
кол. Сво јим ста вом по пи та њу ан ти о хиј ског рас ко ла иза звао је бур не 
ре ак ци је и не го до ва ња ве ли ког бро ја са бор ских ота ца. Огор чен због 
та кве ре ак ци је Гри го ри је на пу шта са бор из го во рив ши прет ход но 
опро штај ну XLII бе сје ду (Συντακτήριος, Su pre mum  va le), у ко јој се пре
пли ћу љу бав пре ма па стви и пре сто ни ци и раз о ча ра ње због по сту па ка 
не ких чла но ва са бо ра: „Пра штај Ана ста си ја јер си вас кр сла уче ње ко
је је прет ход но би ло пре зре но. Пра штај те и дру ги хра мо ви бли ски по 
ље по ти Ана ста си ји! Пра штај те Апо сто ли иа ко ни сам че сто са вр ша вао 
бо го слу же ње у ва ма... Пра штај те хо ро ви мо на ха! Пра штај те љу би те љи 
мо јих Сло ва!.. Пра штај те Ис ток и За пад!.. Пра штај гра де ве ли ки и хри
сто љу би ви!.. Опро сти ме ни Све та Тро ји це, бри го мо ја и укра се мој; да 
се са чу ваш у на ро ду мо ме и да са чу ваш на род мој – јер он је мој ма кар 
га суд ба мо ја од ри ца ла...“.

Из Ца ри гра да Гри го ри је од ла зи у На зи јанз ис цр пљен и раз о ча ран, 
ри је шен да се за у ви јек уда љи од епи скоп ских по сло ва. Ме ђу тим и ту је 
на крат ко мо рао да при хва ти упра вља ње епар хи јом и да се бо ри са је
ре ти ци ма апо ли на ри јев ци ма, ко ји су на пре ва ру би ли по ста ви ли свог 
чо вје ка за епи ско па На зи јан за. По што је не ка ко успио да сре ди ста ње 
у епар хи ји и да на ње но че ло до ве де пре зви те ра Евла ли ја, он се уда љио 
на по ро дич но има ње у Ари јан зу, гдје се по све тио мо ли тве ном жи во ту. 
Ту је на пи сао нај ве ћи број сво јих пје са ма у ко ји ма до ми ни ра ју сјет ни 
мо ти ви. Ми сли о про ла зно сти и су јет но сти људ ског жи во та би ле су 
лајт мо тив ка сне по е зи је Св. Гри го ри ја. Пре за си ћен ово зе маљ ским жи
во том он раз ми шља о дру гом и бо љем жи во ту, пред о сје ћа ју ћи да му се 
при бли жа ва по след њи час. Упо ко јио се 389. го ди не.

Не ве ли ко ли те рар но на сле ђе Св. Гри го ри ја Бо го сло ва чи не бе сје де, 
пје сме и пи сма. У про зи, као и у по е зи ји, Св. Гри го ри је уви јек оста је 
ве ли ки ре тор, са ко јим се по са вр шен ству, бо гат ству књи жев них об
ли ка и по ље по ти сти ла не мо же по ре ди ти ни је дан хри шћан ски пи сац 
ње го вог до ба.

Нај ва жни ји дио ње го вог ства ра ла штва чи не бе сје де. Од укуп но 
45, ко ли ко је до шло до нас под ње го вим име ном, са мо је XXXV бе сје
да „О му че ни ци ма и про тив ари ја на ца“ (Εἰς τοὺς μάρτυρας, καὶ κατὰ 
Ἀρειανῶν), по ми шље њу го то во свих ис тра жи ва ча, не а у тен тич на. Ау
тор ство оста лих бе сје да не до во ди се у пи та ње.

Гри го ри је ве бе сје де су то ком чи та вог сред њег ви је ка слу жи ле као 
обра зац хри шћан ске кра снор је чи во сти и бо го слов ског уми је ћа. Оне су 
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из у ча ва не у ре тор ским шко ла ма, а на њих је на пи сан и ве ли ки број схо
ли ја и ко мен та ра.

Бе сје де Св. Гри го ри ја мо же мо те мат ски по ди је ли ти на дог мат ске, 
пра знич не, над гроб не, по хвал не и апо ло гет ске.

„Пет бе сје да о бо го сло вљу“ (Λόγοι θεολογικοί; Ora ti o nes the o lo gi
cae XXVI I–X XXI), про из не се них то ком 380. го ди не у хра му Ана ста
си ја у Ца ри гра ду, пред ста вља ју вр ху нац ли те рар ног ства ра ла штва 
овог ве ли ког ка па до киј ца. За хва љу ју ћи овим бе сје да ма, ко је пред ста
вља ју скла дан спој ви со ког ре тор ског уми је ћа и ду бо ког бо го сло вља, 
Св. Гри го ри је је до био по ча сно име Бо го слов. У увод ној XXVII бе сје ди 
[првој о богословљу] „Про тив ев но ми ја на“ (Κατὰ Εὐνομιανῶν; Adver
sus Eu no mi a nos) Св. Гри го ри је об ја шња ва ко мо же бо го слов ство ва ти, 
пред ким, ка да, у ка квој мје ри и о че му. У XXVI II бе сје ди [другој о 
богословљу] „О бо го сло вљу“ (Περὶ θεολογίας; De the o lo gia), го во ри се 
о Бо гу у са мом Се би (de Deo ad in tra), тј. о Бо жи јој су шти ни и Бо
жи јим свој стви ма, и о мо гућ но сти бо го по зна ња. У XXIX бе сје ди [тре
ћој о богословљу] „О Бо гу Си ну – пр вој“ (Περὶ Υἱοῦ; De Fi lio orat. 29), 
упе ре ној про тив ари ја на ца, Св. Гри го ри је си сте мат ски из ла же уче ње 
о Си ну Бо жи јем и о је дин ству и јед но сушт но сти ли ца Све те Тро ји це. 
У XXX бе сје ди [четвртој о богословљу] „О Бо гу Си ну – дру гој“ (Περὶ 
Υἱοῦ; De Fi lio orat. 30), ана ли зи ра од ре ђе не тек сто ве Све тог Пи сма ко ји 
го во ре о до мо стро ју спа се ња, а ко је су ари јан ци по гре шно ту ма чи ли и 
зло у по тре бља ва ли у сво јој ар гу мен та ци ји про тив Бо жан ства Си на. У 
XXXI бе сје ди [петој о богословљу] „О Све то ме Ду ху“ (Περὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος; De Spi ri tu San cto), до ка зу је бо жан ско до сто јан ство Све то га 
Ду ха и Ње го ву јед на кост и јед но сушт ност са Оцем и Си ном и да је за
вр шни ре зи ме уче ња о Све тој Тро ји ци.

Бли ске по са др жа ју бе сје да ма о бо го сло вљу су XX бе сје да „О дог
ма ту [Свете Тројице] и о по ста вље њу епи ско па“ (Περὶ δόγματος καὶ 
καταστάσεως ἐπισκόπων; De dog ma te et con sti tu ti o ne epi sco po rum) и 
XXXII бе сје да „О чу ва њу до брог по рет ка у раз го во ри ма“ (Περὶ τῆς ἐν 
διαλέξεσιν εὐταξίας; De mo de ra ti o ne in dis pu tan do). У XX бе сје ди из ла же 
пра во слав ну (но во ни кеј ску) три ја до ло ги ју, ис ти чу ћи је дин ство Бо жан
ске су шти не и раз ли ку ли ца, и об ја шња ва по јам ἀρχή при ми је њен на 
Си на. У овој бе сје ди Св. Гри го ри је оспо ра ва пра во да бо го слов ству ју 
они ма ко ји не по зна ју Све то Пи смо и не бри ну о вла сти тој мо рал ној 
чи сто ти. У XXXII бе сје ди из об ли ча ва оне ко ји бо го слов ство ва ње пре
тва ра ју у пра зне раз го во ре.

Од пра знич них бе сје да нај зна чај ни је су: XXXVI II „На Бо го ја вље
ње или Ро жде ство Хри сто во“ (Εἰς τὰ Θεοφάνια; In The op ha nia), ко ја 
пред ста вља нај ста ри ју бо жић ну про по ви јед на Ис то ку (379. или 380); 
XL „На све то Кр ште ње“ (Εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα; In san ctum bap ti sma), 
гдје из ла же ис по ви је да ње вје ре ко је за кр ште ног пред ста вља „до бар 
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за лог“, са пут ни ка и за штит ни ка кроз чи тав жи вот; XLI „На Пе де сет
ни цу“ (Εἰς τὴν Πεντηκοστήν; In Pen te co sten), гдје на осно ву уло ге и дје
ло ва ња Све тог Ду ха у сви је ту до ка зу је Ње го во Бо жан ство; XLV „На 
Све ту Пас ху“ (Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα; In san ctum Pascha), ко ја је по све ће на 
об ја шње њу ис ку пи тељ ског дје ла Хри сто вог. Пра знич ни ка рак тер има 
и XXXIX бе сје да „На све то Про свје тље ње“ (Εἰς τὰ ἅγια Φῶτα; In san cta 
lu mi na), ко ја оби лу је уз ви ше ним и ду бо ким ми сли ма о Тај ни Кр ште
ња, о Хри сто вом Кр ште њу и о Све тој Тро ји ци: „Ври је ме је но во ро ђе ња 
– ро ди мо се сви ше! Ври је ме је но во са зда ња – при хва ти мо пр вог Ада
ма! Не мој мо оста ти ова кви ка кви смо са да, по ста ни мо она кви ка кви 
би ја смо са зда ни. Сви је тлост сви је тли у та ми, тј. у овом жи во ту – жи
во ту плот ском, и ма да је про го ни, та ма не мо же да је об у зме... По знај
те бла го дат овог да на, пој ми те си лу Тај не; зар се још ни сте уз ви си ли 
из над зе мље? Ни су ли вас мо ја ри јеч и тај но вод ство још по ни је ли?... 
Са зви је здом смо пу то ва ли, с му дра ци ма се по кло ни ли, с па сти ри ма 
би ли оза ре ни, са ан ђе ли ма сла во сло ви ли, са Си ме о ном при хва та ли у 
на руч је и са Аном, пре стар је лом и цје ло му дре ном, ис по ви је да ли Бо га. 
Не ка је бла го дар ност Оно ме ко ји сво ји ма до ђе као стра нац, да би про
сла вио стран ца и до шља ка!“

Ме ђу над гроб ним бе сје да ма се по сво јој сна зи и ду би ни из два ја XLI
II „Над гроб на бе сје да Св. Ва си ли ју Ве ли ком“ (Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον 
ἐπιτάφιος; Fu ne bris ora tio in la u dem Ba si lii Mag ni), ко ја пред ста вља ве о
ма ва жан из вор по да та ка о жи во ту Св. Ва си ли ја и Св. Гри го ри ја. Бе сје
де VII, VI II и XVI II су та ко ђе над гроб не, а по све ће не су бра ту Ке са ри ју 
(Εἰς Καισάριον τὸν αυτοῦ ἀδελφὸν ἐπιτάφιος, Fu ne bris in la u dem Ca e sa rii 
fra tris ora tio), се стри Гор го ни ји (Εἰς τὴν ἀδελφὴν αυτοῦ Γοργονίαν, In la
u dem so ro ris su ae Gor go ni ae) и оцу Гри го ри ју (Ἐπιτάφιος εἰς τὸν πατέρα, 
Fu ne bris ora tio in pa trem).

Гри го ри ју при па да ју три по хвал не бе сје де (XV, XXI и XXIV), од ко јих 
је по ва жно сти на пр вом мје сту XXI „По хвал на бе сје да Св. Ата на си ју 
Ве ли ком“ (Εἰς τὸν μέγαν ᾿Αθανάσιον; In la u dem At ha na sii), гдје опи су је 
и хва ли вр ли не и под ви ге овог све ти те ља и из ла же украт ко пут пра во
слав ног бо го по зна ња и бо го сло вља.

Бе сје де I–I II („На Пас ху и о спо ро сти“ – Εἰς τὸν ἅγιον Πάσχα καὶ 
εἰς τὴν βραδυτῆτα, In san ctum Pascha et in tar di ta tem; „Апо ло ги ја због 
бјек ства у Понт“ – Ἀπολογητικός, Apo lo ge ti ca; „Они ма ко је су зва ли па 
ни су до шли“ – Πρὸς τοὺς καλέσαντας, καὶ μὴ ἀπαντήσαντας, Ad eos qui 
ip sum ac ci ve rant nec oc cur re rant), об је ди ње не су за јед нич ком те мом. У 
њи ма Св. Гри го ри је прав да сво је бјек ство у Понт на кон све ште нич ке 
хи ро то ни је. На ро чи то је ва жна „Апо ло ги ји због бјек ства у Понт“, у 
ко јој су из ло же не осно ве па стир ског слу же ња у Цр кви. Ова бе сје да је 
по слу жи ла као обра зац и из вор за „Шест бе сје да о све штен ству“ Св. 
Јо ва на Зла то у ста.
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Бе сје де VI, XXII и XXI II на зва не су „Мир не“ (Εἰρηνικὸς, De  pa ce). У 
VI бе сје ди (Εἰρηνικὸς αʹ, De  pa ce 1) све ти тељ го во ри о по врат ку у кри ло 
Цр кве гру пе на зи јан ских мо на ха, а у бе сје да ма XXII и XXI II (Εἰρηνικὸς 
βʹ, γʹ, De  pa ce 23), про из не се ним у Ца ри гра ду, по зи ва за ва ђе не стра не 
на мир као „бла го ве о ма хва ље но ко је ма ло број ни чу ва ју“ и из ла же ни
кеј ско уче ње о Све тој Тро ји ци.

Со ци јал ним и мо рал ним те ма ма по све ће не су XIV, XVI, XVII, XIX и 
XXXVII бе сје да. Ме ђу њи ма из два ја мо XIV бе сје ду „О си ро ма хо љу бљу“ 
(Περὶ φιλοπτωχίας, De pa u pe rum amo re) из го во ре ну 373/4 у Ке са ри ји, у 
до бро твор ним уста но ва ма ко је је по ди гао Св. Ва си ли је. Св. Гри го ри је 
нас под сје ћа да смо као би ћа ко ја су ство ре на по Бо жи јем ли ку и по
до би ју ду жни да опо на ша мо Бо жи је ми ло ср ђе, јер „ни шта то ли ко не 
чи ни чо вје ка по доб ним Бо гу као ми ло ср ђе“. Бу ду ћу да у овом жи во ту 
ни шта ни је ста бил но и да „ово зе маљ ска бла га бр зо не ста ју, да ју нам се 
на трен и слич но ка мен чи ћи ма у игри ска чу са јед ног ме ста на дру го, 
би ва ју ћи у вла сни штву час ово га, час оно га“, Св. Гри го ри је нас по зи ва 
да бу де мо со ли дар ни јед ни пре ма дру ги ма и да пре ма сво јим мо гућ но
сти ма по мог не мо уне сре ће не и бо ле сне, јер та ко „са би ра мо и при пре
ма мо се би ри зни цу у бу ду ћем жи во ту“ сти чу ћи бла га ко ја се ни ка да 
не ће из мје ни ти или про ћи: „По мо зи ко ли ко мо жеш... убла жи не сре ћу 
на не се ну тво ме ро ду; по ка жи усрд ност у бо ле сти, бу ди ште дар пре ма 
не вољ ном... Док пло виш по при јат ном вје тру пру жи ру ку оно ме ко га је 
за де сио бро до лом; док се сла диш здра вљем и бо гат ством, по мо зи стра
дал ни ку. Не че кај да на лич ном при мје ру осје тиш и ис ку сиш ка ко је 
не чо вјеч ност ве ли ко зло и ко ли ко ве ли ко бла го пред ста вља отво ре но 
ср це пре ма сва ком не вољ ни ку. Уне сре ће ном пру жи ма кар ма ло: тво ја 
па жња не ће би ти ма ле на оно ме ко у све му оску дје ва, али ни Бо гу, уко
ли ко тво ја ми лост од го ва ра тво јим мо гућ но сти ма. Умје сто ве ли ког да
ра при не си усрд ност. Ако не маш баш ни шта утје ши су зом. Не вољ ни ку 
је ве ли ко ље кар ство ка да га искре но схва тиш; не сре ћа се ве о ма олак
ша ва искре ним са о сје ћа њем. Чо вје че, не сма трај и не тре ти рај чо вје ка 
го ре од жи во ти ње за ко ју ти за кон на ла же да је из ва диш из ја ме ако у 
њу упад не, или да је вра тиш ње зи ном га зди уко ли ко за лу та“.

Ве ћи на Гри го ри је вих пје са ма или по е ма (са чу ва но 408) на ста ла је 
по сли је ње го вог од ла ска са ца ри град ске ка те дре. У Ми њо вој Па тро ло
ги ји оне су са бра не у дви је књи ге: у пр вој књи зи се на ла зе „Бо го слов ске 
по е ме“ (Car mi na the o lo gi ca), ко је су по ди је ље не на дог мат ске (Car mi
na dog ma ti ca) и мо рал не (Car mi na mo ra lia); у дру гој књи зи се на ла зе 
„Исто риј ске по е ме“ (Car mi na hi sto ri ca), ко је су по ди је ље не на „По е ме 
о са мом се би“ (Car mi na de se ip so) и „По е ме о дру ги ма“ (Car mi na qu ae 
spec tant ad ali os). Те ме ње го вих дог мат ских по е ма су: тај на Све те Тро ји
це, Спа си тељ и Ње го ва чу да и при че, ан ђе ли, гре хо пад, про ро ци Или ја 
и Је ли сеј итд. У мо рал ним по е ма ма Св. Гри го ри је су прот ста вља стра
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сти ма хри шћан ске вр ли не и ис ти че пред ност мо на шког жи во та у од
но су на свјет ски жи вот. У лир ским по е ма ма опла ку је би је ду зе маљ ског 
жи во та и при зи ва по моћ Бо жи ју. Нај по зна ти ја лир ска по е ма „О сво ме 
жи во ту“ (Περί τον εαυτού βίον, De vi ta sua) са сто ји се из 1949 сти хо ва и 
има ау то би о граф ски ка рак тер. По е ма „О се би са мом и о епи ско пи ма“ 
(Car mi na de se ip so) је по са др жа ју бли ска прет ход ној.

Све ти Гри го ри је је во дио оп шир ну пре пи ску са ра зним ли ци ма: епи
ско пи ма, све ште ни ци ма, мо на си ма, ре то ри ма, чи нов ни ци ма, при ја те
љи ма и ро ђа ци ма. Нај ве ћи број пи са ма на стао је у по след њем пе ри о ду 
ње го вог жи во та. Под ње го вим име ном до нас је до шло 249 пи са ма, од 
ко јих не ко ли ци на при па да дру гим ау то ри ма. Нај зна чај ни ја су два пи сма 
Кли до ни ју (101. и 102. пи смо) и пи смо Нек та ри ју (202. пи смо), у ко ји ма 
све ти тељ из ла же пра во слав ну хри сто ло ги ју и по би ја Апо ли на ри је во је
ре тич ко уче ње. У не ким од сво јих пи са ма Гри го ри је из ла же те о ри ју епи
сто ло гра фи је. Пи сма, по ње му, тре ба да бу ду крат ка, ја сна и при јат на.

До нас је до шла јед на ре ли ги о зна дра ма (тра ге ди ја) на пи са на за по
зо ри ште, под на зи вом „Стра да ју ћи Хри стос“ (Χριστὸς πάσχων, Chri stus 
pa ti ens) ко ју ру ко пи сна тра ди ци ја јед но гла сно при пи су је Св. Гри го ри ју. 
Ова дра ма, ан тич ка по фор ми хри шћан ска по са др жа ју, са сто ји се из 
2602 јам пска сти ха. Огром на ве ћи на ис тра жи ва ча од ба цу је Гри го ри је
во ау тор ство да ти ра ју ћи на ста нак овог спи са у XI или XII ви јек. При
ли ком пу бли ка ци је ове дра ме у се ри ји „Хри шћан ски из во ри“ (So ur ces 
Chréti en nes) по зна ти исто ри чар и хе ле нист А. Ту и ле (André Tu i li er) 
по дроб но је у уво ду (In tro duc tion) раз мо трио ар гу мен те про тив Гри го
ри је вог ау тор ства и до ка зао да су они не у те ме ље ни и нео др жи ви. Пје
снич ки стил ау то ра тра ге ди је је бли зак сти лу Гри го ри је вих ау тен тич
них пје са ма. Обра ћа ју ћи па жњу на дог мат ски са др жај дра ме A. Tu i li er 
је до шао до за кључ ка да је она дје ло ау то ра из IV ви је ка ко ји се ак тив но 
укљу чио у бор бу про тив Апо ли на ри је ве је ре си.

Дје ла Св. Гри го ри ја ужи ва ла су огром ну по пу лар ност и ау то ри тет 
у ка сни јем пе ри о ду. Њих су ту ма чи ли и об ја шња ва ли Св. Мак сим Ис
по вјед ник, Или ја Крит ски и чи тав низ дру гих ау то ра. Она су из вр ши
ла ве ли ки ути цај на бо го слу жбе ну по е зи ју. Бо жић ни, бо го ја вљен ски и 
пас хал ни ка но ни Св. Јо ва на Да ма ски на и Св. Ко зме Ма јум ског су че сто 
са мо па ра фра зи ра ни од лом ци из бе сје да Св. Гри го ри ја Бо го сло ва.

Бо го сло вље, за Св. Гри го ри ја, ни је ни на у ка, ни умјет ност, ни про фе
си ја, већ ми стич но ус хо ђе ње ка Бо гу. Ка да бо го сло вље по ста не пред мет 
јав них рас пра ва оно се, по Св. Гри го ри ју, де са кра ли зу је, при зе мљу је и гу
би сво ју ми стич ку ди мен зи ју, јер не мо же сва ко да му дру је о Бо гу. Истин
ско бо го сло вље се ра ђа из сми ре ног и без реч ног ста ја ња пред жи вим 
Бо гом, а не у спо ро ви ма на дог мат ске те ме. Дар бо го сло вља „се не сти че 
охо ло шћу, ни ти се да ру је они ма ко ји га ми жу по зе мљи“ (Or. XXVII, 3). 
Љу ди ко ји же ле да бо го слов ству ју „оба ве зно мо ра ју пре и спи та ти се бе, 
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а свој жи вот мо ра ју про во ди ти у ти хо ва њу ка ко би пот пу но очи сти ли 
и ду шу и ти је ло... (Or. XXVII, 3), јер го во ри ти о Бо гу – ве ли ка је ствар; 
ме ђу тим, мно го је ве ће ди је ло очи сти ти се бе за Бо га, због то га што у 
зло ху ду ду шу не ула зи пре му дрост“ (ἐπειδὴ εἰς κακότεχνον ψυχὴν σοφία 
οὐκ εἰσε λεύσεται; Or. XXXII, 12). То не зна чи да Св. Гри го ри је не при да
је ва жност обра зо ва њу. Он кри ти ку је све оне ко ји пре зи ру уче ност јер 
„та кви же ле да сви бу ду не у ки као они ка ко би са кри ли сво је не до стат ке 
и из бје гли пре кор због не зна ња“ (Or. XLI II, 11), али сма тра да са ма уче
ност без мо ли тве ног ти хо ва ња не до но си до бре пло до ве.

Ве о ма ва жно мје сто у бо го слов ском си сте му Св. Гри го ри ја за у зи ма 
уче ње о бо го по зна њу, ко је је нај пот пу ни је из ло же но у XXVI II бе сје ди 
(дру гој бе сје ди о бо го сло вљу). Ра ци о на ли стич ком оп ти ми зму Ев но ми
ја Гри го ри је су прот ста вља апо фа тич ки, ми стич ки пут бо го по зна ња. За 
Ев но ми ја став да је Бо жан ска су шти на не спо зна тљи ва и не схва тљи ва 
пред ста вља по че так ате и зма, док за Св. Гри го ри ја став да је Бо жан ске 
су шти на умо по сти жна и пот пу но схва тљи ва (у ово зем љском жи во
ту) пред ста вља врх без бо жни штва и бо го хул ства. Пут бо го по зна ња је 
аскет ски пут, пут под ви га. Овај пут за по чи ње умрт вљи ва њем пло ти, 
осло ба ђа њем од чул ног сви је та, од ма те ри је, а за вр ша ва се за па ње но
шћу и за ди вље но шћу пред Бо жи јом ве ли чи ном и ду би ном. Што се чо
вјек ви ше при бли жа ва Бо гу то ви ше схва та не моћ ра зу ма и ри је чи да 
ис ка же и до ку чи тај ну Бо жан ског би ћа. „Не до ку чи вим не на зи вам чи
ње ни цу да Бог по сто ји, не го ко је Он по при ро ди. Ве о ма је ве ли ка раз
ли ка из ме ђу увје ре ња и зна ња да не ко по сто ји, и зна ња ка кав је тај што 
по сто ји по сво јој при ро ди“ (Or. XXVI II, 5). Ни јед на „ро ђе на при ро да“ 
не ма ни си ле, ни на чи на да сво јом ми шљу об у хва ти Бо га (XXVI II, 4) бу
ду ћи да је би ће Бо жи је као „не ко мо ре су шти не (οἷόν τι πέλαγος οὐσίας) 
нео гра ни че но и бес ко нач но (ἄπειρον καὶ ἀόριστον) и из над свих пој мо
ва о вре ме ну и при ро ди“ (XXXVI II, 7). Св. Гри го ри је ка же да не зна „да 
ли је ово мо гу ће уз ви ше ни јим и ду хов ним при ро да ма ко је се на ла зе 
бли же Бо гу и оза ра ва ју се цје ло ви том свје тло шћу, а ко је, мо жда, ви де 
Бо га, ако не пот пу но, оно бар мно го са вр ше ни је и од ре ђе ни је од нас 
и уз то по мје ри сво га чи на, јед ни од дру гих ви ше и ма ње“ (XXVI II, 4).

Ни јед но од име на или сим во ла, по Св. Гри го ри ју, ни је у ста њу да 
бо го до лич но из о бра зи ту не из о бра зи ву тај ну и да је не ка ко при бли жи 
чо вје ку. Су шти на Бо жи ја је са оне стра не сва ког име на и пој ма, и не 
по сто ји име ко је мо же да је об у хва ти и из ра зи (Or. XXX, 17). Сви уз
ви ше ни епи те ти и сва име на ко ја при пи су је мо Бо гу по зајм ље ни су из 
ви дљи вог ма те ри јал ног сви је та. То је по ку шај да се из ра зи оно што је 
не из ре ци во, да се учи ни до ступ ним оно што је не до ступ но, да се учи
ни схва тљи вим оно што је не схва тљи во. Бог је као не ство ре на ду хов на 
суп стан ци ја из над  је рар хи је ство ре них би ћа. Име на ко ја да је мо Бо гу 
мо гу да ука зу ју и под сје ћа ју на Ње га, али не по сто ји ни јед но име ко
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је би ока рак те ри са ло Ње го ву су шти ну, и ко је би би ло у ста њу да нам 
до ча ра и да нам при ка же на чин по сто ја ња Бо жан ског би ћа. Кад би смо 
у по ку ша ју да ис ка же мо шта је Бог по сво јој су шти ни сје ди ни ли сва 
име на ко ја се од но се на Бо га у јед ну цје ли ну, до би ла би се вје штач ка 
ап стракт на кон струк ци ја ко ја би ви ше ли чи ла на идо ла не го на Бо га. 
Сва ко име по је ди нач но као и сва ску па не ука зу ју шта је Бог сам по Се
би (τὰ κατ᾿ αὐτὸν), већ на оно што је око Ње га (τὰ περὶ αὐτὸν; Or. XXX, 
17; XXXVI II, 7).

Св. Гри го ри је ди је ли Бо жи ја име на на три ка те го ри је: а) име на ко
ја се од но се на Ње го ву су шти ну [ὁ ῎Ων (Су шти), Θεός (Бог) и Κύριος 
(Го спод)]; б) име на ко ја ука зу ју на Ње го ву власт над сви је том (Све др
жи тељ, Цар сла ве, Цар вје ко ва, Цар си ла, Цар љу бље но га, Цар ца ре ва, 
Го спод Са ва от, Го спод си ла, Го спод го спо да ра); в) име на ко ја се од но се 
на Ње гов „до мо строј“ (Бог спа се ња, Бог осве те, Бог ми ра, Бог прав де, 
Бог Авра а ма, Иса а ка и Ја ко ва, и сл.).

Од свих тих по тврд них (ка та фа тич ких) име на ко ја се од но се на Бо га 
нај по де сни је и нај а де кват ни је је име ὁ Ὤν (Су шти) за то што не при па да 
ни ко ме осим Бо гу и ди рект но ука зу је на Ње го во вјеч но по сто ја ње, на 
Ње го ву са мо бит ност (Or. XXX, 18). Ово име озна ча ва да „Бог у Се би 
има све цје ло би ће (ὅλον τὸ εἶναι) ко је ни је по че ло да по сто ји, а са мим 
тим се не ће ни пре кра ти ти“ (Or. XXXVI II, 7).

Иа ко су име на Бо жи ја ре ла тив на и не пот пу на и сва ко од њих по је
ди нач но као и сва ску па не до пу шта ју мо гућ ност да се пред ста ви шта 
је Бог сам по Се би (τὰ κατ᾿ αὐτὸν), она ни су без зна ча ја за бо го по зна
ње. Име на, пој мо ви и сим во ли ко ји се од но се на Бо га ка рак те ри шу ову 
или ону осо би ну Бо га и го во ре о Ње го вом дје ло ва њу у сви је ту. Ука
зу ју на Бо жан ско би ће као ства ра лач ку си лу и на ло го сност и пре му
дро устрој ство цје ло куп не тво ре ви не. Со зер ца ње Бо жи јег дје ло ва ња у 
сви је ту и по сма тра ње пре му дрог устрој ства тво ре ви не мо гу да при ве ду 
чо вје ка бо го по што ва њу и да му по мог ну да фор ми ра од ре ђе ну пред
ста ву о Бо гу. Али да би чо вјек фор ми рао не ки по јам о Бо гу нео п ход но 
је, по Св. Гри го ри ју, чу ва ње, од но сно са би ра ње ума и не пре ста но раз
ми шља ње о Тво р цу. Кра со та, си ла и бла гост Бо жи ја про ја вљу ју се у ра
зним при род ним по ја ва ма, али то су са мо одво је ни зра ци ко је ум тре ба 
да са бе ре у јед но да би фор ми рао од го ва ра ју ћи по јам о Бо гу. Ако је ум 
ра си јан, он, би ва ју ћи по ра жен кра со том од ре ђе них при род них по ја ва, 
по чи ње да их обо жа ва и да се кла ња тво ре ви ни умје сто Твор цу. Та ко се 
из по гре шног бо го сло вља ра ђа идо ло по клон ство: „На осно ву ова квог 
раз ми шља ња по че ше се не ки кла ња ти сун цу, дру ги опет мје се цу, ови 
мно штву зви је зда не бе ских, они опет ци је лом не бу, за јед но са не бе ским 
свје ти ли ма, по мо ћу ко јих по че ше мје ри ти суд бу сви је та; не ки се по че
ше кла ња ти сти хи ја ма сви је та: зе мљи, во ди, ва зду ху, ог њу, као да су оне 
то бо же нео п ход не све му и без њих не мо же да се од ви ја жи вот људ ски; 
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не ки – шта је ко ме па ло на ум од ви дљи вих ства ри, при зна ва ју ћи за бо
га све оно што им се учи ни ло пре кра сним“ (Or. XXVI II, 14).

Св. Гри го ри је Бо го слов за сту па не што дру га чи је ми шље ње по пи
та њу бо го по зна ња од Св. Гри го ри ја Ни ског, ко ји не дво сми сле но твр
ди да је су шти на Бо жи ја ап со лут но тран сцен дент на и не спо зна тљи ва 
и у овом и у бу ду ћем жи во ту. Он оста вља као мо гућ ност да ће чо вјек 
у бу ду ћем жи во ту на кон сје ди ње ња са Бо гом, тј. обо же ња, би ти у ста
њу да со зер ца ва са му Бо жан ску су шти ну: „Бо га, ко је Он по при ро ди 
и су шти ни, ни ко од љу ди ни ка да ни је на шао и, на рав но, не ће про на
ћи и схва ти ти. А ако и про на ђе не ка да, не ка та да тек о то ме ра су ђу ју 
и по ле ми шу они ко ји то же ле. Про на ћи ће, ка ко ја то схва там, ка да се 
ово бо го ли ко и бо жан ско, тј. наш ум и на ша реч, сје ди не са се би срод
ним, ка да об лич је уза ђе до Пр во ли ка ко ме и ина че стре ми“ (Or. XXVI
II, 17). По Гри го ри ју, „ов дје“ се чо вјек при пре ма за обо же ње, ме ђу тим 
са мо „та мо“, на кон пре ла ска у дру ги сви јет, он га и до сти же. Обо же ње 
пред ста вља вр ху нац бо го по зна ња и „гра ни цу тај не“ хри шћан ске вје ре. 
По зна ње су шти не Бо жи је (мо жда) ће по ста ти мо гу ће тек ка да се чо вјек 
осло бо ди гру бе ма те ри јал но сти и тје ле сно сти, јер ово са да шње „гру бо 
ти је ло (гре хов но ти је ло) слу жи као смет ња за ра зу мје ва ње исти не“ (Or. 
XXVI II, 4). Си лом Хри сто вог Ова пло ће ња и Вас кр се ња у бу ду ћем жи
во ту ти је ло ће пре ста ти да бу де пре пре ка за сје ди ње ње ума са оним што 
му је срод но, тј. са Бо гом. Ка да се чо вјек осло бо ди гру бе тје ле сно сти и 
уз не се до свог Пр во о бра за по ста ће мо гућ ње гов су срет са Њим ли цем 
у ли це. То ви ђе ње ли цем у ли це је по зна ње Пре све те Тро ји це у пре и зо
би љу Ње не све то сти; то је бе сје до ва ње са Бо гом „ко ји је сту пио у је дин
ство са бо го ви ма ко ји Га по зна ше у мје ри у ко јој Он по зна је Њи ме по
зна те“ (Or. XXXVI II, 7). Ми сао апо сто ла Па вла „...он да ћу по зна ти као 
што бих по знат“ (1 Кор 13, 12), ко ја ука зу је на не по сред ност по зна ња 
Бо га је исто вре ме но, по Св. Гри го ри ју, мје ра и гра ни ца бо го по зна ња у 
бу ду ћем ви је ку. Обо же ни чо вјек не ће по зна ва ти Бо га у та квом сте пе ну 
као што Бог зна са мог се бе. Не ће би ти пот пу не јед на ко сти из ме ђу са
мо по зна ња Бо га и бо го по зна ња чо вје ка. У са да шњем жи во ту нај ви ши 
сте пен бо го по зна ња је онај ко ји је бо го ви дац Мој си је до сти гао на Си
нај ској го ри, ка да је у мра ку и обла ку ви дио по за ди ну Бо жи ју (θεοῦ τὰ 
ὀπίσθια), тј. Ње го ву сла ву, Ње го ву ве ли чан стве ност про ја вље ну и ви
дљи ву у тво ре ви ни, али не и са му при ро ду или су шти ну Бо жи ју (Or. 
XXVI II, 3). „Oно што је би ло скри ве но од ње го вог (Мој си је вог) по гле да 
би ло је мно го уз ви ше ни је од ви ђе но га“ (Or. XXXII, 16).

Слич но пред став ни ци ма алек сан дриј ске бо го слов ске тра ди ци је, Св. 
Гри го ри је ди је ли вјер ни ке на дви је кла се: дје цу и му же ве у вје ри (Or. 
XXXII, 13). Про сти и нео бра зо ва ни љу ди су дје ца у вје ри и по треб но 
их је упо зна ти са основ ним еле мен ти ма хри шћан ског уче ња. За њи хо во 
спа се ње до вољ но је, по Св. Гри го ри ју, да ис по вје да ју Ису са Хри ста и да 
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вје ру ју да је вас кр сао из мр твих. Са оп шта ва ње ви ших исти на опа сно је 
за њих са ме због то га што ни су у ста њу да „сва ре твр ду хра ну и учи не 
је ко ри сно упо тре бљи вом“ (Or. XXXII, 13). Они у сво је пред ста ве о Бо
гу уно се чул не и ма те ри јал не еле мен те. Та квим пред ста ва ма уни жа ва ју 
са мог Бо га и па да ју у те жак гри јех. По уче њу Св. Гри го ри ја не пра вил но 
схва та ње Бо га је сте ху ла на Ње га, скр на вље ње Ње го ве ве ли чи не и све
то сти. Ви ше исти не тре ба са оп шта ва ти са мо му же ви ма у вје ри, тј. они
ма ко ји ма су до ступ не тај не бо го сло вља.

Сво ју по дје лу на дви је кла се вјер ни ка Св. Гри го ри је оправ да ва при
мје ри ма из Све тог Пи сма. Бог је и у Ста ром и у Но вом За вје ту по вје ра
вао нај ви ше тај не сво јим иза бра ним слу га ма сра змјер но сте пе ну њи хо
вог са вр шен ства. Са мо је бо го вид цу Мој си ју до зво лио да се поп не на 
врх Си нај ске го ре и да уђе уну тар обла ка, гдје му је у не по сред ној бе сје
ди са њим са оп штио нај ду бље тај не. Арон је пра тио Мој си ја али је остао 
из ван обла ка, да ље од ње га за јед но са на род ним стар је ши на ма оста ли су 
На дав и Ави уд, док је на род остао у под нож ју Си нај ске го ре (Or. XXVI II, 
2). Мој си је сим во ли зу је чо вје ка у ко ме се бо го сло вље ра ђа из опи та бо
го оп ште ња, Арон оно га ко бо го слов ству је на осно ву оно га што је чуо од 
дру гих, а На дав и Ави уд бо го слов ству ју на осно ву то га што су има ју ви
сок је рар хиј ски чин. На род сим во ли зу је про сте и не у ке у вје ри ко ји не 
тре ба да се до ти чу го ре, тј. бо го сло вља, већ да „оста ну у под нож ју и са мо 
ослу шкуј глас у да љи ни, и би ће са чу ва ни од скр на вље ња и очи сти ће се 
као што је ка за но“ (Or. XXXII, 16). Св. Гри го ри је на во ди та ко ђе при мјер 
и из Но вог За вје та. Иа ко су сви апо сто ли до сти гли ви со ко са вр шен ство 
у вје ри са мо је не ки ма од њих Го спод Исус Хри стос от крио нај ду бље тај
не. На го ри Та вор је от крио сво је Бо жан ство са мо Пе тру, Јо ва ну и Ја
ко ву. Хри сто вој ду хов ној бор би у Гет си ман ском вр ту при су ство ва ла су 
та ко ђе са мо тро ји ца на ве де них апо сто ла (Or. XXXII, 18).

Све ти Гри го ри је је по стао сла ван за хва љу ју ћи не над ма шном бо
го слов ство ва њу о Све тој Тро ји ци. Он је раз вио и до пу нио уче ње Св. 
Ва си ли ја, уно се ћи ве ћи склад и тач ност у де фи ни ци ју од но са из ме ђу 
Бо жан ских лич но сти уну тар Све те Тро ји це. Ко ли ко му је би ло ва жно 
да за шти ти уче ње о Све тој Тро ји ци од је ре тич ких за блу да и да му да 
ко нач ну фор му нај бо ље се ви ди из сти хо ва јед не од ње го вих пје са ма: „У 
ве ли ким во да ма мо ра жи во та, са свих стра на уз бур ка ног олуј ним вје
тро ви ма, са мо јед но ми је дра го, са мо јед но пред ста вља мо је бо гат ство, 
мо ју утје ху и за бо рав пат њи – свје тлост Све те Тро ји це“ (Carm. hist. II, 
1, 15 // PG. 37. col. 1250).

Пра во слав но уче ње о Све тој Тро ји ци пред ста вља ло је за Св. Гри
го ри ја, као и за Св. Ва си ли ја, злат ну сре ди ну из ме ђу дви је крај но сти 
– Са ве ли је вог сли ва ња и Ари је вог раз дје љи ва ња ли ца (Or. XX, 5–6), јер 
„јед на ко је не ча сти во и Са ве ли је во сли ва ње и Ари је во ди је ље ње (Σα
βελλίως συνάψαι καὶ Ἀρειανῶς διαστῆσαι)  сли ва ње у од но су на ли це, а 
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ди је ље ње у од но су на при ро ду“ (Or. XXXI, 30). Још ја че не го Св. Ва си
ли је, Св. Гри го ри је ис ти че је дин ство Бо жан ског би ћа, ко је за сни ва ви
ше на мо нар хи ји Оца не го на исто вјет но сти су шти не или јед но су штју 
ипо ста си. У Све тој Тро ји ци Отац је на ча ло (ἀρχή) и узрок (αιτία) Си на 
и Све тог Ду ха (Or. XX, 6). Вје ра у јед ног Бо га са чу ва ће се, по ми шље њу 
Св. Гри го ри ја, са мо ако бу де мо Си на и Ду ха Све то га уз во ди ли ка јед ном 
узро ку (αιτία) Њи хо вог би ћа, а вје ра у три ипо ста си ако „не бу де мо из
ми шља ли Њи хо во смје ша ње, раз дје љи ва ње или сли ва ње“ (Or. XX, 7). 
Ис по ви је да ње лич них свој ста ва са чу ва ће се са мо ако бу де мо сма тра ли 
Оца бе зна чал ним (ἄπειρος) у од но су на ипо ста си Си на и Ду ха. Бе зна
чал ност ни је, по Св. Гри го ри ју, си но ним Оче вог Бо жан ства не го Ње го
во свој ство ко је га раз ли ку је од Си на и Ду ха, ко ји као и Отац по сје ду ју 
пу но ћу Бо жан ства. Син и Дух ни су бе зна чал ни у од но су пре ма Оцу, 
али су бе зна чал ни у од но су на ври је ме (Or. XXIX, 3). Они су са вјеч ни 
али не и са бе зна чал ни Оцу. Од Оца су али не и по сли је Оца. Не ма вре
мен ског раз ма ка из ме ђу бе зна чал но сти Оца и ро ђе но сти Си на, из ме ђу 
вјеч но сти Оца и ис хо ђе ња Ду ха Све то га. Ро ђе ње Си на „од на ча ла“ је 
са вјеч но ка ко Ње го вом соп стве ном би ћу та ко и би ћу Оца (Or. XXIX, 5). 
Од но си тро јич них ипо ста си су да кле, по Св. Гри го ри ју, ап со лут но над
вре ме ни, та ко да ро ђе ње Си на и ис хо ђе ње Ду ха тре ба ми сли ти „при је 
сва ког ка да“. Сва ка Ипо стас је пр о ја ва јед не те исте Бо жан ске Су шти не, 
али исто вре ме но сва ка има соп стве на лич на свој ства ко ја ука зу ју не 
са мо на Њи хо ве раз ли ке не го и на Њи хо ве вјеч не и не про мјен љи ве од
но се. Све ти Гри го ри је се са Све тим Ва си ли јем ра зи ла зи у од ре ђи ва њу 
лич них свој ста ва ипо ста си. Св. Ва си ли је нај че шће као свој ства пр ве и 
дру ге ипо ста си Све те Тро ји це на во ди очин ство (πατρότης) и си нов ство 
(υἱότης), а лич но свој ство Све тог Ду ха уви јек озна ча ва тер ми ном све
тост (ἅγιότης). Св. Гри го ри је свој ства ипо ста си Све те Тро ји це обич но 
од ре ђу је тер ми ни ма: не ро ђе ност (ἀγεν νησία), ро ђе ње (γεν νησίς) и ис хо
ђе ње (ἐκπο ρε υσις), а као си но ни ме тер ми ну ἐκπο ρε υσις ко ри сти тер ми не 
πρόοδος, πρόβλημα, ἔκπεμψις. „Ка рак те ри стич но свој ство Оца је не ро
ђе ност, Си на – ро ђе ност, Све тог Ду ха – по сла ње“ (ἔκπεμψις; Or. XXV, 
16). Он ни кад не озна ча ва лич ну ка рак те ри сти ку Све тог Ду ха тер ми
ном све тост (ἅγιότης) због ње го вог ико но миј ског сми сла и зна че ња. 
Тер мин ис хо ђе ње (ἐκπο ρε υσις) он узи ма ди рект но из Све тог Пи сма (Јн 
15, 26) са ци љем да по ка же мје сто Све тог Ду ха у вјеч ном по рет ку и не
из мје њи вом је дин ству ли ца Све те Тро ји це.

За раз ли ку од Св. Ва си ли ја ко ји, иа ко пот пу но уби је ђен у јед но сушт
ност и рав но ча сност три ју ли ца Све те Тро ји це, ни јед ном ни је на звао 
Све тог Ду ха Бо гом, Св. Гри го ри је са на ро чи том сна гом ди рект но и ја
сно об ја вљу је Бо жан ство Све тог Ду ха: „До кле да скри вам све тил ник 
под су дом, а дру ге да ли ша вам са вр ше ног Бо жан ства? Ври је ме је да се 
исти на (о Бо жан ству Ду ха) обје ло да ни, да сви је тли свим Цр ква ма и ду
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ша ма, и свој пу но ти ва се ље не (Or. XII, 6); по што од Ње га (Оца) ис хо ди, 
он да ни је ство ре ње, по што је не ро ђен он да ни је Син, по што је Он из ме
ђу не ро ђе ног и ро ђе ног, он да је Он Бог (Or. XXXI, 7); Дух Све ти је сваг
да био, је сте и би ће. Он не ма по чет ка ни ти кра ја, већ сваг да пре би ва у 
истом до сто јан ству и истом ре ду са Оцем и Си ном“ (Or. XLI, 6). Во ђен 
ду бо ким уну тра шњим ре ли ги о зним ин те ре сом све ти тељ на сто ји да из
на ђе аде кват ну тер ми но ло шку фор му ко ја би не дво сми сле но ука зи ва ла 
на Бо жан ство Све тог Ду ха и Ње го ву јед на кост са Оцем и Си ном. Чо
вје ко ва на да у обо же ње мо же, по Св. Гри го ри ју, би ти твр до за сно ва на 
са мо ако Си ла ко ја га уз во ди на тај сте пен са вр шен ства и са ма по сје ду је 
Бо жан ско до сто јан ство у пу ној мје ри.

Је ре ти ци ду хо бор ци су чи ње ни цу да се Све ти Дух ни гдје у Све том 
Пи сму ди рект но не на зи ва Бо гом на во ди ли као глав ни до каз про тив 
ње го вог Бо жан ства. Св. Гри го ри је до ка зу је да је Бо жан ство Све тог Ду
ха ин ди рект но за свје до че но Све тим Пи смом: „Хри стос се ра ђа – Дух 
прет хо ди; Хри стос се кр шта ва – Дух свје до чи; Хри стос би ва ку шан – 
Дух Га уз во ди; Хри стос чи ни чу да – Дух Га пра ти; Хри стос се уз но си 
– Дух (Га) на сле ђу је“ (Or. XXXI, 29). Име на Ду ха упо тре бље на у Све том 
Пи сму та ко ђе ука зу ју на Ње го во Бо жан ство: „Дух Бо жи ји, Дух Хри
стов, Ум Хри стов, Дух Го спод њи, Го спод, Дух уси но вље ња, Дух исти
не...“ (Or. XXXI, 29 // PG. 36. col.165).

Ду хо бо рач ком уче њу Све ти Гри го ри је су прот ста вља и ми шље ње о 
по сте пе ном рас кри ва њу дог мат ских исти на у Цр кви. У Ста ром За вје ту 
је би ло ја сно из ра же но са мо уче ње о Бо гу Оцу, док је уче ње о Си ну Бо
жи јем би ло ис ка за но при кри ве но. Но ви За вјет је от крио Си на и при
кри ве но ука зао на Бо жан ство Ду ха. Хри стос је обе ћао нис по сла ти Ду ха 
Све то га, ко ји ће до вр ши ти Ње го во уче ње. Дух Све ти, ко ји је си шао на 
Пе де сет ни цу на вје ру ју ће, дје лу је са да у Цр кви, не по сред но от кри ва ју
ћи исти ну Сво га Бо жан ства.

Вје ра у бо жан ство Све тог Ду ха из ви ре, по Св. Гри го ри ју, и из ис ку
ства Цр кве, из Ње го ве осве ћу ју ће уло ге у Кр ште њу. Ако је Све ти Дух 
по себ но би ће он да је Он или тво ре ви на или Бог, јер не ма ме ђу ста ња из
ме ђу ство ре ног и Бо жан ског. Вје ро ва ти и кр сти ти се мо гу ће је је ди но у 
Бо га, а по што из ме ђу Бо га и тва ри не ма ни чег сред њег, сли је ди да Све
ти Дух ни је ни ство ре ње (κτίσμα), ни про из вод (ποίημα), ни са слу жи тељ 
(σύνδουλος), не го Бог (Or. XXXI, 6). Све ти Дух пре по ра ђа, пре са зда је и 
обо жу је чо вје ка у Тај ни Кр ште ња, што свје до чи о Ње го вој Бо жан ској 
при ро ди. „Ако Дух ни је до сто јан по кло ње ња, ка ко ме он да обо жу је у 
Кр ште њу? А ако је до сто јан по кло ње ња, ка ко ни је до сто јан и по што ва
ња? А ако је до сто јан по што ва ња, ка ко (он да) Он ни је Бог?“ (Or. XXXI, 
28 // PG. 36. col. 165) , пи та се Св. Гри го ри је.

Све та Тро ји ца је са вез три ју Ли ца, рав но прав них, јед но сушт них и 
не раз дје љи во спо је них све зом љу ба ви. Сва ко Ли це по исто вјет но сти 



252

7 Злат ни ви јек цр кве не ли те ра ту ре

су шти не и си ле (τῷ ταὐτῷ τῆς οὐσίας καὶ τῆς δυνάμεως) има та кво је дин
ство са сје ди ње ним (Ли цем), као и са са мим со бом (Or. XXXI, 15 (Or. 
XXXI, 16 // PG. 36. col. 152). У Тро ји ци се не мо же пред ста ви ти би ло 
ка кво ра си је ца ње или ди о ба, као што не по сто ји рас цјеп и ди је ље ње 
из ме ђу сун че вог кру га и ње го вих зра ка. „Они се не раз ли ку ју ни сво
јом во љом, ни ти се по си ли сво јој ди је ле; све оно што на ла зи мо ме ђу 
ства ри ма дје љи вим, код њих јед но став но не ма мје ста“ (Or. XXXI, 14 // 
PG. 36. col. 149) Тро јич но Бо жан ство ни је ни је ди нич но ни мно штве но 
не го из над је ди нич но сти и мно штве но сти: „Сва ки од Тро ји це, са гле да
ван сам по Се би, је сте Бог и све Тро је, са гле да ва ни за јед но, је су је дан 
Бог... не успи је вам да по ми слим на Јед но, а да се не оза рим Тро ји цом; 
не успи је вам да раз ди је лим Тро ји цу, а да се не уз не сем ка Јед ном... Ка да 
у со зер ца њу сје ди ним Тро ји цу, ја ви дим јед но свје ти ло, не уми ју ћи да 
раз дје лим или из мје рим сје ди ње ну свје тлост.“ (Ὅταν τὰ τρία συνέλω τῇ 
θεωρίᾳ, μίαν ὁρῶ λαμπάδα, οὐκ ἔχων διελεῖν ἢ μετρῆσαι τὸ φῶς ἑνιζόμενον; 
Or. XL, 41 // PG. 36. col. 417).

У сво јој 30. бе сје ди (че твр тој о бо го сло вљу) Св. Гри го ри је да је за ни
мљи во ту ма че ње сти ха из При ча Со ло мо но вих 8, 22 Го спод ме је ство
рио у по чет ку пу та сво је га... ко ји је био глав ни ар гу мент ев но ми јев
ци ма да је Син Бо жи ји ство ре ње. Он по ве зу је овај стих са сти хом из 
При ча 8, 25 При је не го се го ре осно ва ше, при је ху мо ва ро ди ме. Пре му
дрост о ко јој је ов дје ри јеч је, по ње му, истин ска ипо стас, дру го ли це 
Све те Тро ји це, ко ја у При ча ма 8, 22 и При ча ма 8, 25 ука зу је на сво ја два 
ро ђе ња. Из раз Го спод ме је ство рио (Κύριος ἔκτισέν με) Св. Гри го ри је 
по ве зу је са ро ђе њем Пре му дро сти (Си на Бо жи јег) у сви је ту, са ова пло
ће њем. Овај из раз од но си се на чо вје штво ко је је Пре му дрост ра ђа њем 
ме ђу љу дим узе ла ра ди нас, а из раз ро ди ме (γεννᾷ με) од но си се на Ње
но вјеч но ро ђе ње од Бо га Оца: „Ко мо же оспо ри ти да се Пре му дрост 
на зи ва тво ре ви ном по ро ђе њу до њем (κατὰ τὴν κάτω γέννησιν), и да се 
ра ђа  по ро ђе њу пр вом и не до сти жном?“ (κατὰ τὴν πρώτην καὶ ἄληπτον; 
Or. XXX, 2 // PG. 36. col. 106).

Св. Гри го ри је је из у зет но зна ча јан и као хри сто ло шки пи сац. Ње го ва 
хри сто ло ги ја је у зна чај ној мје ри ути ца ла на рас кри ва ње и фор му ли са
ње цр кве ног уче ња о Лич но сти Хри сто вој у V ви је ку. Он је пр ви те о лог 
ко ји у хри сто ло ги ју уво ди тро јич не тер ми не φύσις (при ро да) и ὑπόστ ασις 
(лич ност, ипо стас), али у обр ну тој фор му ли. У три ја до ло ги ји је јед на 
при ро да и три ипо ста си, а у хри сто ло ги ји дви је при ро де и јед на ипо стас.

Хри сто ло ги ја Св. Гри го ри ја фор ми ра на је у ње го вој по ле ми ци са 
апо ли на ри змом. Апо ли на ри је је по ри цао пу но ћу људ ске при ро де у 
Хри сту. Са вр ше на или пу на при ро да под ра зу ми је ва, по Апо ли на ри ју, 
по себ но ли це, па би пу но ћа чо вје штва у Хри сту прет по ста вља да се у 
Ње му на ла зи по себ но чо вје чан ско ли це или ипо стас. По што је ум на
ча ло са мо стал ног по сто ја ња, по ста ја ње два ју умо ва у Хри сту ра зо ри ло 
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би, по ње му, ипо ста сно је дин ство и би ла би два Си на. Хри стос је, по 
Апо ли на ри ју, при мио са мо оду ше вље но ти је ло без ума, а мје сто ума за
у зео је Ло гос ко ји вр ши функ ци је ко је у обич ном чо вје ку оба вља ум. За 
Св. Гри го ри ја је Апо ли на ри је во уче ње ап со лут но не при хва тљи во при
је све га због не га тив них со ти ри о ло шких по сле ди ца. За људ ско спа се
ње би ло је нео п ход но очо вје че ње Бо га Ло го са а не са мо ова пло ће ње. 
Ова пло ће ње ко је се не мо же на зва ти очо вје че њем, не мо же би ти спа со
но сно, јер оно што ни је при мље но, што ни је сје ди ње но са Бо гом, не ће 
би ти ис ци је ље но и спа ше но. Ако би Хри стос био Бог ко ји је при мио 
са мо људ ско ти је ло он да Он не би био пот пу ни чо вјек и све што би учи
нио као чо вјек би ло би, по Св. Гри го ри ју, јед на „ли це мјер на по зо ри шна 
пред ста ва“ (δρᾶμα τῆς ὑποκρίσεως; Ep. 101). Адам је пао ци је лим сво јим 
би ћем а не са мо јед ним ди је лом, и за то је ци је лој људ ској при ро ди би ло 
по треб но ис цје ље ње. За то је би ло нео п ход но да Хри стос при ми људ ско 
ти је ло због осу ђе ног ти је ла, људ ску ду шу због осу ђе не ду ше и људ ски 
ум због осу ђе ног ума, да би се слич но осве ти ло слич ним. На ру шив ши 
Бо жи ју за по ви јест у ра ју, чо вјек је нај при је пао умом, па је уму би ло 
по треб но ис цје ље ње у нај ве ћем сте пе ну. Хри стос је усво јио све што је 
тре ба ло за спа се ње – цје ло куп ног чо вје ка са ду шом, умом и ти је лом. 
Са чу вав ши све ци је ло Бо жан ство, Ло гос је на се бе при мио све ци је ло 
чо вје штво; остав ши јед но су штан Оцу по Бо жан ству Син Бо жи ји је по
стао јед но су штан на ма по чо вје штву.

На чин сје ди ње ња дви ју при ро да у Хри сту Гри го ри је озна ча ва тер
ми ни ма κρᾶσις и μίξις (σύγκρασις) же ле ћи да из бјег не ка ко гу та ју ће сли
ва ње (σύγχυσις) та ко и ме ха нич ко сла га ње. Κρᾶσις зна чи све ци је ло и 
уза јам но сје ди ње ње (сра ста ње) два или ви ше ти је ла, при че му сва ко у 
сје ди ње њу за др жа ва соп стве ну су шти ну и ње на свој ства. Као фи ло
соф ски тер мин, он је нај бо ље из ра жа вао пра во слав но схва та ње не сли
ве ног је дин ства дви је при ро де, све док ни је по гре шно и не пра вил но 
упо тре бљен од стра не мо но фи зи та.

Сје ди ње ње Бо га и чо вје ка у ли цу Ису са Хри ста ни је, по Св. Гри го ри
ју, био не ка кав вје штач ки и при вре ме ни са вез дви ју при ро да. У ипо ста
си Ису са Хри ста Бо жан ство ни је оби та ва ло бла го дат но, као у про ро ци
ма, већ је би ло су штин ски сје ди ње но са Ње го вим чо вје штвом. Бог је за 
сваг да при мио на Се бе људ ску при ро ду, и Хри стос ни је од ба цио ти је ло 
на кон Вас кр се ња. Дру ги Хри стов до ла зак, по Гри го ри је вом ми шље њу, 
би ће ја вља ње Го спо да у људ ском ти је лу, али у она квом у ка квом се Он 
ја вио уче ни ци ма на Го ри, то јест пре о бра же ном и обо же ном. Гри го ри је 
ис ти че је дин ство Хри сто ве Бо го чо вје чан ске лич но сти из об ли ча ва ју ћи 
Апо ли на ри је во ла жно ту ма че ње пра во слав ног ис по ви је да ња: „Дви је су 
при ро де (у Хри сту) али не и два си на“ (Ep. 101, 19).

У сво јим хри сто ло шким ра су ђи ва њи ма Св. Гри го ри је стал но на
гла ша ва прин цип уза јам ног оп ште ња (про жи ма ња) свој ста ва дви ју 
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при ро да (com mu ni ca tio idi o ma tum), за хва љу ју ћи ко јем се у Хри сту обо
жу је све ци је ла Ада мо ва при ро да. При ро де се сје ди њу ју су штин ски, 
због че га про жи ма ју јед на дру гу. Та ко Хри стос по ста је из вор и да ро
ва тељ спа се ња и обо же ња сви ма ко ји се сје ди њу ју са Њим кроз Све те 
Тај не и кроз под виг ус хо ђе ња. 

Же ле ћи да на гла си пу ну ре ал ност људ ске и Бо жан ске при ро де у Хри
сту Гри го ри је не ка Хри сто ва свој ства по сма тра као од го ва ра ју ћа смрт
ном чо вје ку, а не ка као од го ва ра ју ћа бе смрт ном Бо гу: „Кр штен је као 
чо вјек, али гри је хе ру ши као Бог; ку шан је као чо вјек, али по бје ђу је као 
Бог; гла до вао је, али је на хра нио хи ља де, по што је Он хлеб жи вот ни и 
не бе ски; мо ри ла Га је жеђ, али упу ћу је по зив: ко је же дан не ка ми при ђе 
и не ка пи је; за ма рао се, али је сви ма умор ни ма и обре ме ње ни ма да ро
вао по кој; Он се мо ли, али и усли ша ва мо ли тве; Пла че, али и пре кра ћу је 
плач; Пи та где по ло жи ше Ла за ра, као чо вјек, али га и вас кр са ва као Бог; 
Био је му чен и ра ња ван, али Он ли је чи сва ку бо лест и ра ну; по ди жу Га 
на др во и при ку ца ва ју, али нас по мо ћу др ве та вра ћа у жи вот и спа са ва са 
Њим рас пе тог раз бој ни ка; да је ду шу сво ју, али има власт узе ти je; уми
ре, али жи во тво ри и смр ћу уни шта ва смрт; са хра њу ју Га, али Он уста је; 
си ла зи у ад, али из во ди из ње га ду ше и ус хо ди на не бе са“ (Or. XXIX, 
20–21 // PG. 36. col. 100–101). Си лом је дин ства Бо го чо вје чан ске лич но
сти, име на и свој ства ко ја су ка рак те ри стич на за јед ну при ро ду, пре но се 
се на дру гу при ро ду, због че га Св. Гри го ри је на зи ва Хри ста стра да ју ћи 
Бог, го во ри о кр ви Бо га и о смр ти Бо га, а Дје ву Ма ри ју на зи ва Бо го ро ди
цом (Θεοτόκος). Из на ве де них раз ло га Хри сту тре ба ода ва ти бо жан ско 
по кло ње ње ка ко по Бо жан ству та ко и по чо вје штву.

Св. Гри го ри је је ве о ма ја сно и убе дљи во раз ја снио дог мат о „су
штин ском“ сје ди ње њу „дви ју при ро да“ у јед ној Бо го чо вје чан ској лич
но сти и ан ти ци пи рао и ди јаг но сти фи ко вао опа сна скре та ња од пра
во слав не хри сто ло ги је у V ви је ку. Ни је слу чај но да су се Оци III и IV 
Ва се љен ског Са бо ра по зи ва ли на ње го ве спи се, ви де ћи у ње му обра
зац чи стог и не по ври је ђе ног пра во слав ног уче ња о двје ма при ро да ма 
у Хри сту. О Гри го ри је вој бо го слов ској про ниц љи во сти нај бо ље свје
до чи сле де ћи од ло мак из пр вог пи сма Кле до ни ју (Ep. 101, 16–21): „Ко 
не при зна је Све ту Ма ри ју за Бо го ро ди цу, тај је ли шен Бо жан ства (Εἴ 
τις οὐ Θεοτόκον τὴν ἁγίαν Μαρίαν ὑπολαμβάνει, χωρὶς ἐστὶ τῆς θεότητος). 
Ко го во ри да је Хри стос про шао кроз Дје ву као кроз ци јев, а ни је се у 
њој обра зо вао бо жан ски и људ ски – бо жан ски као без му жа, а људ ски 
као по за ко ну но ше ња у утро би – тај је та ко ђе без бо жник. Ко го во ри 
да се (у Дје ви ној утро би) обра зо вао чо вјек, а по том усту пио мје сто 
Бо гу, тај је осу ђен... Ко уво ди два Си на – јед ног од Бо га Оца, а дру гог 
од Мај ке, а не јед ног истог, тај не ка се ли ши уси но вље ња ко је је обе ћа
но пра во вјер ни ма (Εἴ τις εἰσάγει δύο Υἱούς, ἕνα μὲν τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ 
Πατρός, δεύτερον δὲ τὸν ἐκ τῆς μητρός, ἀλλ’ οὐχὶ ἕνα καὶ τὸν αὐτόν, καὶ 
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τῆς υἱοθ εσίας  ἐκπέσοι τῆς ἐπηγ γελμένης  τοῖς ὀρθῶς πιστεύουσι). Јер дви је 
су при ро де, Бог и чо вјек... али не два Си на и не два Бо га... (Φύσεις μὲν 
γὰρ δύο Θεὸς καὶ ἄνθρωπος... υἱοὶ δὲ οὐ δύο, οὐδὲ Θεοί...) Кра ће ре че но, 
у Спа си те љу је и јед но и дру го... али Он ни је и је дан и дру ги – не ка не 
бу де то га! Јер је јед но и дру го јед но у сје ди ње њу – Бог се очо вје чио, а 
чо вјек се обо жио“ (Τὰ γὰρ ἀμφότερα ἓν τῇ συγκράσει, Θεοῦ μὲν ἐνανθρω
πήσαντος, ἀνθρώπου δὲ θεωθέντος; PG. 37. col. 177–180).

Св. Гри го ри је је од ба цио ра ни ја уче ња о ис ку пље њу (ис ку пи тељ ској 
жр тви Хри сто вој) као нео сно ва на. Сам тер мин „ис ку пље ње“ (λύτρωσις) 
су сре ће се у Би бли ји и бу квал но зна чи „от куп“ (λύτρον – от куп), то јест 
но вац ко ји се до но си за осло бо ђе ње ро ба. Те о ри ју Ори ге на и Св. Гри
го ри ја Ни ског по ко јој је чо вјек гре хо па дом пот пао под власт ђа во ла, 
па је да би био ис ку пљен би ло по треб но да пла ти ђа во лу ком пен за ци ју, 
от куп, Св. Гри го ри је је сма трао увре дљи вом, јер ђа во ко ји је на сил ник 
и раз бој ник ни је до сто јан ни ка квог от ку па (Or. XLV, 22). Та ко ђе је од
ба цио и те о ри ју да је Син Бо жи ји при нио се бе као от куп Оцу. Про тив 
ове те о ри је Св. Гри го ри је на во ди два ар гу мен та (Or. XLV, 22): а) По што 
ни смо Бо гу ро бо ва ли, он да ни от куп ни је мо гао би ти дат Бо гу; б) Отац 
ни је мо гао же ље ти смрт Свог соп стве ног Си на, јер за што би крв Је ди
но род ног би ла при ни је та Оцу, ко ји ни је при мио Иса ка, ко га је при нио 
ње гов отац, не го је за ми је нио жр тво при но ше ње, дав ши ов на умје сто 
ра зум не жр тве.

Иа ко је од ба цио на ве де не те о ри је Св. Гри го ри је на јед ном мје сту го
во ри о Хри сту ко ји је при нио са мог Се бе на жр тву Оцу: „Исти на је то 
да он (Хри стос) сам Се бе Бо гу при но си, да би нас сам угра био од оно
га ко ји је над на ма вла дао“ (Carm. dogm., 10). По ње го вом ми шље њу 
„Отац при ма жр тву не због то га што је имао по тре бу за њом, не го по 
ико но ми ји (ἀλλὰ διὰ τὴν οἰκονομίαν), по што је чо вје ку би ло ну жно да се 
осве ти чо вје штвом Бо га, да би Он сам из ба вио нас, над ја чав ши му чи те
ља си лом и да би нас уз нио се би кроз Си на, по сре ду ју ћег и све устро ја
ва ју ћег у част Оца, Ко јем Он оста је по ко ран у све му“ (Or. XLV, 22 // PG. 
36. col. 653). Кр сна жр тва Хри сто ва ни је би ла ни ка кво пла ћа ње ду га. 
Она ни је би ла по треб на Бо гу Оцу, већ на ма, и би ла је по сле ди ца љу ба
ви, а не за до во ље ња пра во су ђа Оче вог. Без гре шни Хри стос је умро за то 
да би си шав ши Сво јом ду шом у ад све зао та мо ђа во ла и осло бо дио од 
ње го ве вла сти ду ше умр лих и да би Сво јим Вас кр се њем свим вје ру ју
ћим да ро вао бла го дат вас кр се ња.

Ан тро по ло ги ја Св. Гри го ри ја пред ста вља мје ша ви ну би блиј ског и 
је лин ског уче ња о чо вје ку. Све ти тељ де фи ни ше чо вје ка као „ра зум
но жи во би ће [разумну животињу]“ (ζῷον λογικόν) у ко јој је прах (зе
маљ ски) тајaнствено и не из ре ци во по ве зан са умом и ум са ду хом (Or. 
XXXII, 9). Као по сред ник из ме ђу ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног сви је
та, чо вјек у се би но си ка рак те ри сти ке и јед ног и дру гог. Сво јим умом 
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он је спо јен са бо жан ским и не ви дљи вим, а сво јим тје лом са зем ним и 
ви дљи вим (Or. XXXVI II, 11). Бу ду ћи исто вре ме но ду хо ван и тје ле сан, 
чо вјек сам по се би пред ста вља не што па ра док сал но и не смје сти во у ум, 
хи је ро глиф ко га ни је ла ко де ши фро ва ти. Св. Гри го ри је га че сто на зи ва 
„ство ре ним бо гом“ и ука зу је на ње го во ви со ко до сто јан ство: „Ако бу
деш ни ско ми слио о се би, (на по ми њем ти), да си ти Хри сто во ство ре ње 
(πλάσμα Χριστοῖο) и ди ха ње, до стој но по што ва ња, че сти ца (Ње га), а за
тим и не бе сни и зем ни; ти си ство ре ни бог (τυκτὸς θεὸς), не за бо рав ни 
про из вод Твор ца, ко ји кроз Хри сто ва стра да ња иде ка не про ла зној сла
ви“ (Carm. mo ral. 9 // PG. 37. col. 678).

Ка да го во ри да је ти је ло „смет ња за ра зу мје ва ње исти не“ и пре пре ка 
на пу ту ка Бо гу, Св. Гри го ри је ми сли на људ ско ти је ло на кон гре хо па да. 
Он пра ви раз ли ку из ме ђу пр во ство ре ног ти је ла (σῶμα) и овог „те шког 
те ла“ (βαρεῖα σάρξ), у ко је се (оно) ти је ло пре тво ри ло као ре зул тат гре
хо па да (Or. XXXVI II, 12). Ти је ло пр во ство ре ног чо вје ка би ло је до стој но 
смје сти ли ште ду ше, али је кроз пад по ста ло ње ном там ни цом. Си лом 
Хри сто вог Ова пло ће ња ба ланс из ме ђу ду хов ног и ти је ле сног на че ла у 
чо вје ку, ко ји је на ру шен гре хо па дом, по но во је мо гу ће ус по ста ви ти. За
то су нео п ход ни аскет ски под виг и све то та јин ски жи вот Цр кве. Бла го
да ре ћи Бо го о ва пло ће њу, чо вјек по „уси но вље њу“ мо же да по ста не оно 
што је Син Бо жи ји по при ро ди, тј. бог по бла го да ти. Спа се ње и обо же
ње чо вје ка у Цр кви на ста је уче шћем у тај на ма Кр ште ња и Ев ха ри сти
је. У Кр ште њу се чо вјек пре по ра ђа и пре са зда је бла го да ре ћи обо жу ју
ћем деј ству Све тог Ду ха (Or. XXXI, 28), а у Ев ха ри сти ји се „при че шћу је 
Хри стом, Ње го вим стра да њем и Ње го вим Бо жан ством“ (Or. IV, 52). 
Кр ште ње очи шћу је чо вје ка од пр во род ног гре ха, а Ев ха ри сти ја га чи ни 
при ча сним Хри сто вом ис ку пи тељ ном под ви гу и Бо жан ству.

Те ма обо же ња (θέωσις) за у зи ма јед но од цен трал них мје ста у бо го
сло вљу Св. Гри го ри ја. Пут обо же ња от кри ва се кроз јед но су шно нам 
Хри сто во чо вје штво ко је је обо же но сје ди ње њем са Бо гом Ло го сом. 
Обо же ње пред ста вља сми сао и ко нач ни циљ хри шћан ског жи во та. Бог 
„ства ра жи во би ће (тј. чо вје ка) ко је се ов дје при пре ма и пре се ља ва у 
дру ги сви јет и кроз стре мље ње ка Бо гу до сти же обо же ње, што пред ста
вља крај тај не“ (πέρας τοῦ μυστηρίου; Or. XXXVI II, 11 // PG. 36. col. 324).

Под обо же њем Св. Гри го ри је не под ра зу ме ва про мје ну људ ске при
ро де не го чо вје ко ву цје ло ви ту при ча сност Бо жан ском жи во ту. За раз
ли ку од пла то ни ча ра ко ји уче да је не мо гу ће обо же ње ти је ла бу ду ћи да 
ма те ри ја уви јек оста је зла и не при ја тељ ска све му бо жан ском Св. Гри
го ри је ис ти че да се чи тав чо вјек (и ду ша и ти је ло) обо жу је: „Пу те ви ма 
уским и те шким, кроз ти је сна и за мно ге не про ход на вра та, у сла вље
нич ком спро во ду Хри стос при во ди Бо гу ме не – бо га, од зе мље ство ре
но га а не ро ђе но га, ме не ко ји од смрт ног бе смр тан по стах. За јед но са 
ве ли ким обра зом Бо жи јим (ду шом) Он при вла чи и ти је ло, по моћ ни ка 
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мог, слич но ка ме ну маг нет ном, што цр но гво жђе при вла чи“ (Carm. de 
se ip so 1 // PG. 37. col. 1004–1005).

По пут Св. Ири не ја, Св. Атан си ја и Св. Ва си ли ја и Св. Гри го ри је ис
ти че кључ ну уло гу Ду ха Све то га у обо же њу чо вје ка. За ње га је обо же ње 
при је све га ис пу ње ње ду ха чо вје чи јег Ду хом Све тим. Дух Све ти об на вља 
и пре са зда је чо вје ка у тај ни Кр ште ња (Or. XXXI, 28). Он га „чи ни хра
мом, обо жу је и во ди ка са вр шен ству...“ (Or. XXXI, 29 // PG. 36. col. 168).

Све ти Гри го ри је Ни ски
(Γρηγόριος ὁ τῆς Νύσσης; Gre go ri us Nysse nus)

Је дан од нај о бра зо ва ни јих и нај да ро ви ти јих цр кве них ота ца, мла ђи 
брат Св. Ва си ли ја Ве ли ког, Св. Гри го ри је Ни ски ро ђен је око 335. го ди не 
у Нео ке са ри ји. Ра но дје тињ ство про вео је у кру гу по ро ди це. О ње го вом 
хри шћан ском вас пи та њу бри ну ле су се мај ка Еми ли ја и ба ка Ма кри на. 
Иа ко ни је по ха ђао нај по зна ти је шко ле то га до ба сте као је им по зант но 
фи ло соф ско и бо го слов ско обра зо ва ње, за што су на ро чи то за слу жни 
брат Ва си ли је и се стра Ма кри на ко је Гри го ри је на зи ва сво јим учи те љи
ма (Ep. 13, 4; 19, 6). Те мељ но је из у чио Ори ге на, чи ја ће ми сао из вр ши
ти сна жан ути цај на ње го во бо го сло вље. За хва љу ју ћи при је све га свом 
та лен ту, али и бра ту Ва си ли ју, он је успио да пре ва зи ђе мно ге сла бо сти 
Ори ге но вог бо го сло вља и да ство ри ори ги на лан бо го слов ски си стем.

Кра јем пе де се тих или по чет ком ше зде се тих го ди на IV ви је ка Св. 
Гри го ри је сту па у цр кве ну слу жбу као чтец при Ке са риј ској цр кви 
(Greg. Naz. Ep. 11, 4). Из ње го вог спи са „О дје ви чан ству“ (гл. 3, 1) са
зна је мо да је био оже њен. Прет по ста вља се да је ње го ва су пру га би ла 
Те о се ви ја о ко јој по хвал но го во ри Св. Гри го ри је Бо го слов у пи сму (Ep. 
197) упу ће ном Св. Гри го ри ју Ни ском по во дом ње не смр ти. Из ра жа ва
ју ћи нај ду бље са у че шће епи ско пу ни ском због „пре ста вље ња све те и 
бла же не се стре“ Те о се ви је, Св. Гри го ри је Бо го слов је на зи ва „су пру гом 
је ре ја (ἱερέως σύζυγον), ко ја му је рав но ча сна и до стој на ве ли ких Тај ни“ 
(ὁμότιμον καὶ τῶν μεγάλων μυστηρίων ἀξίαν).

Убр зо по сли је уки да ња едик та Ју ли ја на От пад ни ка (ја ну ар 364), ко
јим је хри шћа ни ма би ло за бра ње но да пре да ју кла сич не ди сци пли не, 
Св. Гри го ри је за па да у крат ко трај ну ре ли ги о зну кри зу. Оду ше вљен је
лин ском фи ло со фи јом и књи жев но шћу, што ис ти че у пи сму чу ве ном 
учи те љу го вор ни штва Ли ва ни ју (Ep. 13), он на пу шта цр кве ну слу жбу 
и кре ће пу тем свјет ске сла ве. Св. Гри го ри је Бо го слов га пре ко ри је ва 
због то га што је „од ба цио све ште не и пит ке књи ге (ἱερὰς καὶ ποτίμους 
βίβλους) ко је је не ка да чи тао на ро ду а узео у ру ке гру бе и не пит ке књи
ге“ и што „ви ше во ли да се на зи ва ри то ром не го хри шћа ни ном“ (ῥήτωρ 
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ἀκούειν μᾶλλον ἢ χριστιανὸς ἠθέλησας; Greg. Naz. Ep. 11, 3–12 // PG. 37. 
col. 41). За хва љу ју ћи нај ви ше Св. Гри го ри ју Бо го сло ву, али и бра ту Ва
си ли ју и се стри Ма кри ни, Св. Гри го ри је је успио да пре ва зи ђе ова ис ку
ше ња и да се вра ти на пра ви пут. Ка сни је ће на гла ша ва ти бес плод ност 
свје тов не на у ке „ко ја се све ври је ме му чи по ро ђај ним му ка ма и ни ка да 
не ра ђа жи ви плод“ (De vi ta Moys. II, 11).

Но ви пе ри од у Гри го ри је вом жи во ту на сту пио је на кон хи ро то ни је 
ње го вог бра та Ва си ли ја за епи ско па ке са риј ског 370. го ди не. Ка да се 
Св. Ва си ли је су ко био са Ан ти мом Ти јан ским око ју рис дик ци је над но
во о сно ва ном про вин ци јом (Ка па до ки ја II) он је, же ле ћи да оја ча сво је 
ми тро по ли тан ске по зи ци је, кра јем 371. или по чет ком 372. го ди не по
све тио сво га бра та Гри го ри ја, про тив ње го ве во ље, за епи ско па ка па
до киј ског гра ди ћа Ни се (Greg. Nyss. Ep. 9; Ba sil. Ep. 100). Гри го ри је је 
био осо ба са из у зет ним спе ку ла тив ним спо соб но сти ма али ни је имао 
да ра за ад ми ни стра ци ју и упра вља ње, што су оби ла то ко ри сти ли ње го
ви про тив ни ци епи ско пи ари јан ци, ко ји су га оп ту жи ли за еко ном ске 
мал вер за ци је, због че га је 376. го ди не на са бо ру у Ни си сврг нут са ка те
дре и по слан у из гнан ство (Ba sil. Ep. 237; 239). На кон по ги би је про а ри
јан ски на стро је ног ца ра Ва лен та 378, Гри го ри је се три јум фал но вра тио 
на сво ју ка те дру (Greg. Nyss. Ep. 6).

Уско ро уми ру дви је ње му нај бли же осо бе – брат Ва си ли је и се стра 
Ма кри на, са ко јом је био по себ но бли зак и у стал ној пре пи сци. Све
ти Гри го ри је се по сли је Ва си ли је ве смр ти осје тио ду жним и оба ве зним 
да на ста ви бра то вље во дје ло. Тек та да је до шао до из ра жа ја ње гов рас
ко шан бо го слов ски та ле нат. Он не са мо да са ве ли ким успје хом во ди 
бор бу про тив је ре ти ка на дог мат ском пла ну, не го ак тив но су дје лу је и у 
ре ор га ни за ци ји Цр кве и уче ству је у рје ша ва њу го то во свих ва жни јих 
цр кве них пи та ња то га вре ме на.

У је сен 379. го ди не Гри го ри је уче ству је на Ан ти о хиј ском са бо ру (De 
vi ta Ma cr. 15), ко ји се ба вио зна чај ним бо го слов ским (Апо ли на ри је ва 
је рес) и цр кве ним пи та њи ма. Са бор му је по вје рио да ор га ни зу је из бор 
пра во слав них епи ско па на не ке ка те дре у Пон ту и Ма лој Јер ме ни ји и 
та ко спри је чи на мје ре је ре ти ка да по ста ве сво је кан ди да те. При ли ком 
по врат ка са са бо ра са знао је да му је се стра на умо ру, па је от пу то вао у 
Ани су гдје про во ди са Ма кри ном по след ње да не ње ног жи во та (De vi ta 
Ma cr. 16–35), а за тим од ла зи у сво ју епар хи ју да ус по ста ви ред ко ји су 
би ли на ру ши ли је ре ти ци ев но ми ја ни. У мар ту 380. го ди не Св. Гри го
ри је у Иво ри (Понт) ор га ни зу је из бор но вог епи ско па, а у апри лу од
ла зи у Се ва сти ју (Ма ла Јер ме ни ја) са на мје ром да уче ству је у из бо ру 
ми тро по ли та, али је нео че ки ва но и про тив сво је во ље он иза бран за 
ми тро по ли та се ва стиј ског (Ep. 19; 22). У „ва ви лон ском роп ству“ у Се
ва сти ји Гри го ри је је остао не ко ли ко мје се ци и за то ври је ме пре тр пио 
мно ге не при јат но сти од сво јих про тив ни ка, ко ји су на ње га ху шка ли и 
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пред став ни ке др жав не вла сти (Ep. 5; 19; 22). По што је успио да на се
ва стиј ску ка те дру по ста ви сво га бра та Пе тра, он се кра јем 380. го ди не 
вра ћа у Ни су, гдје на ста вља за по че ту пи сме ну по ле ми ку са Ев но ми је
вим је ре тич ким уче њем (Ep. 29).

Ве о ма зна чај на је би ла Гри го ри је ва уло га на Дру гом ва се љен ском са
бо ру. Сво јим го во ри ма отва рао је са бор ске сјед ни це а при па ла му је и 
част да одр жи над гроб но сло во Св. Ме ле ти ју Ан ти о хиј ском (Or. fu ne br. 
in Me let.), ко ји се упо ко јио на са бо ру. Ма ло је ко од та да шњих са бор
ских ота ца био та ко до бро упу ћен у три ја до ло ги ју као он. За то не ма 
сум ње да је био од ве ли ке по мо ћи ка да је тре ба ло сро чи ти текст Ни ке
о ца ри град ског сим во ла вје ре. По сто ји пре да ње да је био и ње гов ко нач
ни ре дак тор (Ni ceph. Cal list. Hist. eccl. XII, 13).

Гри го ри је је та да ужи вао огро ман ау то ри тет и био на вр хун цу сво
је цр кве не и бо го слов ске дје лат но сти. По сли је за вр шет ка са бо ра цар 
Те о до си је је 30. ју ла 381. го ди не из дао едикт у ко јем су Гри го ри је, ми
тро по лит Ела ди је Ке са риј ски и епи скоп Отри је Ме ли тин ски озна че ни 
као чу ва ри пра во сла вља у Пон ту, са ко ји ма су оста ли епи ско пи би ли 
ду жни да бу ду у цр кве ном оп ште њу, јер је то био до каз њи хо ве пра во
слав но сти (Greg. Nyss. Ep. 1, 31; Soz. Hist. eccl. VII, 9, 6). Го ди не 382. и 383. 
уче ству је на по мје сним са бо ри ма у Ца ри га ра ду. Од лу ком јед ног по мје
сног са бо ра (нај вје ро ват ни је ца ри град ског из 382) Гри го ри је је до био 
на лог да за ве де ред у ара бљан ским цр ква ма (Ep. 2, 12–13). Ма те ри јал на 
сред ства за ње го ву цр кве ну ми си ју у Ара би ји обез бје дио је цар Те о до
си је (Ep. 2). По сли је успје шно оба вље не ми си је, Гри го ри је је на мол бу 
„пред сто ја те ља све те Је ру са лим ске Цр кве“ по сје тио Па ле сти ну гдје су 
је ре тич ка уче ња узе ла ма ха (Ep. 2; 3; De vi ta Ma cr. 1). Дио све штен ства 
Је ру са лим ске Цр кве је, због пред ра су де да Гри го ри је ва хри сто ло ги ја са
др жи хе те ро док сне еле мен те, од био да се су срет не са њим (Ep. 3). Не
за до во љан ду хов ним ста њем у Све тој Зе мљи, гдје је на шао ма ло вје ре а 
мно го не ре да и не мо ра ла, Гри го ри је ни је одо бра вао по кло нич ка пу то
ва ња у ту област, на ро чи то же на ма, пр вен стве но због опа сно сти да се 
из гу би чи сто та и цје ло му дре ност (Ep. 2).

Го ди не 385. при па ла му је част да одр жи над гроб на сло ва ца ри ци 
Фла ки ли и прин це зи Пул хе ри ји. У том пе ри о ду је упо знао чу ве ну ђа
ко ни су Олим пи ја ду, по што ва те љи цу Св. Јо ва на Зла то у ста, ко јој је по
све тио сво је „Ту ма че ње Пје сме над Пје сма ма“. О по след њим го ди на ма 
жи во та Св. Гри го ри ја зна мо ве о ма ма ло. Уда љио се се на не ко ври је ме 
од цр кве не по ли ти ке и дог мат ских спо ро ва и по све тио се во ђе њу сво
је епар хи је и уна пре ђе њу ду хов ног жи во та у њој. Из ње го вих пи са ма 
(Ep. 6; 18; 21) са зна је мо да је осно вао но ви ма на стир у Ни си. У том пе
ри о ду на пи сао је не ка од сво јих нај зна чај ни јих дје ла („О жи во ту Мој
си је вом“, „О ци љу жи во та по Бо гу“, „Ту ма че ње Пје сме над Пје сма ма“). 
Го ди не 394. уче ству је на са бо ру у Ца ри гра ду, на ко јем се рас пра вља ло о 
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ара бљан ским цр ква ма. То је по след њи по мен о ње го вом жи во ту. Прет
по ста вља се да се убр зо и упо ко јио.

Епи скоп ни ски је још за жи во та сте као углед „за штит ни ка“ и „сту
ба“ пра во сла вља, али је ка сни је, у ври је ме ори ге ни стич ких спо ро ва, 
због уче ња о апо ка та ста зи ње го ва сла ва по че ла да там ни. Сед ми ва се
љен ски са бор га је „ре ха би ли то вао“ и дао му по ча сно име „отац ота ца“. 
Св. Мак сим Ис по вјед ник га на зи ва „учи те љем ва се ље не“.

Св. Гри го ри је је нај плод ни ји пи сац ме ђу ка па до киј ским оци ма. Дје ла 
су му ду бо ка и сна жна и по ка зу ју сву ши ри ну ње го вог ду ха и све стра
ност ње го ве бо го слов ске и фи ло соф ске кул ту ре. Мо же мо их по ди је ли ти 
на: дог мат скопо ле мич ка, мо рал ноаскет ска, ег зе гет ска, бе сје де и пи сма.

У дје ли ма дог мат скопо ле мич ког са др жа ја Гри го ри је углав ном по би ја 
са вре ме не му три ја до ло шке и хри сто ло шке је ре си. Че ти ри трак та та упе
ре на про тив ано меј ског је ре тич ког уче ња об је ди ње на су у јед но дје ло под 
на зи вом „Про тив Ев но ми ја“ (Con tra Eu no mi um), ко је спа да ме ђу нај зна
чај ни је дог мат ске ра до ве хри шћан ске ста ри не. У пр ва три трак та та, на
ста ла из ме ђу 380. и 383, Гри го ри је по ле ми ше са дог мат ским ста во ви ма 
из ло же ним у спи су „Апо ло ги ја апо ло ги је“ (Ὑπὲρ τῆς ἀπολογίας ἀπολογία), 
ко ји је Ев но ми је на пи сао као од го вор на Ва си ли је во „По би ја ње апо ло ги
је без бо жног Ев но ми ја“. Че твр ти трак тат пред ста вља по дроб ну кри ти ку 
„Ис по вје да ња вје ре“, ко је је Ев но ми је под нио ца ру Те о до си ју 383. го ди не. 
Пун на зив овог трак та та је „По би ја ње Ев но ми је вог ис по вје да ња“ (Λόγος 
ἀντιῤῥητικος πρὸς τὴν Εὐνομίου ἔκθ εσιν; Re fu ta tio con fes si o nis Eu no mii). 
У ру ко пи сној тра ди ци ји по ре дак трак та та је из мје њен а дје ло се са сто ји 
из 12 књи га. Пр ву и дру гу књи гу чи не пр ви и че твр ти трак тат, а књи ге 
3–12 тре ћи трак тат, ко ји је по дје љен на де сет књи га. Два на е стој књи зи 
при до дат је дру ги трак тат као њен дру ги дио. У Ми њо вој Па тро ло ги ји 
дје ло је из да то под на сло вом „Con tra Eu no mi um li bri du o de cim“ (Про тив 
Ев но ми ја два на ест књи га). Пр во бит ни по ре дак вас по ста вљен је у из да
њу са бра них дје ла Св. Гри го ри ја Ни ског ко је су при ре ди ли В. Је гер и Х. 
Лан гер бек [We r ner Ja e ger & Her mann Lan ger beck, Gre go rii Nysse ni Ope ra 
(GNO), Le i den 1958–1996]. У овом из да њу пр ва три трaк тата су об је ди
ње на под за јед нич кин на зи вом „Con tra Eu no mi um Li bri“, а че твр ти има 
по себ но за гла вље „Re fu ta tio con fes si o nis Eu no mii“.

Сво ју хри сто ло ги ју Св. Гри го ри је из ла же у кра ћој рас пра ви „Про тив 
апо ли на ри ста Те о фи лу“ (Πρὸς Θεοφιλον κατὰ Ἀπολινναριστῶον; Ad The
op hi lum adver sus Apol li na ri stas) и у оп шир ном дје лу „По ле мич ка ри јеч 
про тив Апо ли на ри ја“ (Πρὸς τὰ Ἀπολινναρίου ἀντιῤῥητικος λόγος; An ti
rr he ti cus adver sus Apol li na ri um). У „По ле мич кој ри је чи про тив Апо ли
на ри ја“ Гри го ри је те мељ но ана ли зи ра и по би ја је ре тич ке ста во ве ко је 
је Апо ли на ри је из ло жио у свом дје лу „До каз Бо жан ског ова пло ће ња“ 
(Ἀπόδειξις περὶ τῆς θείας σαρκώσεως). Уче њу апо ли на ри је ва ца да је Хри
сто во ти је ло си шло са не ба и да је у Хри сту Ло гос за у зео мје сто људ ског 
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ума Гри го ри је су прот ста вља пра во слав но уче ње о сје ди ње њу дви ју пу
них при ро да (бо жан ске и људ ске) у лич но сти Ису са Хри ста.

Трак тат „Ве ли ка ка ти хет ска ри јеч“ (Λόγος κατηχητικός; Ora tio ca tec
he ti ca mag na) је је дан од нај зна чај ни јих дог мат ских спи са Св. Гри го ри ја 
у ко јем су си сте мат ски из ло же не основ не исти не хри шћан ског вје ро у
че ња. Са сто ји се из пред го во ра и 40 по гла вља ко ја по са др жа ју мо же мо 
по ди је ли ти на три ди је ла: те о ло шки, ико но миј ски и све то та јин ски. У 
те о ло шком ди је лу (гл. 1–4) го во ри се о јед но ме Бо гу у три ли ца, о јед но
сушт но сти Си на Оцу и о Бо жан ству Св. Ду ха. У ико но миј ском ди је лу 
(гл. 5–32) се раз ма тра со ти ри о ло шка ми си ја Хри сто ва. По чи њу ћи од 
ства ра ња чо вје ка и ње го вог гре хо па да Гри го ри је по ка зу је ка ко је Хри
стос вас по ста вио и об но вио чо вје ка Сво јим Ова пло ће њем и ис ку пио га 
од вла сти ђа во ла и смр ти. У све то та јин ском ди је лу (гл. 33–40) го во ри 
се о Тај на ма Кр ште ња и Ев ха ри сти је и вје ри у Св. Тро ји цу као глав ним 
усло ви ма спа се ња сва ког чо вје ка. У овом трак та ту из ло же но је и по гре
шно уче ње о апо ка та ста зи (гл. 26, 35 и 40). „Ве ли ка ка ти хет ска ри јеч“ 
по сли је Ори ге но вог спи са „О на ча ли ма“ пред ста вља пр во си сте мат ско 
из ла га ње дог мат ског уче ња Цр кве.

„Ди ја лог о ду ши и вас кр се њу“ (Λόγος περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως; Di
a lo gus de ani ma et re sur rec ti o ne) је на стао 380, по сли је смр ти Гри го ри је
ве се стре Ма кри не ко ју је све ти тељ по сје тио и с њом раз го ва рао ка да се 
вра ћао са са бо ра у Ан ти о хи ји. То је је дан од нај ин тим ни јих спи са овог 
ка па до киј ског оца гдје из но си сво ја раз ми шља ња о смр ти и за гроб ном 
жи во ту. Ути цај Пла то но вог „Фе до на“ на „Ди ја лог“ од ра зио се мно го 
ви ше на фор му не го на сам са др жај спи са. Гри го ри је за сту па хри шћан
ско схва та ње ду ше и ис ти че вас кр се ње цје ло куп ног чо вје ка. И у овом 
спи су је из ло же но уче ње о апо ка та ста зи.

У спи су „Про тив суд би не“ (Κατὰ εἱμαρμένης; Con tra fa tum) на ста лом 
382. све ти тељ из ла же уче ње о сло бо ди во ље и по би ја па ган ско фа та ли
стич ко вје ро ва ње у чо вје ко ву за ви сност од рас по ре да и кре та ње зви је
зда у мо мен ту ње го вог ро ђе ња.

Осим на ве де них, дог мат ској про бле ма ти ци по све ће ни су и сле де
ћи спи си Св. Гри го ри ја: „Је ли ни ма о оп штим пој мо ви ма“ (Πρὸς τους 
Ἕλληνας ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶον; Ad Gra e cos ex com mu ni bus no ti o ni
bus), „Сим пли ци ју о вје ри“ (Πρὸς Σιμπλίκιον περὶ πίστεως; Ad Sim pli ci
um de fi de), „Ев ста ти ју о Све тој Тро ји ци“ (Πρὸς Εὐστάθιον περὶ τῆς ἁγίας 
Τριάδος; Ad Eu stat hi um de San cta Tri ni ta te), „О Све том Ду ху про тив ма
ке до ни је ва ца ду хо бо ра ца“ (Περὶ τοῦ Ἁγίυ Πνεύματος κατὰ Μακεδονιανῶν 
τῶν πνευματομάχων; Adver sus Ma ce do ni a nos de Spi ri tu San cto), „О ра зли
ци из ме ђу су шти не и ипо ста си“ (Περὶ διαφορᾶς οὐσίας καὶ ὑποστάσεως; 
Ad Pe trum fra trem de dif e ren tia es sen ti ae et hypo sta se os) и „Авла ви ју 
о то ме да ни су три Бо га“ (Περὶ τοῦ μὴ οἴεσ θαι λέγειν τρεῖς Θεούς, πρὸς 
Ἀβλάβιον; Ad Abla bi um qu od non sint tres dei). 
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Трак тат „О ра зли ци из ме ђу су шти не и ипо ста си“, ко ји је по гре шно 
при пи си ван Св. Ва си ли ју Ве ли ком (38. по сла ни ца), пред ста вља је дан 
од нај зна чај ни јих дог мат ских спо ме ни ка. У овом трак та ту ау тор из ла
же тро јич но бо го сло вље ка па до ки ја ца и об ја шња ва кључ не три ја до ло
шке тер ми не. 

У трак та ту „О Све том Ду ху про тив ма ке до ни је ва ца ду хо бо ра ца“, 
на ста лом не по сред но пред Дру ги ва се љен ски са бор, Гри го ри је по би
ја ду хо бо рач ко уче ње и бра ни Бо жан ство Св. Ду ха. Он на сто ји не са
мо да из ло жи пра во слав ну пнев ма то ло ги ју не го и да по у чи вјер ни ке о 
дје ло ва њу Св. Ду ха у њи хо вом жи во ту ис ти чу ћи да чо вјек без ње га не 
мо же оства ри ти свој нат при род ни циљ. Са мо Бог Дух Све ти пре о бра
жа ва чо вје ка у но во ство ре ње ко је по ста је спо соб но ба шти ни ти Цар
ство не бе ско. 

Ве о ма је ва жан и спис „Авла ви ју о то ме да ни су три Бо га“ у ко јем Св. 
Гри го ри је по би ја оп ту жбе за три те и зам и бра ни вје ру у јед ног тро и по
ста сног Бо га.

Ру ко пи сна тра ди ци ја при пи су је Св. Гри го ри ју трак тат „Про тив 
Ари ја и Са ве ли ја“ (Κατὰ Ἀρείου καὶ Σα βελλίου ; Adver sus Ari um et Sa bel
li um de Pa tre et Fi lio). Jедан број на уч ни ка (К. Holl, F. Lo ofs, P. Go det, J. 
Le i poldt) сма тра да је Ди дим Сли је пи ау тор овог трак та та а ње гов на
ста нак да ти ра ју при је 358. го ди не.

Гри го ри је је на пи сао де се так ег зе гет ских ра до ва у ко ји ма до ти че ве
ли ки број бо го слов ских те ма. У ве ћи ни ових дје ла он се упу шта у ши ра 
дог мат ска, ан тро по ло шка, ду хов на и ми стич ка раз ма тра ња, али их свр
ста ва мо у ег зе гет ска за то што се ди рект но на сла ња ју на тек сто ве књи га 
Ста рог и Но вог За вје та.

У сво јој ег зе ге зи Гри го ри је је углав ном след бе ник алек сан дриј ске 
тра ди ци је ко ју оли ча ва ју Фи лон и Ори ген, али не за не ма ру је ни до
слов но (бу квал но) ту ма че ње по узо ру на сво га бра та Ва си ли ја.

Ње го ве ег зе гет ске ра до ве мо же мо по ди је ли ти у дви је гру пе. Пр вој 
гру пи при па да ју спи си „О ства ра њу чо вје ка“ и „Апо ло ги ја ше сто дне
ва“, у ко ји ма Св. Гри го ри је, по узо ру на сво га бра та, ко ри сти бу квал ни 
ег зе гет ски ме тод. Дру гој гру пи при па да ју оста ли Гри го ри је ви ег зе гет
ски спи си, у ко ји ма ко ри сти але го риј ски ме тод по узо ру на Фи ло на и 
Ори ге на, чи је основ не ег зе гет ске прин ци пе усва ја.

У трак та ту „О ства ра њу чо вје ка“ (Περὶ κατασ κευῆς ἀντρώπου, De opi
fi cio ho mi nis), на пи са ног на мол бу сво га бра та Св. Пе тра Се ва стиј ског 
као до пу на Ва си ли је вог „Ше сто дне ва“, Св. Гри го ри је раз ви ја хри шћан
ску ан тро по ло ги ју за сно ва ну на те о ло шкофи ло соф ском ту ма че њу 
Пост 1, 26. У про прат ном пи сму бра ту Пе тру ис ти че да је у овом спи су 
из ло жио цје ло ви то пра во слав но уче ње о чо вје ку: о ње го вом пр во на
чал ном, са да шњем и бу ду ћем са ста ву и ста њу, и та ко ис пу нио за да так 
ко ји је Пе тар од ње га тра жио. Трак тат „О ства ра њу чо вје ка“ је нај зна
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чај ни је дје ло из обла сти хри шћан ске ан тро по ло ги је у па три стич ком пе
ри о ду, ко је ће мно го ути ца ти на пи сце по зни јег пе ри о да.

„Апо ло ги ју ше сто дне ва“ (Ἀπολογητικὸς περὶ τῆς ἑξαημέρου; Apo lo
gia in He xa e me ron) Св. Гри го ри је је, као и прет ход но дје ло, на пи сао са 
ци љем да до пу ни Ва си ли јев „Ше сто днев“ и од го во ри на при мјед бе на
ста ле у ве зи са њим. „Апо ло ги ја ше сто дне ва“ на пи са на је на ви со ком 
на уч ном ни воу. Гри го ри је на сто ји да ускла ди би блиј ски из вје штај са 
до стиг ну ћи ма и за кључ ци ма он да шњих при род них на у ка. Иа ко се на
до ве зу је на Ва си ли јев рад, овај спис пред ста вља по сво ме ци љу и об ра
ди са мо стал но и не за ви сно дје ло.

У ег зе гет ском ра ду „О жи во ту Мој си ја за ко но дав ца или о вр лин
ском са вр шен ству“ (Περὶ τοῦ βίου Μωϋσέως τοῦ νομοθέτου ἢ περὶ τῆς 
κατ’ ἀρετὴν τε λειότητος; De vi ta Moysis) по зна ти јем под кра ћим на зи
вом „О Мој си је вом жи во ту“, нај ви ше про сто ра по све ће но је мо рал но
аскет ским и ми стич косо зер ца тељ ским те ма ма. Спис има два ди је ла 
ко ји од го ва ра ју двје ма раз ли чи тим ме то ди ма ту ма че ња Све тог Пи сма. 
У пр вом ди је лу (77 па ра гра фа) ау тор из ла же основ не до га ђа је из Мој
си је вог жи во та др же ћи се до слов ног сми сла (ἱστορία), а у дру гом ди је
лу (321 па ра граф), ко ри сте ћи але го риј ски ег зе гет ски ме тод, при ка зу је 
Мој си јев жи вот као сим вол и обра зац ду хов ног ус хо ђе ња. У овом спи
су, на ста лом око 390, по ло жен је те мељ хри шћан ске ми сти ке, а ње гов 
ути цај на ка сни је аскет ске пи сце би ће огро ман.

У „По сла ни ци о вра ча ри (тр бу хо збо ри те љи ци) епи ско пу Те о до си ју“ 
(Ἐπιστλὴ διὰ τὴν Ἐγγαστρίμυθον πρὸς Θεοδόσιον Ἐπίσκ οπον; De pytho nis
sa ad The o do si um epi sco pum) Гри го ри је ту ма чи епи зо ду из 1. Књи ге Са
му и ло ве (28, 3–25) о ен дор ској вра ча ри, ис ти чу ћи да се Са у лу ја вио не 
дух Са му и лов не го де мон ко ји је узео об лич је про ро ка. Спис је упе рен 
про тив ма ги је и спи ри ти зма као изу ма ђа во ла.

„Ту ма че ње Пје сме над пје сма ма“ (Ἐξήγησις τοῦ Ἄισματος τῶν 
Ἀισμάτων, Ho mi li ae in Can ti cum can ti co rum) Св. Гри го ри је је на пи сао 
пред крај жи во та под ути ца јем исто и ме ног Ори ге но вог дје ла, ко је ље
по том и бо го слов ским са др жа јем уве ли ко над ма шу је. Овај ег зе гет ски 
рад чи не 15 оми ли ја про из не сних за ври је ме бо го слу же ња а за пи са них 
од стра не ње го вих слу ша ла ца, ко је је ау тор ка сни је ре ди го вао (око 389) 
и по све тио ђа ко ни си Олим пи ја ди. Под ви дом јед не „брач не пје сме“ 
опи сан је, по Св. Гри го ри ју, бес тје ле сни, ду хов ни, и не по роч ни са вез 
ду ше са Бо гом (In Cant. Can tic. 1).

У „Бе сје да ма на бла жен ства“ (Λόγοι ἐις τοὺς μακαρισμούς, Ora ti o nes 
de be a ti tu di ni bus) ту ма чи и са гле да ва осам бла жен ства као осам сте пе
ни ца ду хов ног ус хо ђе ња ка са вр шен ству и бла же ном бо го ви ђе њу. Бу
ду ћи да је сам Бог са вр ше но бла жен (1 Тим 1, 11; 6, 15), ус хо де ћи по ле
стви ци бла жен ста ва ми се све ви ше упо до бља ва мо Бо гу ко ји је на вр ху 
те ле стви це (De be at. 5).
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Осим на ве де них Св. Гри го ри ју при па да ју и сле де ћи ег зе гет ски спи
си: „Ту ма че ње Мо ли тве Го спод ње“ (Λόγοι ἐις τὴν προσ ευχήν; De ora ti o
ne do mi ni ca ora ti o nes), „Бе сје де на Књи гу про по вјед ни ко ву“ (Ὁμιλίαι ἐις 
τὸν  Ἐκκλησιαστήν; Ho mi li ae in Ec cle si a sten), „О нат пи си ма пса ла ма“ (Εἰς 
τὰς ἐπιγραφὰς τῶν ψαλμῶν; In in scrip ti o nes Psal mo rum) и двије Оми ли је 
на Пр ву по сла ни цу Ко рин ћа ни ма (6, 18 и 15, 28).

У дје лу „О нат пи си ма пса ла ма“ Св. Гри го ри је рас кри ва мо рал нопо
уч ни циљ нат пи са пса ла ма. Он до ка зу је да су сви псал ми у Псал ти ру 
рас по ре ђе ни не по хро но ло шком не го по си сте мат ском по рет ку са ци
љем да чи та о ца по сте пе но уз во де на ви ше ступ ње ве са вр шен ства. Та
квих ступ ње ва има пет а у скла ду са тим и псал тир је по дје љен на пет 
ди је ло ва: пр ви (пс. 1–40)  обра ћа ње вр лин ском жи вље њу; дру ги (пс. 
41–71 ра дост због то га; тре ћи (пс. 72–88)  со зер ца ње не бе ског; че твр
ти (пс. 89105)  пре зре ње пре ма све му зе маљ ском и про свје ће ње Бо
жан ском свје тло шћу; пе ти (пс. 106–150)  сје ди ње ње са Бо гом.

Свој пр ви аскет ски спис „О дје ви чан ству“ (Περὶ πα ρθ ενίας ; De vir
gi ni ta te) Гри го ри је је на пи сао 371. го ди не на мол бу бра та Ва си ли ја. Он 
је од Св. Гри го ри ја тра жио да као вр стан ре тор и те о лог на пи ше рад у 
ко јем ће обра зло жи ти сми сао ма на стир ског жи во та. „Περὶ πα ρθ ενίας “ 
пред ста вља по хва лу и апо ло ги ју дјев стве но сти, а циљ му је да код чи
та ла ца про бу ди стре мље ње ка вр лин ском жи во ту.

Сво је нај зна чај ни је аскет ско дје ло „О ци љу по Бо гу и истин ском под
ви жни штву“ (Περὶ τοῦ κατὰ Θεὸν σκ οποῦ καὶ τῆς κατὰ ἀλήθειαν ἀσκήσεως; 
De in sti tu to chri sti a no) Св. Гри го ри је је на пи сао пред крај жи во та. Овај 
трак тат пред ста вља вр ху нац Гри го ри је вог мо на шкоаскет ског уче ња и 
ње гов ду хов ни те ста мент. У ње му је да та син те за ау то ро вих глав них ми
сли о ду хов ном жи во ту из ло же них у ње го вим ра ни јим дје ли ма. У пр вом 
ди је лу трак та та (гл. 1–5) Гри го ри је ра су ђу је о ци љу под ви жнич ког жи во
та ко ји се огле да у до сти за њу са вр шен ства. За до сти за ње тог ци ља нео п
ход но је те мељ но очи шће ње и при пре ма ду ше ко ја тре ба да по ста не са суд 
бо жан ске љу ба ви. У осно ви цје ло куп ног под ви га мо ра, по Св. Гри го ри ју, 
да сто ји прин цип си нер ги је (са рад ње) Бо жан ске бла го да ти и чо вје ко ве 
сло бод не во ље. Дру ги дио трак та та (гл. 6–9), ко ји је по све ћен раз ли чи тим 
пи та њи ма мо на шког жи во та је го то во иден ти чан са дру гим ди је лом „Ве
ли ке по сла ни це“ ко ја при па да Ма ка ри јев ском кор пу су. Ње мач ки на уч ник 
В. Је гер (Wer ner  Ja e ger † 1961) за сту па те зу да је ау тор „Ве ли ке по сла ни це“ 
имао пред очи ма трак тат Св. Гри го ри ја Ни ског, те је пре ма то ме за ви сио 
од ње га. Не ма ли број но ви јих ис тра жи ва ча за сту па ста но ви ште да трак
тат Св. Гри го ри ја Ни ског пред ста вља пре ра ду „Ве ли ке по сла ни це“. Спис 
„О ци љу по Бо гу и истин ском под ви жни штву“ је био ве о ма по пу ла ран у 
аскет ским кру го ви ма и зна чај но је ути цао на раз вој мо на штва.

„По сла ни ца о жи во ту пре по доб не Ма кри не“ (Ἐπιστλὴ ἐις τὸν βίον 
τῆς ὁσίας Μακρίνης; Vi ta san ctae Mac ri nae) на ста ла је из ме ђу 380. и 383. 
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го ди не. Ов дје Св. Гри го ри је опи су је жи вот ни пут сво је се стре Ма кри
не, на сто ја те љи це жен ског ма на сти ра у Ани си и сво је ду хов не учи те
љи це, при ка зу ју ћи је као узор под ви жнич ког жи во та. Иа ко овај спис 
има фор му по сла ни це он по свом оби му и са др жа ју из ла зи из гра ни ца 
епи сто лар ног жан ра.

Св. Гри го ри ју при па да ју још два аскет ска трак та та: „Мо на ху Олим
пи ју о са вр шен ству“ (Πρὸς Ὀλύμπιον περὶ τε λειότητος; De per fec ti o ne 
chri sti a na ad Olympi um mo nac hum) и „Ар мо ни ју о то ме шта зна чи име 
хри шћа нин“ (Πρὸς Ἁρμόνιον περὶ τοῦ τί τοῦ Χριστιανῦ ἐπάγγελμα; De 
pro fes si o ne chri sti a na ad Har mo ni um).

У пр вом трак та ту сво ја ра су ђи ва ња о хри шћан ском са вр шен ству 
Св. Гри го ри је за сни ва на хри сто ло шким тек сто ви ма апо сто ла Па вла 
ко га ис ти че као нај бо љег ру ко во ди те ља (ἐπωνυμίαι) за хри шћа не. Он 
на во ди и те мељ но ана ли зи ра име на Хри сто ва ко ја сре ће мо у по сла ни
ца ма апо сто ла Па вла (Бо жи ја си ла, Бо жи ја пре му дрост, Је ди но род ни 
Син, Го спод сла ве, ве ли ки Ар хи је реј итд.) до ка зу ју ћи да се са вр шен ство 
до сти же са мо ако сли је ди мо Хри ста, јер је Хри стос вр ли на, све тост и 
са вр шен ство нај ве ћој мо гу ћој мје ри. За то нај при је тре ба да упо зна мо 
Хри ста да би смо кроз по дра жа ва ње вр ли на ма и кра со ти Пр во о бра за 
до сти гли са вр шен ство. 

У дру гом трак та ту епи скоп ни ски ис ти че да хри шћа нин ни је онај 
ко ји је то са мо по име ну већ онај ко ји то сво јим жи во том свје до чи. Онај 
ко се пред ста вља под тим име ном а не про ја вљу је у жи во ту хри шћан
ске вр ли не „тај ла жно но си ово име“. Јер као што Го спод не би мо гао да 
бу де Хри стос (по ма за ник) ако Он не би био прав да, чи сто та, исти на и 
оту ђе ње од сва ког зла исто та ко не мо же да бу де хри шћа нин онај ко не 
про ја вљу је у жи во ту хри шћан ске вр ли не.

Од 29 те мат ски ра зно вр сних бе сје да Св. Гри го ри ја из два ја мо сле де ће: 
„О Бо жан ству Си на и Ду ха и по хва ла пра вед ном Авра му“ (Περὶ θεότητος 
Υἱοῦ καὶ Πνεύματος καὶ ἐγκώμιον εἰς τὸν δίκαιον Ἀβραάμ, De de i ta te Fi lii et 
Spi ri tus San cti), „На дан Ро ђе ња Спа си те ља“ (Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος, 
Ora tio in di em na ta lem Chri sti), „По хвал на сло ва Св. пр во му че ни ку Сте
фа ну 1–2“ (Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον πρωτομάρτυρα Στέφανον Αʹ– Βʹ, En co mi
um in san ctum Step ha num pro to martyrem  1–2); „Сло во о жи во ту Св. Гри
го ри ја Чу до твор ца“ (Εἰς τὸν βίον τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θαυματουργοῦ, 
De vi ta Gre go rii Tha u ma tur gi), „По хвал но сло во бра ту Ва си ли ју“ (Ἐγκώμιον 
εἰς τὸν ἅγιον Βασίλειον ἀρχιεπίσκ οπον Καισα ρείας  Καππαδοκίας τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, In Ba si li um fra trem), „Про тив оних ко ји од ла жу кр ште ње“ (Πρὸς 
τοὺς βραδύνοντας εἰς τὸ βάπτισμα, De iis qui Bap ti smum dif e runt) и бе сје де 
„О си ро ма хо љу бљу 1–2“ (De pa u pe ri bus aman dis 1–2).

У бе сје ди „О Бо жан ству Си на и Ду ха“ про из не се ној на Ца ри град
ском са бо ру 383, Св. Гри го ри је по би ја ари јан ско уче ње о Све тој Тро ји
ци и осу ђу је пра зне раз го во ре о Бо гу ко ји ма је у то ври је ме на род био 
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склон. Бе сје да „На дан Ро ђе ња Спа си те ља“, про из не се на 25. де цем бра 
1986, са др жи ва жна свје до чан ства о на чи ну пра зно ва ња Бо жи ћа у IV 
ви је ку. У „По хвал ним сло ви ма Св. пр во му че ни ку Сте фа ну“ (386) све
ти тељ бра ни бо жан ско до сто јан ство Све тог Ду ха и по би ја ми шље ње да 
је Св. Сте фан у мо мен ту смр ти ви дио са мо два ли ца Све те Тро ји це, а 
та ко ђе ту ма чи пра вил но из раз „с де сне стра не Оца“ (Дап 7, 56). У „Сло
ву о жи во ту Св. Гри го ри ја Чу до твор ца“ го во ри о под ви зи ма и вр ли
на ма нео ке са риј ског епи ско па, а у „По хвал ном сло ву бра ту Ва си ли ју“, 
про из не се ном 1. ја ну а ра 381, на го ди шњи цу бра то вље ве смр ти, из но си 
ва жна свје до чан ства о лич но сти и ка рак те ру Св. Ва си ли ја ко га по ре ди 
са Јо ва ном Кр сти те љом и апо сто лом Па влом. У бе сје ди „Про тив оних 
ко ји од ла жу кр ште ње“ (381) Гри го ри је са вје ту је ка ти ху ме ни ма да не од
ла жу кр ште ње да не би умр ли у гри је ху. У бе сје да ма „О си ро ма хо љу
бљу“ све ти тељ оштро кри ти ку је оне ко ји се не ми ло срд но и без по што
ва ња од но се пре ма бо ле сни ма и си ро ма шни ма: „Не пре зи ри оне ко ји су 
не по крет ни, као да ни шта не ври је де. Раз ми сли ко су (да су ство ре ни по 
ли ку Бо жи јем) и от кри ћеш ко је им је до сто јан ство... Бу ди ве ли ко ду шан 
са овом бра ћом, жр тва ма не сре ће. Дај глад но ме оно што оду змеш од 
сво га сто ма ка... Не ми сли да је све тво је! Је дан дио мо ра би ти и за си
ро ма хе, за те при ја те ље Бо га... Че му ти ко ри сти пост и уз др жа ва ње од 
ме са, ако он да у сво јој зло би не пре ста но ку диш сво га бра та? Ка ква ти 
је ко рист од то га пред Бо гом ако од у зи маш из ру ку си ро ма ха оно што 
је ње го во?“ (De pa u pe ri bus aman dis // PG. 46. col. 456–465).

До нас је до шло 28 пи са ма Св. Гри го ри ја ко ја су на ста ла у пе ри о
ду ње го вог епи скоп ског слу же ња. У пи сми ма на ла зи мо ва жне ау то
би граф ске по дат ке и за ни мљи ва ра су ђи ва ња на дог мат ске и мо рал но
аскет ске те ме.

Ни је дан од ота ца че твр тог ви је ка ни је се у свом бо го слов ство ва њу 
ви ше ко ри стио мно го бо жач ком фи ло со фи јом од Св. Гри го ри ја Ни ског. 
Иа ко че сто кри ти ку је фи ло со фи ју ука зу ју ћи да она не ма ап со лут но и 
не за ви сно зна че ње и да је са ма по се би бес плод на, он исто вре ме но ис
ти че да је она ко ри сна и нео п ход на за фор му ли са ње и из ла га ње хри
шћан ских исти на. Као што су бла га ко ја су са ку пи ли Егип ћа ни би ла 
пред на зна че на за Је вре је, ко ји су их при ли ком из ла ска из Егип та по ни
је ли са со бом и ко ри сти ли се њи ма, та ко и хри шћа ни, по Св. Гри го ри ју, 
мо ра ју да се од но се пре ма фи ло со фи ји ко ју тре ба осло бо ди ти мно го бо
жач ког роп ства и ко ри сти ти је као слу шки њу хри шћан ског бо го сло вља 
(De vi ta Moys. II, 115–116).

Ни јед но пи та ње ни је за о ку пља ло па жњу Св. Гри го ри ја као пи та ње 
бо го по зна ња. Од ре ђе ну пред ста ву о Бо гу чо вјек мо же да ство ри са гле
да ва њем тво ре ви не ко ја но си у се би оти ске тво рач ких си ла и енер ги ја и 
та ко ука зу је на пре му дрог Твор ца (De be at. 6). Пред ста ва о Бо гу уса ђе на 
је у са му људ ску при ро ду (De be at. 5 // PG. 44. col. 1249). Бо го по зна ње је 
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мо гу ће кроз са мо по зна ње бу ду ћи да је чо вјек ство рен по ли ку и по до
би ју Бо жи јем (In Cant. Cant. 2 // PG. 44. col. 805). Кроз по зна ње у се би 
спе ци фич них цр та ли ка Бо жи јег чо вјек спо зна је Бо га као свој Пр во лик. 
Нео п хо дан услов бо го по зна ња је очи шће ње ли ка Бо жи јег у чо вје ку од 
пр љав шти не гри је ха (De virg. 11, 5) „јер чи сто та, бе стра шће, оту ђе ње 
од сва ког зла је сте Бо жан ство (καθαρότης γὰρ, ἀπάθεια, καὶ κακοῦ παντὸς 
ἀλλοτρίωσις ἡ θεότης ἐστίν), за то ако је то у те би он да је без сум ње у те
би Бог“ (De be at. 6 // PG. 44. col. 1272). У ду ши, очи шће ној под ви гом и 
бди је њем, од ра жа ва се Бог. 

У трак та ту „О Мој си је вом жи во ту“ и у „Ту ма че њу Пје сме над Пје
сма ма“ Гри го ри је опи су је три сте пе на бо го по зна ња на при мје ру бо го
вид ца Мој си ја. Мој си је во ду хов но ус хо ђе ње за по чи ње ви ђе њем свје
тло сти, за тим му се Бог обра ћа у обла ку, a ка да се Мој си је ус пео на ви ше 
ви дио је Бо га у при мра ку и био по све ћен у нај ду бље бо го слов ске тај не.

Пр ви сте пен бо го по зна ња, ко ји је сим во лич ки опи сан у књи зи Из
ла ска (3, 1–8) ка да се Бог ја вља Мој си ју у не са го ри вој ку пи ни, пред ста
вља очи шће ње (κάθα ρσις). При је тог пр вог су сре та са Бо гом Мој си је је 
био ду жан да ски не обу ћу сво ју с но гу, што по Св. Гри го ри ју сим во ли
зу је осло бо ђа ње од „ко жне одје ће“ (De vi ta Moys. II, 22), тј. од стра сти 
и гри је хо ва ко ји оп те ре ћу ју чо вје ка још од ње го вог из гнан ства из ра
ја. На овом сте пе ну хри шћан ски гно стик се уда ља ва од ла жних мно
го бо жач ких пред ста ва о Бо гу и пре ла зи из та ме не зна ња у сви је тлост 
бо го по зна ња.

Осло бо ђен од по ро ка, стра сти и свјет ских за блу да хри шћан ски гно
стик ја сно са гле да ва ви дљи ву тво ре ви ну или при ро ду (θεωρία φυσικὴ) и 
при су ство Бо жи је у њој. Он ви ди сви јет она кав ка кав је сте, без ика квих 
фан та зи ја и пред ра су да, у ко јем сва ка сит ни ца и сва ки де таљ до би ја ју 
свој сми сао и сво је зна че ње, али исто вре ме но сти че сви јест о скри ве
ним ства ри ма, о не ви дљи вом сви је ту. „Ова сви јест је не ка вр ста обла ка, 
ко ји над сје њу је све ви љи во и по ла ко во ди ду шу и на ви ка ва је да гле да 
пре ма оно ме што је скри ве но“ (In Cant. Cant. 11 // PG. 44. col. 1000).

Мој си јев су срет са Бо гом у (при)мра ку сим во ли зу је ула зак ду ше у 
тај не ода је бо жан ског зна ња, у ми стич ко бо го сло вље (μυστικὴ θεολογία), 
гдје је она од сје че на са свих стра на бо жан ским (при)мра ком (In Cant. 
Cant. 11 // PG. 44. col. 1000). То је ис ту пље ње (ἔκστ ασις) ду ше из ван 
свих пој мо ва, сли ка и пред ста ва, не ка вр ста „тре зве не опи је но сти“ 
(νηφάλιος μέθη) или „буд ног сна“ (ξένος ὕπνος καὶ ἐγρήγορσις) ду ше ко ја 
је сје ди ње на ду хов ним са ве зом са Бо гом. Ула зак ду ше у Бо жан ски (при)
мрак (θεῖος γνόφος) пред ста вља пре кра ћи ва ње сва ке тје ле сне и ми са о
не дје лат но сти и сту па ње у „уну тра шње све ти ли ште“ (τὸ ἐνδότερον), 
гдје она не по сред но до ла зи у до дир са Бо гом (In Cant. Cant. 1). Овај 
не по сред ни од нос (са вез) ду ше са Бо гом, ко ји пред ста вља нај ви ши 
сте пен бо го по зна ња, мо же мо ока рак те ри са ти и као обо же ње (θέωσις), 
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при ча сност (μετο υσία), сје ди ње ње (ἀνάκρασις). Тра же но, тј. Бог пре ва
зи ла зи сва ко зна ње и окру жен је са свих стра на не по сти жно шћу као 
са не ка квим мра ком (De vi ta Moys. II, 162). Бо жан ски (при)мрак (θεῖος 
γνόφος) озна ча ва упра во ту не спо зна тљи вост, не схва тљи вост и не са
гле ди вост Бо жан ске су шти не. Узрок не по сти жно сти (не спо зна тљи
во сти) Бо жан ске су шти не је, по Св. Гри го ри ју, ње на без гра нич ност: 
„Бла же на, вјеч на и из над сва ког ума при ро да (ἡ μακαρία καὶ ἀΐδιος καὶ 
πάντα νοῦν ὑπερέχουσα φύσις), ко ја сва би ћа со бом об ву хва та (πάντα τὰ 
ὄντα ἐν ἑαυτῇ περιείργουσα), не мо же се об у хва ти ти ни ка квом гра ни
цом (οὐδενὸς περιέχεται ὅρου)... све што се до во ди у ве зу са њом се при 
умо ва њу рас пр шу је у бес ко нач ност и нео д ре ђе ност“ (In can tic. can tic. 5 
// PG. 44. col. 873)

По ис то вје ћи ва ње зна ња и по сје до ва ња (ἔχειν) пред ста вља ва жан 
гно се о ло шки прин цип код Св. Гри го ри ја. Зна ње, по Св. Гри го ри ју, озна
ча ва исто што и по сје до ва ње и за то онај ко ји по зна је Бо га по сје ду је сва 
бо жан ска до бра: вјеч ни жи вот, не тру ле жност, бла жен ство, не за ла зно 
цар ство, ве се ље, свје тлост итд (De beat. 6 // PG. 44. col. 1265).

Са уче њем о без гра нич но сти и не по сти жно сти Бо жан ског би ћа 
по ве зан је дру ги ва жан аспект Гри го ри је вог уче ња о бо го по зна њу – 
епек та сис (ἐπέκτασις). Тер мин епек та сис озна ча ва „стре мље ње на
при јед“ (ἡ τῶν ἔμπ ροσ θ εν ἐπέκτασις). Код Св. Гри го ри ја овај тер мин 
ука зу је на то да се хри шћан ско са вр шен ство са сто ји у стал ном кре
та њу на при јед, у бес ко нач ном кре та њу ду ше ка Бо гу. При ми је њен на 
бо го по зна ње ἐπέκτασις озна ча ва по сто ја но стре мље ње да по зна мо Бо
га ко ји је по сво јој при ро ди без гра ни чан и са мим тим не спо зна тљив 
(In Cant. Cant. 6; De vi ta Moys. I, 7). За то не по сто ји ни ка ква гра ни ца 
ко ја би мо гла пре ки ну ти ус хо ђе ња ка Бо гу и уз ра ста ње у бо го по зна њу 
(De vi ta Moys. I, 8). Бо го по зна ње, по Св. Гри го ри ју, ни је не ко ста тич
но по сма тра ње Бо га већ ди на мич ко уче ство ва ње у бес крај ној пу но ћи 
Бо жан ско га би ћа. То је пер ма нен тан про цес ко ји не ма и не мо же има
ти гра ни цу.

Зна ча јан аспект уче ња о бо го по зна њу Св. Гри го ри је раз ви ја у сво
јој по ле ми ци са Ев но ми јем о име ни ма Бо жи јим. Сва име на не по ти чу 
од Бо га не го од чо вје ка ко ји има спо соб ност да из на ла зи, из ми шља 
и от кри ва не по зна то (Con. Eun. XII // PG 45. col. 969). Ту спо соб ност 
он нај че шће на зи ва έπίνοια, а по не кад διάνοια. Из ми шља ње је уви јек 
ства ра ње не чег но вог, не чег што у при ро ди не по сто ји. И име на са зда
на из ми шља њем, у сви је ту ка квог га је ство рио Бог, не по сто је. Име на 
ко ји ма озна ча ва мо не ке ства ри ни су са ме ства ри већ њи хо ви сим во ли 
и зна ци ко ји су ну жни да би смо раз ли ко ва ли јед ну ствар од дру ге и 
као сред ство за са оп шта ва ње на ших ми сли: „Ста вив ши их на ства
ри као не ке зна ке и ко ри сте ћи их, ми по нео п ход но сти је дан дру го ме 
об ја шња ва мо по кре те ума. И уко ли ко би би ло мо гу ће на не ки дру ги 
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на чин ис ка зи ва ти по кре те ума, ми би смо пре ста ли да се ко ри сти мо 
пе ри о дич ном упо тре бом име на“ (Con. Eun. XII // PG 45. col. 1041). Бу
ду ћи да су сва име на Бо жи ја из ми сли ли љу ди она ни су по сто ја ла при
је ства ра ња чо вје ка. Она су тво ре ви на са мо дје лат но сти чо вје чи јег ума 
ко ји ту ма чи опит бо го ви ђе ња и опи су је и уте ме љу је сво ја са гле да ва ња 
и на га ђа ња. Бог не мо же би ти об у хва ћен ни име ном, ни ми шљу, јер је 
из над све га ство ре ног, не и мен љив и не из ре цив. За то, по Св. Гри го ри
ју, не по сто ји ни јед но име ко је би из ра зи ло са му су шти ну Бо жи ју па 
је са мим тим и Ев но ми је ва те о ри ја име на ла жна (Con. Eun. XII // PG 
45. col. 1108).

По дје ла име на Бо жи јих на она ко ја се на ла зе у Све том Пи сму и она 
ко ја су са зда на чо вје ко вим „до ми шља њем“ је, по Св. Гри го ри ју, вје штач
ка. И име на ко ја на ла зи мо у Све том Пи сму су људ ске ри је чи – про дукт 
на шег „до ми шља ња“. Ако сам Бог ко ри сти те ри је чи то не зна чи да то 
чи ни за то што их је Он сми слио или што има по тре бу за њи ма, већ за то 
што чо вјек је ди но на тај на чин мо же да ство ри не ку пред ста ву о Бо гу. 
Бог нис хо ди на шој не мо ћи и го во ри људ ским је зи ком да би смо ство ри
ли пред ста ву о Ње му. Као што не мо же мо на зва ти глу хо ни је мим не ко га 
ко ко му ни ци ра са глу хо ни је мим по мо ћу зна ко ва, та ко не мо же мо при
пи си ва ти Бо гу људ ске ри је чи за то што се Он због снис хо ђе ња ко ри сти 
људ ским је зи ком (Con. Eun. XII // PG 45. col. 1049 –1052).

Иа ко је Бог по сво јој су шти ни из над сва ког име на љу ди му, по Св. 
Гри го ри ју, да ју ра зна име на у скла ду са Ње го вим енер ги ја ма или деј
стви ма у од но су на њих. На зи ва ју Га „свје тло шћу ка да рас тје ру је та
му, жи во том, ка да да ру је бе смрт ност“, а та ко ђе Га на зи ва ју и „сту бом 
кри је по сти, и ис точ ни ком, и ви но гра дом, и ље ка ром, и вас кр се њем“ 
са гла сно Ње го вим раз ли чи тим деј стви ма на њих (Con. Eun. X, 1 // PG 
45. col. 832). Ова по тврд на или ка та фа тич ка име на се не од но се на су
шти ну Бо жи ју не го на Ње го ва деј ства или енер ги је „ко је се до ти чу на
шег жи во та“. Она ука зу ју на не из ре ци ву сла ву Бо жи ју и „мно го о бра
зност Ње го вог про ми сли тељ ског до мо стро ја“ (Con. Eun. III, 7 // PG 
45. col. 612). Кроз ове енер ги је, ко је су у ства ри Ње го во са мо от кри ва
ње и са мо по ка зи ва ње, ми по зна је мо Бо га: „На и ме онај ко ји је не ви
дљив по при ро ди, ви дљи вим по ста је у сво јим дје ли ма те се уз по моћ 
ра зу ма мо гу по зна ти о ње му од ре ђе не по је ди но сти“ (De be at. 6 // PG. 
44. col. 1268–1269); „Бо жан ство се, као са вр ше но не по сти жно и ни са 
чим упо ре ди во, по зна је са мо кроз енер ги је“ (διὰ μόνης τῆς ἐνερ γείας; In 
Cant. Cant. XI // PG. 44. col. 1013).

У Гри го ри је вом уче њу о Бо гу при мје тан је ути цај нео пла тон ске фи
ло со фи је. Бог је са вр ше но би ће, До бро и Ље по та. Он је би ће у се би и од 
се бе, тј. би ће у соп стве ном сми слу, по са мој Сво јој при ро ди, док ван
бо жан ска ствар ност има би ће по сво јој при ча сно сти Бо гу. Је ди но је Бог 
истин ски по сто је ћи (ἀληθῶς τὸ ὄντως ὄν) јер сваг да оста је та кав ка кав 
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је сте, не уве ћа ва се ни ти се ума њу је и ни је под ло жан би ло ка квој из
мје ни (De vi ta Moys. II, 25). Као истин ски по сто је ћи (Су шти) Он је бе
зна ча лан, бес ко на чан, вје чан и на ди ла зи сва ко вре мен ско и про стор но 
огра ни че ње (Con. Eun. I // PG 45. col. 364 – 365; 457). Као сло бо дан од 
сва ког вре мен ског огра ни че ња Бог у сво ме жи во ту „не ма ни чег бу ду ћег 
ни про шлог већ све по сто ји у са да шњо сти“ (In in script. ps. II, 13 // PG 
44. col. 569). Вјеч ност бо жан ског жи во та „не мо же се мје ри ти вје ко ви ма 
ни про то ком вре ме на“; она оста је не по сти жна за го нет ка за људ ски ум 
и „со зер ца ва се са мо вје ром“ (Con. Eun. I // PG 45. col. 368).

Бог да ру је жи вот и Он сам је сте Жи вот. Пу но ћа Бо жан ског жи во та 
из ра жа ва се у тај ни јед но сушт не и не раз дје љи ве Тро ји це. Тро јич ност 
ипо ста си не на ру ша ва Бо жан ско је дин ство ко је се по твр ђу је кроз је дин
ство си ле (δύναμις), во ље (θέλημα, βούλημα) и деј ства (ἐνέργεια). За раз
ли ку од Ори ге на Св. Гри го ри је од ба цу је рас по дје лу деј ста ва (ἐνέργεια) 
по ипо ста си ма. Не по сто је по себ на деј ства сва ке ипо ста си, већ Тр о ји ца 
све са вр ша ва не раз дје љи во. Све што Бог чи ни ad ex tra дје ло је Све те 
Тро ји це. Сва ко деј ство (ἐνέργεια) ко је се од Бо га рас про сти ре на тво ре
ви ну а ко је име ну је мо раз ли чи тим пој мо ви ма, про ис хо ди од Оца, про
сти ре се кроз Си на и са вр ша ва се у Ду ху Све том (Ad Ablab. // GNO. T. 3. 
Pt. 1. P. 48. 20–49. 1). Је дин ство Бо жан ског дје ло ва ња (ἐνέργεια) до каз је, 
по Св. Гри го ри ју, да је Бо жан ска при ро да јед на и је дин стве на и да ни су 
три Бо га не го је дан Бог (Ad Eu stath. // GNO. T. 3. Pt. 1. P. 14. 1815. 3).

Мо нар хи ја (јед но на ча ли је) Оца је, по Св. Гри го ри ју, та ко ђе те мељ је
дин ства ли ца Св. Тро ји це. У спи су „Је ли ни ма о оп штим пој мо ви ма“ Св. 
Гри го ри је ка же: „Јед но је и исто ли це Оца из Ко је га се ра ђа Син и ис хо
ди Све ти Дух (ἓν γὰρ πρόσωπον καὶ τὸ αὐτό, τοῦ πατρός, ἐξ οὗπερ ὁ υἱὸς 
γεννᾶται καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπο ρεύετα ι). За то ми смје ло на зи ва мо 
је дан узрок (тј. Оца) и оно што је из узро ка (тј. Си на и Св. Ду ха) јед ним 
Бо гом у соп стве ном сми слу“ (Ad Gra ec. ex com. not. // PG 45. col. 180). У 
од но су на узрок бе зна ча лан је са мо Отац али у од но су на ври је ме са бе
зна чал не су и са вјеч не све ипо ста си Све те Тр о ји це (Con. Eun. I).

Ипо ста сна свој ства ли ца Све те Тро ји це раз ли ку ју се по на чи ну њи
хо вог по сто ја ња (τρόπος τῆς ὑπάρξεως). Бог Отац по сто ји као не ро ђен 
(ἀγεννήτως εἶναι), без у зро чан (ἄνευ αἰτίας εἶναι) и бе зна ча лан (ἀνάρχως); 
Бог Син по сто ји као ро ђен (γεννητὸν) и као онај ко ји има узрок (ἐξ 
αἰτίας εἶναι) не по сред но у Оцу; Бог Дух Све ти по сто ји као ис хо де ћи, 
тј. као онај ко ји ис хо ди (ἐκπο ρευόμενον) и као онај ко ји има узрок (ἐξ 
αἰτίας εἶναι) у Оцу али не не по сред но већ по сред ством (της μεσιτείας) 
Си на (Ad Ablab. // PG 45. col. 133).

Су прот ста вља ју ћи се је ре ти ци ма ду хо бор ци ма Св. Гри го ри је од луч
но бра ни бо жан ско до сто јан ство Св. Ду ха. Дух Све ти „је Бо жан ство 
и при ро да Бо жан ска“ (Θεῖόν ἐστι καὶ φύσεως Θείας; Adver. Ma ced. 14 // 
PG. 45. col. 1317).Онај ко ис по вје да Оца и Си на а не при зна је бо жан
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ско до сто јан ство Ду ха Све то га „ла жно но си име хри шћа ни на“ (Adver. 
Ma ced. 15 // PG. 45. col. 1320). „Дух Све ти је свет по при ро ди исто та ко 
као што су Отац и Је ди но род ни све ти по при ро ди. Та кав је Дух Све
ти и по жи во твор но сти и по не про па дљи во сти и по не из мјен љи во сти. 
Он је вје чан, пра ве дан, му дар, вла ди чан ствен, благ, си лан, да ро ва тељ 
свих до ба ра а при је све га са мог жи во та“ (Adver. Ma ced. 22 // PG. 45. col. 
1328). Они ко ји уни жа ва ју бо жан ско до сто јан ство Ду ха сма тра ју ћи га 
ство ре њем ху ле, по Св. Гри го ри ју, не са мо на Св. Ду ха већ на Св. Тро
ји цу „јер као што се бла го дат из ли ва на до стој не не раз дје љи во од Оца 
кроз Си на и Све то га Ду ха та ко се и ху ла на Све то га Ду ха рас про сти ре 
и на Си на и Оца“ (Adver. Ma ced. 20 // PG. 45. col. 1325).

Сво ју ко смо ло ги ју Гри го ри је је раз ви јао у по ле ми ци са ан тич ком 
кон цеп ци јом о по ри је клу сви је та. Бог је сло бод но, сво јом ипо ста сном 
Пре му дро шћу ство рио сви јет из ни че га (ex ni hi lo). Као на ста ла из не
би ћа (ἐξ οὐκ ὄντων) тво ре ви на је из мјен љи ва, не стал на и про па дљи ва и 
та ква ће би ти све док не до стиг не пу но ћу. Она по сто ји и оп ста је за хва
љу ју ћи све др жи тељ ској си ли Бо жи јој ко ја про жи ма цје ло куп но би ће.

У ства ра њу сви је та Св. Гри го ри је раз ли ку је два мо мен та: 1) тре
нут но ства ра ње не по сред ним тво рач ким ак том Бо жи јим свих си ла и 
по тен ци ја твар них би ћа; 2) по сте пе но оства ре ње тих по тен ци ја то ком 
шест да на по за ко ни ма по ло же ним у њих.

Бог ства ра сви јет јед но вре ме но (Apol. in Hex. // PG. 44. col. 69–71). У 
пр вом тре нут ку ства ра ња све је би ло у по тен ци ји и у ствар но сти ни су 
по сто ја ле све ства ри по је ди нач но. Ре ал но по сто ја ње и обра зо ва ње сви
је та по че ло је из не ма те ри јал них сти хи ја, од но сно еле ме на та, ко ји ма 
Бог да је си лу са мо ра зво ја (Apol. in Hex. // PG. 44. col. 72). На тај на чин 
ва се ље на се по сте пе но уоб ли ча ва.

Све што је Бог ство рио ди је ли се на ду хов но или ум но (τὸ νοητόν) и 
тје ле сно или чул но (τὸ αἰσθητόν; Apol. in Hex. // PG. 44. col. 76). Ду хов
ном сви је ту при па да ју ан ђе ли, ко ји су као и све ство ре но огра ни че ни 
вре ме ном и про сто ром. Ан ђе ли не вла да ју сву да при сут но шћу али мо гу 
да се по ја ве гдје год же ле не тро ше ћи за то ври је ме (De ani ma et re su rr. // 
PG. 46. col. 80). Све ти Гри го ри је ка же да су пр во ство ре ни ан ђе ли има ли 
мо гућ ност раз мно жа ва ња док се ни је ус по ста вио њи хов ко на чан број. 
На чин њи хо вог раз мно жа ва ња је чо вје ку не по знат (De hom. opif. 17). 
Ан ђе ли су раз вр ста ни је рар хиј ски за ви сно од сте пе на до стиг ну тог са
вр шен ства (In Cant. Cant. 6).

Чо вјек је при ве ден у би ће на са мом кра ју ства ра ња. Бог га је по след
њег увео у тво ре ви ну „не за то што је као пре зрен био од ба чен ме ђу 
по след ње, не го за то што је при зван да по ста не цар све му, што му је 
пот чи ње но“ (De hom. opif. 2 // PG. 44. col. 133). Он нај при је ства ра и 
укра ша ва сви јет ра ди чо вје ка да би чо вјек, одје нут пор фи ром вр ли на и 
на гра ђен скип тром не про па дљи во сти и ви јен цем сла ве, мо гао да жи ви 
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у ње му као у свом двор цу (De hom. opif. 4). Тво рац је као „нај и звр сни ји 
умјет ник (αριστοτέχνησ) са здао на шу при ро ду као сво је вр стан са суд, 
нео п хо дан за цар ско дје ла ње, ус тро ив ши је та ко да она и по ду шев ним 
пре и мућ стви ма, па чак, и по свом тје ле сном из гле ду бу де она ква ка кву 
за хтје ва ца ре ва ње“ (De hom. opif. 4 // PG. 44. col. 135). Чо вје ку је та ко ђе 
би ло да то да ца ру је и го спо да ри над сво јим же ља ма и по то ме је он по
до би је Бо жан ске цар ске вла сти (De hom. opif. 5). О ви со ком до сто јан
ству чо вје ка и ње го вој бо го слич но сти го во ри на дах ну то Св. Гри го ри је 
у „Ту ма че њу Пје сме над пје сма ма“ (Hom. II // PG. 44. col. 805): „Ни је 
не бо на чи ње но по ли ку Бо жи јем, ни мје сец, ни сун це, ни ље по та зви је
зда, ни ти ишта дру го што се спо ми ње у ства ра њу. Са мо си ти (људ ска 
ду шо) на чи ње на као сли ка при ро де ко ја на ди ла зи сва ки ум, са мо си ти 
сли ка не про ла зне ље по те, оти сак пра во га бо жан ства, за клон бла же но
га жи во та, сли ка истин ско га свје тла, у ко је гле да ју ћи и ти по ста јеш оно 
што је Он, јер по од сја ју ко ји про из ла зи из тво је чи сто те ти по дра жа
ваш Ње га ко ји си ја у те би. Ни шта од по сто је ћих ства ри ни је та ко ве ли
ко да би се мо гло упо ре ди ти с тво јом ве ли чи ном... Онај ко ји је то ли ко 
све си лан и све о бу хва та ју ћи, ко ји чи та ву твре ви ну др жи на дла ну сам 
се све цје ло смје стио у те бе и оби та ва у те би хо да ју ћи, не при тје шњен, 
по тво јој при ро ди“.

На чин на ко ји Бог ства ра чо вје ка се, по Св. Гри го ри ју, бит но раз ли
ку је од на чи на на ко ји ства ра оста лу твар. За раз ли ку од оста ле тва ри 
ко ја је при ве де на у би ће са мо Бо жан ском за по ви је шћу, ства ра њу чо
вје ка прет хо ди пред вјеч ни са вјет (βουλὴ προαιώνιος) Бо жи ји (De hom. 
opif. 3 // PG. 44. col. 133). Ло гос Бо жи ји ства ра чо вје ка, по Свом ли ку и 
по до би ју, из пре и зо би ља сво је љу ба ви, да би га учи нио при ча сни ком 
бо жан ских до ба ра (Or. ca tech. 5 // PG. 45. col. 21). Чо вјек је ство рен као 
мост из ме ђу ду хов ног и тје ле сног (ма те ри јал ног) сви је та. Он је по стао 
„про вод ник“ Бо жан ске бла го да ти за све ство ре но, та ко да сав сви јет 
кроз чо вје ка и пре ко чо вје ка по ста је при ча стан Бо гу (Or. ca tech. 6 // PG. 
45. col. 25–28).

Св. Гри го ри је на зи ва чо вје ка „ма лим сви је том“, „ми кро ко смо сом“ 
(μικρὸς κόσμος) за то што са др жи у се би све еле мен те твар не при ро де и 
по сје ду је исти ред и склад као ма кро ко смос, али и за то што је ство рен 
по ли ку и по до би ју са мог Твор ца. Он ни је са гла сан са ан тич ком кон
цеп ци јом чо вје ка као „ми кро ко смо са“ јер она ума њу је до сто јан ство и 
ве ли чи ну чо вје ка. Ако би чо вјек био по до бан са мо ство ре ном сви је ту 
он, по Св. Гри го ри ју, не би био ни шта ве ћи и бо љи од „ко мар ца или ми
ша“. Чо вје ко ва ве ли чи на и уз ви ше ност се не са сто ји у то ме што је по до
бан тво ре ви ни не го у то ме што је он сли ка (лик) и при ли ка (по до би је) 
са мог Твор ца (De hom. opif. 16 // PG. 44. col. 180).

За раз ли ку од Св. Ири не ја, Ори ге на и Св. Ва си ли ја, Св. Гри го ри је 
го то во да не пра ви раз ли ку из ме ђу ли ка или сли ке (εἰκών) и по до би ја 
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или при ли ке (ὁμοίωσις, μίμημα) Бо жи је у чо вје ку. Под ли ком Бо жи јим 
у чо вје ку тре ба сма тра ти, по Св. Гри го ри ју, сва она свој ства и спо соб
но сти ко ја од ра жа ва ју Бо жан ска са вр шен ства (De hom. opif. 16). Јед но 
од тих свој ста ва је сте са мо вла сност или сло бо да (αὐτε ξούσιον ), ко ју Св. 
Гри го ри је сма тра „нај ври јед ни јим и нај дра го цје ни јим“ од свих бо жан
ских до ба ра да тим чо вје ку. „Ка да би не ка ну жност (ἀνάγκη) би ла над 
људ ским жи во том, он да би у том ди је лу сли ка (Бо жи ја) би ла ла жна јер 
би се не слич но шћу оту ђи ла од (свог) Ар хе ти па. Јер ка ко би смо при ро
ду ко ја је пот чи ње на и по ро бље на не ким ну жно сти ма мо гли на зва ти 
сли ком (εἰκών) цар ске при ро де? Пре ма то ме, оно што је у све му упо до
бље но Бо жан ству тре ба, без сум ње, да по сје ду је у сво јој при ро ди сло
бо ду и са мо вла сност, да би уче шће у до бри ма (Бо жи јим) би ло на гра да 
за вр ли не“ (Or. ca tech. 5 // PG. 45. col. 24). Сло бо да или са мо вла сност 
је, по Св. Гри го ри ју, нео п хо дан услов за сти ца ње вр ли не јер оно што се 
сти че при нуд но и про тив во ље, не мо же се на зва ти вр ли ном: „На и ме 
вр ли на ни је пот чи ње на ни ка квој вла сти и до бро вољ на је док при нуд но 
и на сил но не мо же би ти вр лин ско“ (De hom. opif. 16 // PG. 44. col. 184).

У би блиј ском из вје шта ју ства ра њу чо вје ка Све ти Гри го ри је раз ли
ку је два мо мен та ко ји се хро но ло шки по ду да ра ју: 1) „И ство ри Бог чо
вје ка по об лич ју Сво је му, по об лич ју Бо жи јем ство ри га“; 2) „му шко и 
жен ско ство ри их“ (Пост. 1, 27). Бог у пр вом мо мен ту, по Св. Гри го ри ју, 
ни је ство рио по је ди нач ну људ ску лич ност не го чо вје ка као ро до на чел
ни ка чо вје чан ства у ко ме је био об у хва ћен чи тав бу ду ћи људ ски род: 
„На и ме ов дје се ство ре но не име ну је као Адам, као у ка зи ва њу ко је за
тим сли је ди и име ство ре ног чо вје ка (ὄνομα τῷ κτισθέντι ἀνθρώπῳ) ни је 
ов дје по је ди нач но не го оп ште (καθόλου)... у том пр вом ства ра њу је Бо
жан ским пред зна њем и си лом (θείᾳ προγνώσει καὶ δυνάμει) об у хва ће но 
вас ци је ло чо вје чан ство“ (De hom. opif. 16 // PG. 44. col. 185).Бог је пред
ви ђа ју ћи и пред зна ју ћи гре хо пад ство рио му шкар ца и же ну о че му го
во ри дру ги дио би блиј ског из вје шта ја. Пр ви дио би блиј ског из вје шта ја 
о ства ра њу чо вје ка ука зу је да је по пр во на чал ном Бо жи јем пла ну чо
вјек тре бао да оста не бес по лан и да се раз мно жа ва на бе стра сан на чин 
слич но ан ђе ли ма (De hom. opif. 17 // PG. 44. col. 189). По дје ла на по ло ве 
не при па да су шти ни чо вје ко ве при ро де јер га она чи ни слич ним жи во
ти ња ма. Бог је, ме ђу тим, пред ви дио гри јех и ње го ве по сле ди це. Да би 
оси гу рао раз мно жа ва ње и тра ја ње људ ског ро да, ство рио је му шкар ца 
и же ну (De hom. opif. 16–17). Жи во тињ ски на чин ре про дук ци је, ко ји је 
чо вје ку по стао нео п хо дан, уда љио га је од Бо га као је дин ства и про сто
те (De hom. opif. 18 // PG. 44. col. 192–193).

На ша при ро да је, по Св. Гри го ри ју, дво стру ко устро је на: с јед не 
стра не има мо слич ност са Бо жан ском при ро дом, о че му го во ри пр
ви дио би блиј ског из вје шта ја (Ство ри Бог чо вје ка, по обра зу Бо жи јем 
ство ри га), а с дру ге стра не има мо слич ност са бе сло ве сном и скот ском 
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при ро дом, о че му го во ри дру ги дио би блиј ског из вје шта ја (Му шко и 
жен ско ство ри их). „У људ ској гра ђи мо же се уо чи ти и јед но и дру го 
од на ве де ног; од Бо жан ског  сло ве сност и ра зум ност (τὸ λογικόν καὶ 
διανοητικὸν), ко ји не до пу шта ју по дје лу на му шко и жен ско, а од бе
сло ве сног  устрој ство и фор ма ти је ла, ко је је раз дје ље но на му шко и 
жен ско. И јед но и дру го оба ве зно по сто је у све му што је при ча сно чо
вје чи јем жи во ту“ De hom. opif. 16 // PG. 44. col. 181.

Св. Гри го ри је из ри чи то од ба цу је Ори ге но во уче ње о пре ег зи стен ци
ји ду ше. Пр во ство ре ни чо вјек је имао ду шу и ти је ло ко је је би ло пре
фи ње но и ду хов но, дру га чи је од овог са да шњег огре хо вље ног и гру бог.

До гре хо па да чо вјек је жи вио рав но ан ђе о ски (De hom. opif. 17 // PG. 
44. col. 188). Био је не тру ле жан, са мо вла стан, укра шен сло ве сно шћу и 
му дро шћу и свим бо го по доб ним до бри ма. Ње го ва ду ша је би ла го спо
да ри ца свих по ри ва и на го на и ни је би ла под ло жна стра сти: „Бе стра сан 
бје ше по при ро ди бу ду ћи да је био по до би је Бе стра сно га“ (Or. ca tech. 
6 // PG. 45. col. 29) . У ра ју ни је би ло ни смр ти ни бо ле сти (In Eccl. 6, 
4 // PG. 44. col. 708). Др во жи во та је, по Св. Гри го ри ју, би ло истин ски 
до бро, а др во по зна ња до бра и зла при вид но до бро. Оно је спо ља из
гле да ло до бро али је уну тар се бе скри ва ло не што по губ но, не што што 
ће про из ве сти смр то но сни гри јех (De hom. opif. 20; Or. ca tech. 5–6). Не 
раз ли ку ју ћи ја сно до бро од зла чо вјек је уо бра зио да до бр о ту мо же 
оства ри ти сво јим лич ним на по ром. По чео је да тра жи до бро ту са мо за 
се бе и та ко је по стао при јем чив ђа вол ској пре ва ри.

Пре суд ну уло гу у чо вје ко вом па ду од и грао је са та на ко ји је за ви дио 
чо вје ку што га је Бог ство рио по свом ли ку и по до би ју и што му је до
ди је лио та ко ви со ко до сто јан ство (Or. ca tech. 6 // PG. 45. col. 28). По што 
га ни је мо гао ди рект но на ве сти на зло, јер је чо вјек био у се би до бар, он 
му је по ну дио зло под (при)ви дом до бра. Oбманут спо ља шњом ма ском, 
чо вјек је при хва тио „при вид но до бро“ умје сто ствар ног до бра. Та ко га 
је са та на на пре ва ру за ро био по ста вив ши му зам ку (Or. ca tech. 6 // PG. 
45. col. 29). „Пре ва ра не би би ла дје ло твор на, да при вид до бра ни је по
пут мам ца био при ве зан на уди цу зла“ (Or. ca tech. 21 // PG. 45. col. 60).
Чо вјек је за хва љу ју ћи сво јој не смо тре но сти и „лу до сти“ умје сто бо љег 
ода брао го ре и сво је вољ но при стао на гри јех, „пот чи нив ши са мог се бе 
не при ја те љу жи во та“ (Or. ca tech. 21).

Па дом у гри јех чо вјек је от пао, од сту пио од Бо га и истин ских бо
жан ских до ба ра. Сам чин гре хо па да Св. Гри го ри је об ја шња ва ти ме што 
је чо вјек, иа ко ство рен по ли ку и по до би ју Бо жи јем, за раз ли ку од Бо га 
био из мјен љив по свом про из во ље њу (De hom. opif. 21; Or. ca tech. 6; 21). 
Он је мо гао да иза бе ре до бро и да оста не у за јед ни ци са Бо гом али је 
та ко ђе мо гао да из вр ши и су про тан из бор и да пад не у гри јех. Чо вјек је 
„сво је вољ но“ при стао на пре ступ те та ко по стао „са мо у би ца и вла сти
ти крв ник“ (Or. ca tech. 6 // PG. 45. col. 29).
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Ре зул тат гре хо па да је уни же ње чо вје ко вог ви со ког до сто јан ства: 
„Онај ко ји је са здан по об лич ју Не бе ског озе мљио се (τὸ κατ’ εἰκόνα τοῦ 
ἐπουρανίου γενόμενον, ἀπε γεώθη ); онај ко ји је по ста вљен да ца ру је био 
је по ро бљен; онај ко ји је ство рен за бе смрт ност по ра жен је смр ћу“ (τὸ 
εἰς ἀθα νασίαν  κτισθὲν, κατε φθάρη θανάτῳ; De be at. 3 // PG. 44. col. 1228).

По сле ди це па да, по Св. Гри го ри ју, су: по мра че ње и осквр ње ње ли ка 
Бо жи јег у чо вје ку (Or. ca tech. 5); пот чи ње ње ума пло ти кроз же ла тељ ну 
си лу ду ше и ода тле про ис хо де ћа скло ност ка тје ле сним на сла да ма и по
ро ци ма (De orat. Dom. 4); роп ство чо вје ка ђа во лу, гри је ху и смр ти (Or. 
ca tech. 15); ак ту а ли за ци ја жи во тињ ског на чи на по сто ја ња и раз мно жа
ва ња (De vir gin. 12); из гнан ство љу ди из ра ја и из дру штва ан ђе ла, гу
бље ње вјеч ног жи во та, стра да ња и бо ле сти (De be at. 3).

Нај коб ни ја по сле ди ца па да је сте смрт, ко ју Св. Гри го ри је на зи ва 
„нај стра шни јим злом“ и „без из ла зном там ни цом“ (Or. ca tech. 8). Смрт 
ни је ула зи ла у искон ску Бо жи ју за ми сао о чо вје ку, већ је до шла на кнад
но. Сим вол смр ти су „ко жне ха љи не“ ко ји ма је Бог огр нуо па ле пра ро
ди те ље (Or. ca tech. 8). Са мим тим што одје ћа сим во ли зу је смрт, ви ди мо 
да она не при па да са мој чо вје ко вој су шти ни, не го да је као и сва ка одје
ћа не што што је до да то и по вр шин ско (Or. ca tech. 8).

Иа ко је на зи ва „нај стра шни јим злом“ смрт, по Св. Гри го ри ју, има 
сво ју до бру стра ну. Бог ју је „пра вед но“ до ди је лио чо вје ку и она је од раз 
бо жан ског до бро чин ства и до каз Бо жи је бри ге о чо вје ку (Or. ca tech. 8 // 
PG. 45. col. 33). На кон пра ро ди тељ ског гри је ха зло се на се ли ло не са мо 
у ду шу већ и у ти је ло. Гри јех је као отров за хва тио чи та во ти је ло, ко је је 
као по су да би ло ис пу ње но последица ма пра ро ди тељ ског пре сту па. Ја
ви ла се по тре ба да се ти је ло „очи сти и осло бо ди од не чи сто ће“ гри је ха а 
та уло га при па ла је смр ти. Она раз два ја ду шу од ти је ла али не уни шта
ва ти је ло већ га вра ћа у сти хи је из ко јих је са ста вље но (Or. ca tech. 8 // 
PG. 45. col. 33). При том из ти је ла не ста је на го ми ла на „пр љав шти на“ као 
што теч ност оти че из раз би је не по су де. Ти је ло по ста је чи сто и спрем но 
да се при ли ком вас кр се ња по нов но и за у ви јек сје ди ни са ду шом.

У смр ти се раз два ја ју ду ша и ти је ло. Оста вље но ти је ло (σῶμα) не 
иш че за ва пот пу но и ко нач но, не го се раз ла же на че сти це од ко јих је 
са ста вље но. Те че сти це чу ва ју сво је спе ци фич не зна ке ко ји свје до че о 
њи хо вој при пад но сти од ре ђе ном ти је лу. Ду ша на њи ма, као на вос ку, 
ути ску је свој осо бе ни пе чат (σφραγίς). Си лом ово га пе ча та ду ша сваг да 
пре по зна је сво је ти је ло и зна ка кво је би ло док је има ло свој спо ља шњи 
из глед (De hom. opif. 27; De ani ma et re su rr. // PG. 46. col. 76–77). На кон 
раз ла га ња ти је ла она се не мо же „збу ни ти“ у рас по зна ва њу „сво га“ и 
вр ло ће га ла ко про на ћи и вас по ста ви ти при ли ком вас кр се ња (De hom. 
opif. 27 // PG. 44. col. 225).

И на кон па да чо вјек ни је у пот пу но сти из гу био Бо жи ји лик. Гри
јех ни је то ли ко овла дао њи ме да би га учи нио не сло бод ним. Чо вјек је 
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са чу вао сло бод но про из во ље ње, не што не роп ско и са мо вла сно, а са
мим тим и по до би је са сво јим Твор цем (Or. ca tech. 8; De hom. opif. 21). 
Ако би се ра зум на и ми сле ћа при ро да ли ши ла са мо вла сно сти и сло
бод ног про из во ље ња она би, по Св. Гри го ри ју, ау то мат ски из гу би ла дар 
сло ве сно сти и бо го по до би је па се не би мо гла ни на зва ти чо вје ком (Or. 
Cat hic. 31 // PG. 45. col. 77).

Сво ју хри сто ло ги ју Св. Гри го ри је из ла же у по ле ми ци са Апо ли на
ри јем и Ев но ми јем. Он ја сно раз ли ку је дви је са вр ше не и пу не при ро де 
у Хри сту – Бо жан ску и чо вје чан ску: „Го спод наш Исус Хри стос бу ду
ћи Ло го сом, Жи во том, Свје тло шћу, Исти ном, Бо гом, Пре му дро шћу 
и свим оним што он је сте по при ро ди (κατὰ φύσιν)… ја вио се у по до
би ју чо вје ка (ἐν ὁμοιώματι   ἀνθρώπου) и по стао за јед ни чар на ше при
ро де у све му осим гри је ха... да би нас спа сио“ Cont. Eun. II // PG. 45. 
col. 465–468). При ли ком опи си ва ња на чи на сје ди ње ња дви ју при ро да 
у Хри сту, Гри го ри је ко ри сти раз не из ра зе: сје ди ње ње (ἕνωσις), сли ва ње 
(ἀνάκρασις), здру же ње (συνάφεια), ми је ша ње (μῖξις) итд. Не ке од ових 
ри је чи ко ри сти ће при ста ли це хри сто ло шких је ре си у ка сни јем пе ри о
ду, али оне код Гри го ри ја ни су на уч ни тер ми ни не го про сто не а де кват
не ри је чи ко је он ко ри сти за опи си ва ње на чи на сје ди ње ња. Тер ми ни 
μῖξις (ми је ша ње) и ἀνάκρασις (сли ва ње) у кон тек сту ње го ве хри сто ло
ги је не ма ју мо но фи зит ско зна че ње. Они код Св. Гри го ри ја озна ча ва ју 
све ци је ло, не сли ве но и не раз дје љи во сје ди ње ње дви ју при ро да у Хри
сту при че му сва ка од њих за др жа ва сво је спе ци фич не ка рак те ри сти ке.

Св. Гри го ри је од луч но бра ни је дин ство Хри сто ве лич но сти: „Он је 
уви јек је дан и исти бу ду ћи уви јек се би ра ван па ко ће нас он да при ну ди
ти да ње го во ја вља ње у ти је лу на зо ве мо дво ји цом си но ва...“ (Ad The oph. 
adv. apoll. // PG. 45. col. 1276). За хва љу ју ћи је дин ству Бо го чо вје чан ске 
лич но сти јед ној при ро ди мо же мо при пи са ти свој ства дру ге при ро де и 
обр ну то: „Због до ди ра и сје ди ње ња дви ју при ро да, атри бу ти свој стве ни 
сва кој при па да ју об је ма; та ко да Го спод при ма удар це на ми је ње не слу зи, 
док је слу га про сла вљен сла вом Го спод њом“. Из истог раз ло га и „име на 
се уза јам но за мје њу ју (пре но се) та ко што чо вје чан ско на зи ва мо Бо жан
ским а Бо жан ско чо вје чан ским име ни ма“ (Ad The oph. adv. apoll. // PG. 45. 
col. 1277). У скла ду са уче њем о оп ште њу свој ста ва (ἀντιμετάστ ασις τῶν 
ὀνομάτων, com mu ni ca tio idi o ma tum) Бо жан ске и чо вје чан ске при ро де Св. 
Гри го ри је на зи ва Дје ву Ма ри ју Бо го ро ди цом (ἡ Θεοτόκος Μαρία; De vir
gin. 13 // PG. 46. col. 377) а од ба цу је из раз чо вје ко ро ди ца (ανθρωποτόκος; 
Ep. 3 // PG. 46. col. 1024) ко ји ће ка сни је ко ри сти ти је ре ти ци не сто ри јан
ци. Сам по јам Бо го ро ди ца (Θεοτόκος) го во ри по Св. Гри го ри ју о не рас
ки ди вом је дин ству дви ју при ро да у Бо го чо вје ку Хри сту. Сва ко дру го је
дин ство би ло би не са вр ше но и ма ње чвр сто и има ло би не га тив не со ти
ри о ло шке по сле ди це. Да би се по ка за ло да је Бог ис ку пио чо вје ка и да се 
чо вјек обо жио нео п ход но је Пре све ту Дје ву Ма ри ју зва ти Бо го ро ди цом.
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Спе ци фич ну цр ту хри сто ло ги је Св. Гри го ри ја пред ста вља уче ње о 
сво је вр сној тран сфор ма ци ји чо вје чан ске при ро де у Хри сту на кон Вас
кр се ња. Он ка же да чо вје чан ска при ро да у Хри сту на кон Вас кр се ња гу
би сво ја ка рак те ри стич на свој ства и за до би ја бо жан ска свој ства. „Ако 
би се у не из ре ци вом Бо жан ству Си на от кри ва ла не ка ква при ро да дру
гог ро да са сво јим осо бе ним ка рак те ри сти ка ма“ он да би, по Св. Гри го
ри ју, би ло мо гу ће из во ди ти за кљу чак о по сто ја њу дво ји це си но ва бу ду
ћу да би „у Ње му јед но би ло сла бо, ма ло и про па дљи во а дру го – сил но, 
ве ли ко, не про па дљи во и ви јеч но“ (Ad The oph. adv. apoll. // PG. 45. col. 
1276). Св. Гри го ри је ов дје има у ви ду 1 Кор 15, 42–44 гдје се Хри сто
вом вас кр слом ти је лу при пи су ју бо жан ска свој ства „не рас па дљи вост“, 
„сла ва“, „си ла“ и „дух“. Свој ства бо жан ства и ти је ла оста ју не сли ве на 
(ἀσύγχυτος) ка да се са гле да ва ју са ма по се би (ἐφ᾿ αυτοῦ).

По пут Св. Ју сти на, Св. Ири не ја и Ори ге на и Св. Гри го ри је по ре ди 
уло ге Бо го ро ди це и Еве у до мо стро ју спа се ња: „Же на је сту пи ла у за
шти ту же не: пр ва (же на) је отво ри ла вра та гри је ху, а дру га по слу жи ла 
као вра та пра вед но сти; пр ва је при хва ти ла са вјет зми је, а дру га нам да
ро ва ла Уни шти те ља зми је; пр ва је по мо ћу др ве та уве ла гри јех, а дру га 
на др ве ту при ни је ла до бро, јер др во је био крст, а плод то га др ве та – 
вјеч но цвје та ју ћи и не сквер ни жи вот“ (In nat. Christ. // PG. 46. col. 1148).

Сво је уче ње о спа се њу (со ти ри о ло ги ју) Св. Гри го ри је нај по дроб ни је 
из ла же у „Ве ли кој ка ти хет ској ри је чи“. Цен трал ни до га ђај у исто ри ји 
спа се ња је сте Ова пло ће ње Ло го са ко ји се из љу ба ви пре ма чо вје ку одје
нуо у на шу при ро ду да би је ис ци је лио и учи нио не по роч ном (ἀκήρατον) 
и чи стом (ἐκκαθα ρθεῖσαν) од свих стра сти (In Cant. Cant. 13). Ова пло
ће ње Св. Гри го ри је на зи ва свад бом на ко јој се сла ви вјен ча ње Ло го са 
Бо жи јег са људ ском при ро дом. Та да је уста но вље на Цр ква, ми стич но 
ти је ло Хри сто во, ко ја ће по ста ти из вор спа се ња за ци је ли људ ски род.

Да би из вео људ ски род из „цр ног и мрач ног мо ра чо вје ко вог жи во
та“ Бог је мо рао не по сред но до так ну ти на шу при ро ду. Ло гос се не по
сред но сје ди нио са ти је лом и са ду шом са ко ји ма ће оста ти у је дин ству 
и на кон смр ти на кр сту. Док је је дан број те о ло га, ње го вих са вре ме ни ка, 
Хри сто ву смрт ту ма чио као одво је ње Ње го вог Бо жан ства од Ње го вог 
чо вје штва, Гри го ри је је пра вил но схва та као раз два ја ње „ду ше и ти је ла“ 
(Adv. Apoll. 55 // 55 PG. 45. col. 1257). Он још до да је да је Ло гос и по сли је 
смр ти на кр сту остао сје ди њен и са ду шом и са ти је лом (Adv. Apoll. 55 
// 55 PG. 45. col. 1257; Or. ca tech. 16) и ода тле из вла чи ве о ма ва жне со
ти ри о ло шке за кључ ке.

По што је и на кон смр ти на кр сту Хри сто во ти је ло оста ло сје ди ње но 
са Бо жан ством ко је га је чу ва ло од про па дљи во сти, Хри сто вим по ла
га њем у гроб за дат је ко на чан уда рац ђа во лу и из во је ва на по бје да над 
њим (Adv. Apoll. 55). Адом је до Хри ста вла дао ђа во ко ји је под сво јом 
вла шћу имао све пре ми ну ле. Си ла ском у ад Ло гос је над ја чао си лу ко ја 
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је сва ко ти је ло сна гом смр ти вра ћа ла у ни шта ви ло. Са тан ска си ла ни је 
би ла спо соб на да „за др жи“ Хри сто во ти је ло, јер је због сје ди ње но сти с 
Бо жан ством оста ло не так ну то и не рас пад ну то. Та ко се Го спод ња смрт 
по ка за ла као ожи во тво ре ње и вас кр се ње људ ске при ро де.

Са про це сом ожи во тво ре ња и осло бо ђе ња чо вје ка од смр ти Св. Гри
го ри је ти је сно по ве зу је ње го во обо же ње у Хри сту. Он ја сно раз ли ку је 
дви је фа зе у обо же њу чо вје чан ске при ро де у Хри сту. Пр ва фа за, до Вас
кр се ња, пред ста вља ври је ме ли је че ња по слу ша њем. Смрт ко ја се по ја
ви ла због не по слу ша ња пр вог чо вје ка из го ни се „по слу шно шћу дру го га 
чо вје ка“. Хри сто вим Вас кр се њем за по чи ње дру га фа за Бо го чо вје чан
ског жи во та. То је ко нач но обо же ње и про сла вља ње чо вје чан ске при
ро де ко ја је пот пу но сра сла са Бо жан ском, а ње на при род на свој ства 
пре о бра зи ла су се у бо жан ска, та ко да ме ђу њи ма не ма ни ка кве раз ли ке 
(Ad The oph. adv. apoll. // PG. 45. col. 1276). Бог се по ми је шао са људ ском 
при ро дом да би је пот пу но обо жио и вас кр сао све па ло.

Је дан од нај ин те ре сант ни јих де та ља у со ти ри о ло ги ји Св. Гри го ри ја 
је сте уче ње о да ва њу от ку па (λύτρον) ђа во лу ра ди осло ба ђа ња чо вје
чан ства од ње го ве вла сти. По овом уче њу ђа во се при за во ђе њу чо вје ка 
ни је по слу жио си лом. Чо вјек се сво је вољ но пре дао у роп ство ђа во лу 
ко ји га је „за тво рио у там ни цу смр ти“. Та ко је он с пра вом др жао чо вје
ка у сво јој вла сти и го спо да рио над њим. У оно ври је ме ва жио је за кон 
да онај ко сво ју сло бо ду про да за но вац по ста је куп чев роб. Ни ко га 
ни је смио на си лу оте ти го спо да ру. Је ди на прав на мо гућ ност за из ба
вље ње из роп ства био је от куп ко ји ће вла сник сло бод но и до бро вољ но 
при хва ти ти (Or. ca tech. 22 // PG. 45. col. 60).

Да би из ба вио чо вје ка из роп ства Бог ни је про тив ђа во ла упо тре био 
на си ље ни ти ис по љио пу ну власт пре ма ње му, већ је про на шао „пра ве дан 
об лик спа се ња“ ко ји се са ста јао у то ме што му је оста вио на во љу да у за
мје ну за за ро бље ни ка тра жи вр сту от ку па ко ју сам же ли. Ђа во лу је за око 
за пео Хри стос, ко ји га је оча рао нео бич но шћу жи во та и чу ди ма и за то је 
Ње га ода брао као от куп. Он се на дао да ће уко ли ко кроз смрт овла да Ње
го вим ти је лом, од мах овла да ти и свом си лом ко ја је у Ње му (Or. ca tech. 23 
// PG. 45. col. 61). План об ма њи ва ча је пр о пао. Хри сто во ти је ло је због Бо
жан ства ко је је и у смр ти оста ло с њи ме сје ди ње но уни шти ло око ве смр ти 
и та ко ра зо ри ло цар ство ђа во ла. „За тво ре ни ци“ су пу ште ни на сло бо ду, 
,,там ни ца смр ти“ је ра зо ре на, а ђа во је из гу био власт над љу ди ма. Та ко 
је „ва ра ли ца пре ва рен... про гу тав ши ма мац ти је ла, он се упе цао уди цом 
Бо жан ства“ (Or. ca tech. 24 // PG. 45. col. 65). Бог је, по Све том Гри го ри ју, 
по сту пио пра вед но јер об ма њи ва ча тре ба об ма њи ва ти. Ово уче ње на ла
зи мо и код Св. Ири не ја и Ори ге на, али је оно код њих ма ње раз ра ђе но.

Сво је уче ње о Све тим Тај на ма Кр ште ња и Ев ха ри сти је Св. Гри го ри је 
је из ло жио у за вр шним по гла вљи ма (33–40) трак та та „Ве ли ка ка ти хет
ска ри јеч“.
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Кр ште ње (βάπτισμα) све ти тељ на зи ва ра зним име ни ма: „дру го ро ђе
ње“, „спа со но сно ро ђе ње“, „ви шње ро ђе ње“, „ро ђе ње од о зго“, „но во ро
ђе ње“, „ба ња до мо стро ја“ (ἡ κατὰ τὸ λουτρόν οἰκονομία), „про свје тље ње“ 
итд. Су прот ста вља ју ћи се па га ни ма ко ји су из ру ги ва ли Кр ште ње пи та
ју ћи се „шта во да има за јед нич ко са жи во том“ ко ји се, по хри шћа ни ма, 
до би ја Кр ште њем, и ари јев ци ма ко ји су Кр ште ње сма тра ли пра зним и 
бе зна чај ним, Св. Гри го ри је об ја шња ва су шти ну ове Све те Тај не. Он ис
ти че да се у Све тој Тај ни Кр ште ња по ка зу је ве ли ка бла го дат ко ју је Бог 
због свог чо вје ко љу бља да ро вао љу ди ма. Кр ште њем се „но во ро ђе ни“ 
про све ћен свје тло шћу исти не уво ди у бе смрт ни жи вот (Or. ca tech. 33). 
Ду ша и ти је ло се чи сте од за ла ко ја су их до та да при ти ска ла. Гри јех и 
ње го ве по сле ди це иш че за ва ју. Кр штењ ска во да их спи ра и од но си са со
бом (Or. ca tech. 35). Кр ште њем се вас по ста вља пр во на чал на кра со та ко
ју је при ства ра њу у нас ути снуо Бог као нај ве ли чан стве ни ји Умјет ник.

Жи вот до би јен на Кр ште њу раз ли ку је се од пре ђа шњег жи во та ко ји 
је по ти цао од „рас па дљи ве при ро де“ и за то био под ло жан „рас па дљи
во сти“. Но ви жи вот је „ја чи од рас па дљи во сти ко јој је узрок смрт“ и 
не под ли је же јој (Or. ca tech. 33 // PG. 45. col. 84). Гри го ри је Кр ште ње 
уско по ве зу је са Вас кр се њем. Кр ште ње је по че так Вас кр се ња и из ла зак 
из „ла ви рин та“ ово га жи во та. Ла ви рин том све ти тељ сли ко ви то на зи ва 
„без из ла зну стра жу смр ти ко ја др жи у за то че ни штву јад ни људ ски род“ 
(Or. ca tech. 35 // PG. 45. col. 88).

Но во ро ђе ње, по Св. Гри го ри ју, вјер ник тре ба да оправ да жи во том и 
да та ко рас кри је сво је по до би је са Бо гом. За оне чи ји је жи вот по сли је 
Кр ште ња сли чан жи во ту до Кр ште ња и чи ја ду ша са се бе ни је зба ци ла 
стра сну не чи сто ту „во да оста је во да, бу ду ћи да се у ро ђе ном уоп ште 
не по ка зу ју да ро ви Ду ха Све то га“ (Or. ca tech. 40 // PG. 45. col. 101). Са 
Хри стом, ко ји је у се би сје ди нио чо вје ка са Бо гом, мо же да бу де сје ди
ње но са мо оно што је до стој но сје ди ње ња са Бо гом.

Из трак та та „О Све том Ду ху про тив ма ке до ни је ва ца ду хо бо ра ца“ 
(15–16) са зна је мо да је тро крат ном по гру жа ва њу у во ду прет хо ди ло по
ма за ње је ле јем (Ми ро по ма за ње), што је би ла прак са си риј ске цр кве. По
сли је кр штењ ско по ма за ње Св. Гри го ри је не по ми ње. За по ма за ње се ко
ри стио осве шта ни је леј ко га Гри го ри је не кад на зи ва ἔλαιον а не кад μύρον, 
а на јед ном мје сту га на зи ва „та ин стве ним је ле јем“ (τὸ μυστικὸν ἔλαιον). 
По ма за ње осве шта ним је ле јем је сте, по Св. Гри го ри ју, по ма за ње Ду хом 
Све тим. По ма за ње чи та вог ти је ла оно га ко се при пре мао за Кр ште ње 
зна чи ло је про ни ца ње си ле Све то га Ду ха у цје ло куп но ње го во би ће.

Хри шћан ски жи вот до сти же свој вр ху нац у Св. Тај ни Ев ха ри сти је 
ко ја је, по Св. Гри го ри ју, са став ни дио Бо жан са ког до мо стро ја спа се
ња. До мо строј се без ње не мо же ни за ми сли ти јер се оства ру је по сред
ством ове Св. Тај не. Ев ха ри сти ја ожи вља ва чо вје ко ву при ро ду и да је 
јој бе смрт ност и не тру ле жност. Кроз при че шће вје р них не тру ле жним 
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и бе смрт ним Да ро ви ма (Ти је лом и Кр вљу) са ко ји ма је не раз дје љи во 
сје ди ње но Хри сто во Бо жан ство и у ко ји ма при су ству је ње го ва „жи во
твор на си ла“, са ми вје ру ју ћи по ста ју при ча сни ци не тру ле жно сти и бе
смрт но сти и обо жу ју се (Or. ca tech. 37 // PG. 45. col. 93). Бог Ло гос „си
лом бла го сло ва (τῇ τῆς εὐλογίας δυνάμει) при ро ду ви дљи вог ве шта ства 
(хље ба и ви на) пре о бра жа ва (μετ αστοιχειώσας ) у сво је Ти је ло“ (Or. ca
tech. 37 // PG. 45. col. 97). И ка да вје ру ју ћи при ма пре тво ре не и бе смрт
не Да ро ве (Ти је ло и Крв Хри сто ву), он да они, ула зе ћи у ти је ло вје ру ју
ћег „чи та во пре тва ра ју и пре ла жу у се бе“ (ὅλον πρὸς αυτὸ μετ αποιεῖ καὶ 
μετατίθησιν; (Or. ca tech. 37 // PG. 45. col. 93). Та ко Бог Ло гос „по до мо
стро ју бла го да ти са оп шта ва (ἐνσ πείρε ι) Се бе свим вје ру ју ћим по сред
ством Пло ти, ко ја је са ма са ста вље на од ви на и хље ба (ἧς ἡ σύστ ασις 
ἐξ οἴνου τε καὶ ἄρτου) да би сје ди ње њем са бе смрт ним и чо вјек по стао 
при ча сник не тру ле жно сти“ (Or. ca tech. 37 // PG. 45. col. 97). Очи глед но 
је да Св. Гри го ри је ев ха ри стиј ско ти је ло (Св. Да ро ве) по ис то вје ћу је са 
Хри сто вим вас кр слим ти је лом и у ње му ви ди из вор спа со но сног деј
ства Св. Да ро ва на на шу при ро ду.

Св. Гри го ри је на зи ва Ев ха ри сти ју „ли је ком“ и „про тив о тро вом“. 
Дје ло ва ње гри је ха слич но је отро ву ко ји рас тва ра на шу при ро ду. Ти је ло 
се одво ји ло од ду ше и по ста ло мр тво. Ев ха ри сти ја је „ли јек“ ко ји „сво
јим про тив деј ством от кла ња ште ту ко ју је на нио отров“ (Or. ca tech. 37 
// PG. 45. col. 93). Она ожи вља ва и чи сти ти је ло. Ка да се ти је ло очи
сти при ма њем Ев ха ри сти је оно по но во по ста је спо соб но да се за у ви јек 
сје ди ни са ду шом. Та ко се Ев ха ри сти ја по ка зу је као те мељ „сје ди ње ња 
раз је ди ње ног“ (Or. ca tech. 37// PG. 45. col. 93).

Ес ха то ло ги ја је нај крх ки ји и нај пр о бле ма тич ни ји дио бо го сло вља 
Св. Гри го ри ја Ни ског. Под ути ца јем Ори ге на Св. Гри го ри је је учио да ће 
се свјет ски про цес за вр ши ти вас по ста вља њем све га ство ре ног у ста ње 
пр во бит не чи сто те и све то сти (ἀποκατάστ ασις τῶν πάντων).

При је пр во род ног гри је ха, по Св. Гри го ри ју, вла да ло је пот пу но са
гла сје (сим фо ни ја) из ме ђу ду хов но га и ма те ри јал но га сви је та. Ко смо
сом је од зва ња ла пје сма хва ле Бо гу Тво р цу у ко јој су би ли сје ди ње ни 
сви гла со ви. Ко смич ка ли тур ги ја је не ста ла на кон гре хо па да, а Хри
стос је до шао да је по но во ус по ста ви и оку пи сва жи ва и не жи ва би ћа 
под „ша тор“ не бе ски. Та да ће зло иш че зну ти из обла сти по сто је ћег а 
бо го ли ка ље по та по но во ће за си ја ти у сви ма. На сту пи ће „дан осми“, 
„дан ве ли ки“, у ко јем Сун це Прав де не ће за ла зи ти и гдје не ће би ти вре
мен ског то ка.

Гри го ри је во уче ње о апо ка та ста зи ти је сно је по ве за но са ње го вим 
по и ма њем при ро де до бра и зла. Бог је ап со лут но до бро и са мо Он има 
са мо стал но ни од че га за ви сно би ће, што зна чи да је до бро вјеч но по 
сво јој су шти ни, док је зло не до ста так до бра. Зло па ра зи ти ра на до бру и 
не ма са мо стал но и не за ви сно по сто ја ње и би ће. Уко ли ко зло ни је вјеч
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но оно тре ба да има крај, јер са мо оно што не ма по чет ка мо же да бу де 
вјеч но. Вјеч но по сто ја ње зла не спо ји во је и са Бо жи јом до бро том. Бог 
је то ли ко до бар да се не мо же пој ми ти да уз Ње га по сто ји не што што је 
за у ви јек од ба че но. То зна чи да ће Бож ја до бро та на кра ју об у зе ти сва ко 
би ће јер ће Бог би ти „све у све му“.

Апо ка та ста за је код Св. Гри го ри ја ко смич ки до га ђај и она об у хва та 
не са мо људ ска би ћа не го цје ло куп ну тво ре ви ну. Ако зло бу де од стра
ње но (не ста ло) из ци је ле тво ре ви не би ло би не до след но ис кљу чи ти из 
пу но ће ство ре них би ћа ђа во ла и зле ду хо ве. На кра ју вре ме на ће се и 
сам ђа во вра ти ти у пр во на чал но бла же но ста ње. Тре ба ис та ћи да Гри
го ри је го во ри о спа се њу ђа во ла јер вје ру је у уни вер зал ну ис ку пи тељ ску 
жр тву Си на Бо жи јег. Твр ди ти да ђа во не мо же би ти ис ку пљен кр вљу 
Хри сто вом за Св. Гри го ри ја зна чи ума њи ва ње спа си тељ ске си ле Бо
жан ске жр тве. Тро днев ни бо ра вак у гро бу је сим вол пу но ће ис ку пље
ња ко ји је Го спод из вр шио. Го спод је то ком тро днев не смр ти ис ци је
лио сва три са су да зла: жен ски пол, му шки пол и ђа вол ску при ро ду. Тај 
рок и број да на су по ње му про роч ки сим во ли до ла зе ће апо ка та ста зе. 
У „Сло ву на све ту Пас ху“ ка же: „У три да на би ће ис три је бље но зло из 
све га по сто је ћег – из му шкар ца, из же не и из ро да зми ји ног...“ (Ἐν τρισίν 
ἡμέραις τῶν ὄντων τὸ κακὸν ἐξοικίζεται ἐξ ἀνδρῶν ἐκ γυναικῶν καί ἐκ τοῦ 
γένους τῶν ὄφεων; PG. 46. col. 612). Гри го ри је сма тра да ће се, ка да зло 
бу де уни ште но, ђа во ли ши ти сво га цар ства и вла сти, при зна ће Хри ста 
и Ње го во ис ку пље ње и при бли жи ти се спа се њу.

Све то Пи смо, по Св. Гри го ри ју, не са мо да не про ти вр је чи уче њу о 
апо ка та ста зи већ свје до чи у ње ну ко рист. Он је на ла зио ар гу мен те за 
сво је уче ње и у Ста ром и у Но вом За вје ту.

Стих из 37. Псал ма: „Још ма ло, па не ће би ти без бо жни ка; по гле да
ћеш на мје сто ње го во, а ње га не ма“ упу ћу је, по Св. Гри го ри ју, на вре ме
ност гри је ха и Бо жи ју на мје ру да га окон ча и уни шти. Стих из Проп 1, 
11: „Не по ми ње се шта је при је би ло; ни оно што ће по сли је би ти не ће се 
по ми ња ти у оних ко ји ће по сли је на ста ти“, по ка зу је да ће по сли је окон
ча ња све оп штег очи шће ња, ка да Го спод вас по ста ви цје ло куп ну тво ре
ви ну, не ста ти зло и сва ки по мен о ње му.

Гри го ри је се нај ра ди је по зи вао на стих из 1 Кор 15, 28: „А кад му 
све по ко ри, он да ће се и сам Син по ко ри ти Оно ме ко ји му све по ко ри, 
да бу де Бог све у све му (ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν)“. Те ри је чи, по ње му, 
го во ре да из ван Бо га не ће би ти ни ка квог жи во та и по сто ја ња и сход но 
то ме зло не ће мо ћи да по сто ји, јер ће све по сто је ће би ти у Бо гу.

Гри го ри је на не ким мје сти ма го во ри о вјеч но сти ад ских му ка што 
на из глед про ти вр је чи ње го вом уче њу о апо ка та ста зи. Тре ба ме ђу тим 
има ти у ви ду да из раз άεί ко ји озна ча ва вјеч ност у ап со лут ном сми слу 
Гри го ри је ни ка да не ве зу је за му че ње већ из раз άιών ко ји озна ча ва вре
ме ну вјеч ност или вје ко трај ност. Ап со лут на вјеч ност ад ских му ка, за 
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Гри го ри ја Ни сиј ског, не спо ји ва је са Бо жи јом Све до бро том и Ње го вим 
до мо стро јем спа се ња.

Тре ба на по ме ну ти да се Гри го ри је во уче ње о апо ка та ста зи у не ким 
аспек ти ма зна чај но раз ли ку је од Ори ге но вог. Он од ба цу је уче ње свог 
прет ход ни ка о пре ег зи стен ци ји и се ље њу ду ша. Он та ко ђе го во ри о вас
по ста вља њу ци је ло га чо вје ка (ду ше и ти је ла) у не рас ки ди во је дин ство. 
Ма те ри јал ни сви јет, ви дљи ва тво ре ви на не гу би код ње га сво је на зна че
ње као код Ори ге на. Она се спа са ва за јед но са чо вје ком и пре ко чо вје ка. 
Све ти Гри го ри је за о би ла зи још јед ну од по те шко ћа Ори ге на. Тво ре ви на, 
по ње му, ни је са вјеч на Бо гу, она се пр ви пут оби ће тво ру је у је дин стве ном 
исто риј ском про це су. Ври је ме и исто ри ја не пред ста вља ју не ка кво ис па
да ње из вјеч но сти због гре хо па да као код Ори ге на, већ „окви ре“ у ко ји
ма се од ви ја цје ло куп ни Бо жи ји до мо строј. To ра ди кал но ми је ња сми сао 
апо ка та ста зе и спа са ва по тврд ни сми сао исто ри је. Гри го ри је од ба цу је и 
Ори ге но во уче ње о бес ко нач но сти свје то ва, па до ва и ис ку пљи ва ња. Та
ква бес ко нач ност је не са гла си ва са Бо жи јим про ми слом по ко ме је чо вјек 
са здан ра ди за јед ни ча ре ња са Бо гом, а и са чи ње ни цом да бо го за јед ни ча
ре ње не мо же по ста ти пре за си ће но, ни ти про ти вр је чи чо вје ко вој сло бо
ди већ је афир ми ше и по ди же на нај ви ши мо гу ћи сте пен. Из на ве де них 
раз ло га Гри го ри је во уче ње о апо ка та ста зи ни је осу ђе но за јед но са Ори ге
но вим уче њем на Пе том ва се љен ском са бо ру 553. го ди не.

Све ти Јо ван Зла то уст
(Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος; Io an nes Chryso sto mus)

Св. Јо ван је ро ђен из ме ђу 344. и 354. го ди не у Ан ти о хи ји, ве ли ком цен
тру је ли ни стич ке кул ту ре и тре ћем по зна ча ју гра ду Рим ске им пе ри
је. Ње го ви ро ди те љи Се кунд и Ан ту са при па да ли су ви шим сло је ви ма 
ан ти о хиј ског дру штва. По што је ра но остао без оца бри гу о Јо ва но вом 
вас пи та њу пре у зе ла је мај ка Ан ту са, ко ја је у ње га удах ну ла пре фи ње ну 
људ ску осје ћај ност и ду бо ку хри шћан ску вје ру.

Зла то уст је сте као бли ста во кла сич но и хри шћан ско обра зо ва ње. 
Од лич но је по зна вао грч ку књи жев ност, исто ри ју, ге о гра фи ју, ге о ме
три ју и ре то ри ку ко ју је, по свје до чан ству исто ри ча ра Со кра та (So cr. 
Hist. eccl. VI, 3) и Со зо ме на, (Soz. Hist. eccl. VI II, 2) из у ча вао код зна
ме ни тог учи те ља го вор ни штва Ли ва ни ја. На кон сти ца ња кла сич ног 
обра зо ва ња Св. Јо ван је по ха ђао хри шћан ску шко лу Аске ти ри јум на 
чи јем се че лу на ла зио по зна ти ан ти о хиј ски бо го слов и ег зе ге та Ди о дор 
Тар сиј ски. У овој шко ли су, осим о основ ним прин ци пи ма и ме то да ма 
ту ма че ња Све тог Пи сма, уче ни ци сти ца ли зна ње и из аскет ске прак
ти ке. Зла то у сто ви школ ски дру го ви на Аске ти ри ју му би ли су Те о дор 
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Моп су е стиј ски (осу ђен као је ре тик на Пе том ва се љен ском са бо ру) и 
епи скоп се лев киј ски Мак сим (So cr. Hist. eccl. VI, 3).

Го ди не 367. Зла то уст се упо знао са Св. Ме ле ти јем Ан ти о хиј ским ко
ји га је кр стио (вје ро ват но 369) и ру ко про и звео за чте ца (371. или 372). 
Ме ле ти је је био уз о ран ар хи је реј ко ји је сво јом прав до љу бљи во шћу и 
кро то шћу „по ко рио“ ср ца ан ти о хиј ских хри шћа на, та ко да је, по ка зи
ва њу са мог Зла то у ста, сва ки од њих же лио сво ме си ну да на дје не ње
го во име ми сле ћи да ће та ко и са мог све ти те ља уве сти у свој дом (De 
s. Me let. An ti och.). На кон мај чи не смр ти 372. го ди не, Зла то уст од ла зи у 
јед ну од ма на стир ских оби те љи на обли жњој пла ни ни Сил пио, гдје се 
то ком че ти ри го ди не под вр гао су ро вој аске зи под ду хов ним ру ко вод
ством ис ку сног под ви жни ка си риј ца, а по том је дви је го ди не про вео 
као ана хо рет у јед ној пе ште ри. По што је био чо вјек сна жног ду ха али 
сла ба шне фи зич ке кон сти ту ци је стро ги аскет ски на чин жи во та не га
тив но се од ра зио на ње го во фи зич ко здра вље, због че га је био при ну ђен 
да се вра ти у Ан ти о хи ју 378. го ди не. Ње гов би о граф Па ла ди је ка же да је 
бо лест до шла по про ми слу Бо жи јем у пра вом тре нут ку, ка ко би Јо ва ну 
омо гу ћи ла да сли је ди свој пра ви по зив – по зив па сти ра (Pal lad. Dial. de 
Vi ta Ioan. Chrys. 5). Сам Јо ван ће у сво јој 6. бе сје ди о све штен ству на
пи са ти да би ако би мо рао да би ра из ме ђу не да ћа упра вља ња Цр квом и 
ми ра мо на шко га жи во та хи ља ду пу та ра ди је ода брао па стир ски по зив. 
То ни ка ко не зна чи да се Зла то уст од ре као аскет ског иде а ла. Ма на стир 
и под ви жнич ки жи вот оста ви ли су ду бок пе чат на ње го вој лич но сти и 
он је у сви је ту по стао још ва тре ни ји по бор ник и за штит ник аскет ског 
иде а ла не го ра ни је, о че му свје до че ње го ви мно го број ни спи си. Он сам 
је до кра ја жи во та остао па стирпод ви жник ко ји се бо рио за уну тра
шњу не за ви сност од спо ља шњих окол но сти и усло ва жи во та и те жио 
да пре о бра зи жи вот гра до ва и ус по ста ви у њи ма хри шћан ски по ре дак.

Св. Ме ле ти је је кра јем 380. или по чет ком 381. ру ко по ло жио Зла то
у стог за ђа ко на, а Ме ле ти јев пре јем ник на ан ти о хиј ској ка те дри Фла
ви јан I по све тио га је у чин све ште ни ка 386. го ди не. За хва љу ју ћи из
ван ред ном бе сјед нич ком да ру Св. Јо ван се вр ло бр зо про чуо као про
по ви јед ник ри је чи Бо жи је. Он је сво је слу ша о це до во дио до ус хи ће ња 
и оку пљао у цр ква ма ве ли ко мно штво на ро да. У фе бру а ру 387, пред 
по че так Ве ли ког по ста, де сио се у Ан ти о хи ји до га ђај ко ји ће би ти по
вод да сна га Зла то у сто ве жи ве ри је чи до ђе до из ра жа ја. У знак про
те ста про тив по ви ше ња по ре за на род на ма са је раз би ла ста туе ца ра и 
чла но ва ње го ве по ро ди це и раз ба ца ла их по ули ца ма. Цар Те о до си је се 
ра ни је су ро во об ра чу нао са уче сни ци ма слич не по бу не у Со лу ну, па је 
при је ти ла опа сност да се не што слич но де си и у Ан ти о хи ји. Св. Јо ван je 
то ком Ве ли ког по ста из го во рио сво је зна ме ни те „Бе сје де о ста ту а ма“ у 
ко ји ма је сје ди нио ве ли ко по сну про по ви јед на те му по ка ја ња са ак ту ел
ним до га ђа јем. Ове сјај не бе сје де уми ри ле су по бу ње не ан ти о хиј це, па 
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им је, за хва љу ју ћи по сред ни штву епи ско па Фла ви ја на, цар Те о до си је 
опро стио по бу ну (Ioan. Chrys. Ad po pul. An ti och. III; XXI).

Зла то уст је као све ште ник из го во рио ве ћи ну сво јих бе сје да и про ту
ма чио нај ве ћи дио Све тог Пи сма. Из тог пе ри о да, осим већ по ме ну тих 
„Бе сје да о ста ту а ма“, тре ба по себ но из дво ји ти оми ли је на Ма те ја и Јо ва на.

Сте кав ши огром ну сла ву и углед у хри шћан ском сви је ту, Св. Јо ван је 
по сли је смр ти ар хи е пи ско па Нек та ри ја по зван на ца ри град ску ка те дру. 
На до ла ску Зла то у стог на ро чи то је ин си сти рао пр ви ми ни стар Ев тро
пи је, ко ји је же лио да укра си пре сто нич ку ка те дру лич но шћу сјај ног 
ан ти о хиј ског про по ви јед ни ка, ми сле ћи да ће му то по мо ћи да до дат но 
осна жи сво ју по ли тич ку по зи ци ју у Им пе ри ји и оства ри сво је вла сто
љу би ве ам би ци је. На зна че ње Св. Јо ва на на ца ри град ску ка те дру ни је 
би ло по во љи Те о фи лу Алек сан дриј ском. Он је пред ло жио за Нек та
ри је вог на след ни ка осам де се то го ди шњег алек сан дриј ског пре зви те ра 
Иси до ра, ко ји је при мио по све ће ње од Св. Ата на си ја Ве ли ког и био по
знат мно ги ма у Ри му и Ца ри гра ду. Те о фил је же лио да из бо ром Иси до
ра до би је мо гућ ност да спро во ди сво ју цр кве ну по ли ти ку у пре сто ни ци 
им пе ри је и да исто вре ме но оја ча свој ути цај на цар ском дво ру (Pal lad. 
Dial. de Vi ta Ioan. Chrys. 6). Ца ри град ни под ко јим усло ви ма ни је же лио 
кон тро лу од стра не Алек сан дри је – ни по ли тич ку ни цр кве ну. Зла то уст 
је јед но гла сно иза бран од стра не кли ра и на ро да за ар хи е пи ско па пре
сто нич ке ка те дре (So cr. Hist. eccl. VI, 2; Soz. Hist. eccl. VI II, 2). Ипак је ра
ди „за ко ни то сти хи ро то ни је“ (διὰ τὸ ἀξιόπιστον τῆς χειροτονίας) са зван 
са бор ис точ них епи ско па у Ца ри гра ду, на ко јем је при су ство вао и Те о
фи ло Алек сан дриј ски (So cr. Hist. eccl. VI, 2). Он је под при ти ском цар
ског ми ни стра Ев тро пи ја при хва тио Зла то у стов из бор и узео уче шће у 
ње го вој хи ро то ни ји. Ин тро ни за ци ја Зла то у стог би ла је пре ма Си нак
са ру Ца ри град ске цр кве 15. де цем бра 397, а пре ма исто ри ча ру Со кра ту 
Схо ла сти ку 26. фе бру а ра 398. го ди не. Прет по ста вља се да је епи скоп ска 
хи ро то ни ја би ла 15. де цем бра а ин тро ни за ци ја 26. фе бру а ра.

Пр ве Зла то у сто ве про по ви је ди у Ца ри гра ду, упе ре не про тив је ре ти
ка ано ме ја ца, иза зва ле су оду ше вље ње вје р них и осво ји ле њи хо ва ср ца. 
У сво јим ка сни јим про по ви је ди ма он из об ли ча ва не мо рал и ли це мјер је 
ста нов ни ка пре сто ни це са на мје ром да их ду хов но об но ви и пре по ро
ди. По себ но је из об ли ча вао све ште ни ке ко ји су би ли без о сје ћај ни за 
сво је при зва ње и ко ји су сво јим дје ли ма са бла жња ва ли на род. Зла то
у стов на чин про по ви је да ња и ње го ви етич ки по гле ди, ко ји су се сла бо 
укла па ли у ла ко ми сле ни ам би јент пре сто ни це, иза зва ли су отво ре но 
не при ја тељ ство јед ног ди је ла кли ра, лу та ју ћих мо на ха и вла сто др жа ца. 
Зла то у ста је оду ше вље но при хва тио прост на род ко ји је у ње му ви дио 
бес ком про ми сног бор ца за исти ну и за штит ни ка си ро ма шних и угње
те них, и за то је хр лио на ње го ве про по ви је ди ко је је, по ка зи ва њу исто
ри ча ра Со зо ме на, имао оби чај да из го во ри сје де ћи на ам во ну чте ца.
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Да би смо бо ље схва ти ли су коб Зла то у стог са цар ским дво ром нео
п ход но је да се упо зна мо са ње го вим по гле ди ма на цар ску власт и од
нос Цр кве и др жа ве. У јед ној од шест бе сје да на Ис 6, 1 он ис ти че да 
је све ште ник из над ца ра и ау то ри тет Цр кве из над цар ског ау то ри те та 
за то што све ште ник по ма зу је и бла го си ља ца ра ко ји пре кла ња гла ву 
под ње го ве ру ке, а ве ћи уви јек бла го си ља ма њег. Зла то уст од ри че ца
ру би ло ка ква са крал на пра ва и у ње му ви ди ис так ну тог чла на цр кве 
– мир ја ни на ко ји до би ја власт да се бри не са мо о дје ли ма зе маљ ским. 
Сми сао по ма за ња ца ра ни је, по Зла то у сту, у при зна ва њу не ка квих, ње
му при па да ју ћих са крал них пра ва, већ у до би ја њу бла го сло ва за дје ла 
ми ло ср ђа. По ла зе ћи од ова квих прет по став ки Зла то уст је сма трао сво
јом оба ве зом да се бри не о мо рал ном ста њу чла но ва цар ске по ро ди це: 
да их хва ли за до бре а из об ли ча ва за ло ше по ступ ке, ко ји ни су у скла ду 
са је ван ђел ским ду хом.

Не ма мо мно го по да та ка о од но си ма Св. Јо ва на и ца ра Ар ка ди ја, ко ји 
је имао са мо фор мал ну власт и био па сив на фи гу ра у Им пе ри ји. Ре ал на 
власт би ла је кон цен три са на у ру ка ма пр вог ми ни стра Ев тро пи ја, а по
сли је Ев тро пи је вог сврг ну ћа у ру ка ма ца ри це Ев док си је, са ко јом је Зла
то уст у по чет ку свог ар хи па стир ског слу же ња на ца ри град ској ка те дри 
био у до брим од но си ма. Ев док си ја се до ста ср дач но од но си ла пре ма 
ње му и фи нан сиј ски и ма те ри јал но по ма га ла Цр кву. Иа ко је Зла то уст 
хва лио ца ри цу за до бра дје ла он исто вре ме но ни је хтио да при хва ти 
рас ко шан жи вот цар ског дво ра и ње го ве це ре мо ни јал не фор мал но сти, 
ко је за ње га ни су би ле ни шта дру го не го ма ни фе ста ци ја људ ске су је те и 
сла во љу бља. Зла то уст је за ми шљао иде ал ног вла да ра хри шћа ни на ко
ји пре зи ре рас кош и спо ља шњи сјај и жи ви у ду ху је ван ђе ља. Ње го ви 
стро ги ду хов ни за хтје ви иза зва ли су не га тив ну ре ак ци ју и не при ја тељ
ско рас по ло же ње у ви шим дру штве ним кру го ви ма. Про по ви је ди про
тив рас ко ши, свје тов них за ба ва, раз у зда но сти и бо гат ства на ро чи то су 
по га ђа ле су јет ну ца ри цу, ко ја ће по ста ти ње гов љу ти не при ја тељ.

До ла зак стро гог и пра вич ног стар је ши не на ца ри град ску ка те дру 
био је те го бан и за сам клир и мо на штво пре сто ни це. За ври је ме Нек та
ри ја ни ко се ни је уз не ми ра вао због не до стат ка ди сци пли не, па је Јо ва
нов труд да сре ди при ли ке у ца ри град ској ар хи е пи ско пи ји и ис ко ри је
ни мно го број не зло у по тре бе и не пра вил но сти иза звао не при ја тељ ско 
рас по ло же ње јед ног ди је ла кли ра и мо на штва пре ма свом ар хи па сти ру.

У ин три га ма про тив Зла то у стог по себ но су пред ња чи ли епи ско пи 
Ака ки је Ве риј ски, Се ве ри јан Га вал ски, Ан ти ох Пто ле ма ид ски и Те
о фил Алек сан дриј ски. Овај по след њи је био из ра зи то не при ја тељ ски 
на стро јен пре ма Зла то у сту, а је дан од раз ло га та кве на стро је но сти био 
је и ри ва ли тет из ме ђу Алек сан дри је и Ца ри гра да ко ји да ти ра од ра ни
је. Алек сан дри ја је ду го вре ме на би ла је дан од нај зна чај ни јих ад ми ни
стра тив них, кул тур них и по ли тич ких цен та ра у Рим ској им пе ри ји. Са 
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ја ча њем уло ге но ве пре сто ни це Ца ри гра да у по ли тич ком и кул тур ном 
жи во ту Им пе ри је до ћи ће до по сте пе ног опа да ња зна ча ја Алек сан дри
је. Су пар ни штво из ме ђу ова два цен тра на ро чи то је би ло из ра же но на 
цр кве ном по љу. Дру ги ва се љен ски са бор (тре ћи ка нон) уз ди гао је ца
ри град ску ка те дру на дру го мје сто по ран гу ко је је ра ни је при па да ло 
Алек сан дри ји. Алек сан дриј ски ар хи е пи ско пи ни су мо гли да се по ми ре 
да ар хи е пи скоп но ве „ско ро је вић ке“ пре сто ни це бу де по ран гу из над 
ар хи е пи ско па древ не пре сто ни це хри шћан ског ис то ка, због че га је су
пар ни штво по не кад пре ла зи ло у отво рен су коб ка кав се де сио из ме
ђу Те о фи ла и Зла то у стог. Те о фил је по сва ку ци је ну же лио не са мо да 
дис кре ди ту је Св. Јо ва на Зла то у ста не го и да де гра ди ра „ско ро је вић ку“ 
ца ри град ску ка те дру, па је че као са мо аде ква тан по вод да оства ри свој 
циљ. Ка да је Зла то уст пру жио уто чи ште ни триј ским мо на си ма, тзв. 
Ду гач кој бра ћи (ἁδελφοί μακροί), ко ји су под оп ту жбом за ори ге ни зам 
прог на ни из Егип та, Те о фил је то сма трао иде ал ном при ли ком да от
поч не сво је на па де на ње га. Зла то уст ни је же лио да се осло ни са мо на 
при чу прог на них мо на ха, па је упу тио пи смо Те о фи лу у ко јем тра жи 
раз ја шње ње чи та ве ства ри (Pal lad. Dial. de Vi ta Ioan. Chrys. 7–8). Овај 
га је оп ту жио да сво јим упли та њем у овај слу чај пре ко ра чу је гра ни
це сво је ју рис дик ци је про тив но од лу ка ма цр кве них са бо ра. „Тре ба да 
знаш, пи сао је он Јо ва ну, од ред бе Ва се љен ског са бо ра. Не ћеш ми ти су
ди ти, не го еги пат ски епи ско пи: ства ри тре ба да се рје ша ва ју на под руч
ју оп ту же но га“.

Још те жа оп ту жба про тив Зла то у ста би ла је да је да ва њем уто чи шта 
прог на ним „је ре ти ци ма ори ге ни сти ма“ и сам по стао след бе ник и за
штит ник ори ге ни зма и да је као та кав не до сто јан да бу де ца ри град ски 
ар хи е пи скоп. Те о фил је успио да за „сво ју ствар“ при до би је и фа на тич
ног про тив ни ка Ори ге на Св. Епи фа ни ја Ки пар ског, ко ји је у про ље ће 
403. го ди не сти гао у Ца ри град да из не се Зла то у стом оп ту жбе про тив ње
га. Он је у при град ској цр кви Јо ва на Пре те че, без Зла то у сто вог зна ња, 
од слу жио Ли тур ги ју и ру ко по ло жио јед ног ђа ко на чи ме је на ру шио ка
нон ска пра ви ла. Зла то уст се пре ма ово ме по нио ве ли ко ду шно и по звао је 
Епи фа ни ја код се бе, али је Епи фа ни је од био ње гов по зив и, по на го во ру 
Те о фи ло вих ин три га на та, упу тио се у храм Све тих Апо сто ла са на мје
ром да ана те ми ше Ори ге на и ње го ве при ста ли це. У хра му га је до че као 
ђа кон Св. Јо ва на Зла то у стог ко ји му је об ја снио си ту а ци ју и упо зо рио 
га да сво јим по ступ ци ма иза зи ва не ми ре ко ји Цр кви не мо гу до ни је ти 
ни шта до бро. Епи фа ни је је та да схва тио да је за ве ден од стра не алек
сан дриј ског па пе, па је раз о ча ран и ого р чен на пу стио пре сто ни цу из го
во рив ши чу ве ну ре че ни цу: „Оста вљам вам ка те дру, двор и ли це мјер је“.

Уско ро је у Ца ри град сти гао и Те о фил ко ји је од мах са гле дао при ли
ке у пре сто ни ци и ви дјев ши да Св. Јо ван има мно го не при ја те ља ис ко
ри стио та кву си ту а ци ју да се ко нач но об ра чу на са њим. Он је успио да 
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оку пи све не при ја те ље Зла то у стог и да при ку пи све оп ту жбе (ве ћи ном 
ла жне) про тив ње га ка ко би оства рио свој циљ. За Те о фи ла су по себ но 
би ле ва жне оне оп ту жбе про тив Јо ва на ко је су до ла зи ле од не ких ма ло
а зиј ских епи ско па ко ји су би ли кив ни на ње га због до га ђа ја на под руч ју 
Ефе ске ми тро по ли је (401. го ди не) ка да је Зла то уст раш чи но не ко ли
ко епи ско па (цр кве ни исто ри ча ри на во де раз ли чи те по дат ке о бро ју 
раш чи ње них епи ско па) због ка нон ских и мо рал них пре сту па. Те о фил 
је овај по сту пак оква ли фи ко вао као не ка нон ско ши ре ње ју рис дик ци је 
ца ри град ског епи ско па и по ни жа ва ње до сто јан ства древ них апо стол
ских ка те дри. Он је ла ко уби је дио цар ски пар у нео п ход ност смје не 
пре сто ног ар хи е пи ско па, па је на ње го во ин си сти ра ње одр жан са бор 
у ав гу сту 403. у бли зи ни Хал ки до на, у цар ској ви ли Ру фи ни ја ни (Vil la 
Ru fi ni a na). Ви ла Ру фи ни ја на је због свог по ло жа ја на зва на Под хра стом 
(Επί Δρύν), па је под тим име ном по знат и овај са бор на ко јем је су ђе но 
Зла то у стом.

Са бра ни епи ско пи, од ко јих су огром ну ве ћи ну чи ни ли егип ћа ни, 
осу ди ли су Зла то у стог на осно ву 29 та ча ка оп ту жбе, ве ћи ном из ми
шље них. Осим за то бо жње ка нон ске пре сту пе и кри ви це Јо ван је оп ту
жен и за под ри ва ње цар ске вла сти и увре ду цар ског ве ли чан ства (Phot. 
Bibl. 59). Зла то уст је зба чен са ка те дре и по слан у про гон ство у Ви ти
ни ју (Pal lad. Dial. de Vi ta Ioan. Chrys. 9). На род на по бу на при ну ди ла је 
ца ри цу Ев док си ју да опо зо ве Јо ва но во про гон ство. Зла то уст се вра тио 
на сво ју ка те дру на оп ште оду ше вље ње вјер них и том при ли ком из го
во рио бе сје ду „По по врат ку из про гон ства“.

Но ве не во ље за де си ле су Зла то у стог у ври је ме по ста вља ња ца ри чи
не ста туе у бли зи ни са бор ног хра ма у Ца ри гра ду, ка да је за ам во ном 
из го во рио зна ме ни ту бе сје ду „Опет би је сни Иро ди ја да, опет тра жи на 
та њи ру гла ву Јо ва но ву“, за ко ју је Ев док си ја сма тра ла (не без осно ва) 
да је упе ре на про тив ње. Кри ти ке и на па ди на Зла то у стог од мах су се 
по ја ча ли. По кре ну то је пи та ње ле гал но сти ње го вог по врат ка на ка те
дру. Че твр тим пра ви лом Ан ти о хиј ског са бо ра, на ко је су се по зи ва ли 
епи ско пи не при ја тељ ски на стро је ни пре ма Зла то у стом, по вра так на 
ка те дру без прет ход ног по ни ште ња са бор ске пре су де санк ци о ни ше се 
ли ша ва њем чи на и гу бље њем пра ва, па чак и у слу ча ју да је са бор ска 
пре су да би ла не пра вед на. Св. Јо ван ни је при зна вао овај са бор и ње го ве 
од лу ке, јер су га во ди ли ан ти ни кеј ски (про а ри јан ски) на стро је ни епи
ско пи. Не при ја те љи Зла то у стог су ипак успје ли да из деј ству ју ње го во 
свр га ва ње са ца ри град ске ка те дре. Де ве тог ју на 404. он је ухап шен и 
прог нан у мје сто Ку куз у Ма лој Јер ме ни ји. Ње го во дру го про гон ство 
иза зва ло је не го до ва ње на ро да и улич не не ми ре то ком ко јих су спа ље
ни Се нат и Дво рац као и са бор на цр ква Све те Со фи је. Власт се же сто ко 
об ра чу на ла са Зла то у сто вим при ста ли ца ма „јо ва ни ти ма“ (та ко су их 
на зи ва ли) оп ту жив ши их за под ме та ње по жа ра. Мно ги од њих би ли су 
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су ро во по гу бље ни. Да би спри је чи ле че сте по сје те вјер ни ка и сло ми
ле от пор прог на ни ка вла сти су 407. на ре ди ле да се све ти тељ из Ку ку за 
про тје ра у Пи ту инт, за ба че но мје сто на ис точ ној оба ли Цр ног мо ра. На 
пу ту за Пи ту инт у на се љу Ко ма не у Пон ту за вр шио се Зла то у стов му че
нич ки ход. Та мо је на са мр ти од не сен у ка пе лу Св. му че ни ка Ва си ли ска, 
у ко јој је пре дао ду шу Бо гу 14. сеп тем бра 407. го ди не. Ње го ве по след ње 
ри је чи би ле су: „Сла ва Бо гу за све“ (Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα; Pal lad. 
Dial. de Vi ta Ioan. Chrys. 11).

Бор ба про тив Св. Јо ва на на ста вље на је и по сли је ње го ве смр ти. На 
ин си сти ра ње Те о фи ла Алек сан дриј ског, ко ји је Зла то у стог оп ту жи вао 
за ори ге ни зам, ње го во име би ло је из ба че но из дип ти ха. Лаж је ли ко
ва ла при вре ме но. Исти на и прав да би ле су на стра ни Св. Зла то у стог, а 
сје ћа ње на ње га жи во је чу ва но у на ро ду ко ји га је мно го по што вао и 
во лио. Мно го број не при ста ли це Зла то у стог у Ца ри гра ду и Ан ти о хи
ји ни су при зна ле Ати ка и Пор фи ри ја за за ко ни те епи ско пе, због че га 
је на стао јо ва нит ски рас кол. Пор фи ри јев на след ник на ан ти о хиј ској 
ка те дри Алек сан дар (414–424) пр ви је унио име Св. Јо ва на у дип тих 
(The o dor. Hist. eccl. V, 35) и та ко на чи нио зна ча јан ко рак ка пре ва зи
ла же њу рас ко ла. Већ 417. го ди не име Св. Јо ва на ста вље но је у дип ти хе 
свих по мје сних цр ка ва осим алек сан дриј ске, на чи јем че лу се на ла зио 
Те о фи лов ро ђак Св. Ки ри ло Алек сан дриј ски. Ка сни је ће и Св. Ки ри ло 
схва ти ти нео сно ва ност оп ту жби про тив Св. Јо ва на и ста ви ти ње го во 
име у дип тих.

Сла вљен и ува жа ван од стра не на ро да још за жи во та, Св. Јо ван је 
пост хум но по стао још слав ни ји и по пу лар ни ји. На ини ци ја ти ву Св. 
Про кла Ца ри град ског († 446) ње го ве мо шти су 27. ја ну а ра 438. три
јум фал но пре не се не из Ко ма на у Ца ри град и по ло же не у храм Све тих 
Апо сто ла. Вр ло бр зо је при хва ћен као „ва се љен ски учи тељ и све ти тељ“ 
чи ји је ау то ри тет био не спо ран. У ше стом ви је ку је због свог из у зет ног 
бе сјед нич ког да ра до био по ча сно име Зла то уст (Χρυσόστομος), ко је ће 
би ти оп ште при хва ће но и по ко ме ће по ста ти по знат ди љем хри шћан
ске ва се ље не.

Св. Јо ван Зла то уст је, по сли је Ори ге на, нај плод ни ји пи сац ме ђу грч
ким оци ма. Нај ве ћи дио ње го вог ства ра ла штва пред ста вља ју бе сје де 
ко је су са чу ва не у об ли ку ре ди го ва них сте но граф ских би ље шки. Оста
так Зла то у сто вог ли те рар ног на сле ђа чи не трак та ти и пи сма.

Зла то у сто ве бе сје де мо же мо те мат ски по ди је ли ти на не ко ли ко гру
па: ег зе гет ске, дог мат ске, мо рал ноаскет ске, пра знич не, при год не, по
хвал не и ау то би о граф ске.

Нај зна чај ни је и нај број ни је су ег зе гет ске оми ли је ко је пред ста вља
ју кру ну ње го вог ства ра ла штва. Зла то уст је про ту ма чио у оми ли ја ма 
ве ли ки дио Ста рог и Но вог За вје та ко ри сте ћи исто риј скофи ло ло шки 
ег зе гет ски ме тод ка рак те ри сти чан за ан ти о хиј ску шко лу. Ни је дан цр
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кве ни пи сац ни је та ко те мељ но и са то ли ко осје ћа ја ту ма чио текст Све
тог Пи сма као Зла то уст. Ње го ва ту ма че ња по ста ће при мјер и обра зац 
за ка сни је ту ма че ри је чи Бо жи је.

„Бе сје де на Књи гу По ста ња 1–9“ (Ser mo nes 1–9 in Ge ne sim) све ти
тељ је из го во рио то ком Ве ли ког по ста 386. го ди не. Ове бе сје де об у хва
та ју пр ве три гла ве Књи ге По ста ња.

„Оми ли је на Књи гу По ста ња 1–67“ (Ho mi li ae 1–67 in Ge ne sim) об у хва
та ју цје ло куп ну Књи гу По ста ња; пр ве 32 оми ли је про из не се не су то ком 
Ве ли ког по ста а оста лих 35 по сли је Пе де сет ни це 388. или 389. го ди не.

„Ту ма че ње Пса ла ма“ (῾Ερμηνεῖα εἰς τοὺς ψαλμούς; Ex po si tio in psal
mos) на ста ло је из ме ђу 394. и 397, а об у хва та 58 пса ла ма: 4–12, 43–49, 
108–117, 119–150.

„Ту ма че ње Књи ге о Јо ву“ (Ὑπόμνημα εἰς τὸν μακάριον Ἰώβ; Com men
ta ri us in Iob) об у хва та нај ве ћи дио овог ста ро за вјет ног спи са. Зла то у
сто во ау тор ство увјер љи во је до ка зао на осно ву спо ља шњих и уну тра
шњих кри те ри ју ма фран цу ски на уч ник Hen ri Sor lin, ко ји је при ре дио и 
пр во кри тич ко из да ње овог спи са у Па ри зу 1988. го ди не.

„Ту ма че ње Књи ге про ро ка Иса и је“ (Ἑρμηνεία εἰς τὸν προφήτην 
Ἡσαΐαν; In Isa i am) је нај ра ни је ег зе гет ско дје ло Св. Јо ва на на ста ло у 
ври је ме ње го ве ђа кон ске слу жбе као при прем ни рад за ка сни је про
по ви је ди. Текст ту ма че ња у пот пу но сти је са чу ван са мо у јер мен ском 
пре во ду у јед ном ру ко пи су из XII ви је ка, док је на грч ком из вор ни ку 
са чу ва но ту ма че ње на пр вих 8 гла ва. Ка сни је се Св. Јо ван ви ше пу та 
вра ћао ту ма че њу од ре ђе них сти хо ва из Књи ге про ро ка Иса и је. Ње му 
при па да шест бе сје да на Иса и ју 6, 1 ко је је све ти тељ из го во рио у раз ли
чи то ври је ме и бе сје да на Иса и ју 45, 7 про из не се на у хра му Св. Ири не у 
Ца ри гра ду по сли је 498. го ди не.

Бе сје де „О Ани 1–5“ (Περὶ τῆς Ἄννης; De An na ser mo nes 1–5) из 387. 
пред ста вља ју ту ма че ње 1. гла ве Пр ве књи ге Са му и ло ве. На при мје ру 
Св. Ане, мај ке про ро ка Са му и ла, Зла то уст по ка зу је да ни шта ни је та ко 
моћ но као усрд на мо ли тва и искре на вје ра.

Оми ли је „О Да ви ду и Са у лу 1–3“ (Εἰς τὰ κατὰ τὸν Δαυῒδ κα τὸν Σαούλ; 
De Da vi de et Sa u le ho mi li ae 1–3) на ста ле су 387. го ди не, а пред ста вља
ју на ста вак ту ма че ња на Пр ву књи гу Са му и ло ву. Зла то уст на во ди као 
при мјер љу ба ви пре ма не при ја те љу ца ра Да ви да ко ји ни је сми шљао и 
на нио ни ка кво зло Са у лу, због че га га је Бог оби ла то на гра дио.

Оми ли ја „О Или ји и удо ви ци“ (Εἰς τὸν Ἠλίαν; In He li am et vi du am), 
чи је су мје сто и ври је ме на стан ка не по зна ти, пред ста вља ту ма че ње 
при че о Или ји и удо ви ци из Са реп те Си дон ске ко ја је про ро ку ука за ла 
го сто прим ство (1 Цар 17).

Двије оми ли је „О не ја сно сти про ро ка“ (De prop he ti a rum ob scu ri ta te 
hom. 1–2) на ста ле су нај вје ро ват ни је 386. го ди не. Св. Јо ван ис ти че да 
про ро ци ни су мо гли ја сно и от кри ве но да го во ре о до ла ску Хри сто вом 
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за ко јим је сли је ди ла апо ста зи ја Изра и ља, раз ру ше ње Је ру са ли ма и при
зва ње мно го бо жа ца у кри ло Цр кве, већ су то уви ли у фор му не ја сних 
про ро шта ва за то да би из бје гли рас пра ве са Ју де ји ма ко ји су их слу ша ли.

Оми ли ја на сти хо ве „Знам, Го спо де, да пут чо вје чи ји ни је у ње го вој 
вла сти“ (Јер 10, 23) про из не се на је око 387. го ди не. Сми сао ових ри је чи, 
по Зла то у стом, ни је у то ме да ни шта ни је у вла сти љу ди и да они ко ји 
чи не до бра дје ла ни су до стој ни по хва ле а они ко ји гри је ше не под ли је
жу ка зни, већ у то ме да ђа во мо же по би је ди ти чо вје ка са мо ако му Бог 
то до пу сти.

Са чу ва ни су та ко ђе и фраг мен ти Зла то у сто вих ту ма че ња на Је ре
ми ју и Да ни ла за ко је не зна мо са си гур но шћу да ли су то од лом ци из 
по себ них ту ма че ња ових књи га.

Зла то у сто ва но во за вјет на ту ма че ња су да ле ко оп шир ни ја од ста
ро за вјет них и об у хва та ју го то во цио Но ви За вјет. Са гла сно лек си ко ну 
„Су да“, Зла то уст је са ста вио ко мен та ре на сва че ти ри је ван ђе ља, али 
оми ли је на Мар ко во је ван ђе ље на жа лост ни су до шле до нас, а од ту ма
че ња на Је ван ђе ље по Лу ки са чу ва ни су са мо фраг мен ти.

„Оми ли је на све тог је ван ђе ли ста Ма те ја 1–90“ (Ὑπόμνημα εἰς τὸν 
ἅγιον Ματθαίον τὸν Εὐαγγελιστήν; In Mat tha e um ho mi li ae 1–90) про из
не се не су око 390. го ди не. Ове оми ли је са чу ва не су на грч ком из вор
ни ку у ве ли ком бро ју ру ко пи са, а пре ве де не су у V ви је ку на ла тин ски, 
јер мен ски и си риј ски је зик. Осим ту ма че ња је ван ђел ског тек ста ау тор 
раз ма тра осо бе но сти че ти ри је ван ђе ља; го во ри о на чи ни ма ту ма че ња 
Све тог Пи сма; ис ти че је дин ство Ста рог и Но вог За вје та су прот но ма
ни хеј ци ма и мар ки о ни ти ма; по би ја ари јан це до ка зу ју ћи да је Син ра
ван Оцу; хва ли мо на штво и хри шћан ске вр ли не.

„Оми ли је на Све тог апо сто ла и је ван ђе ли ста Јо ва на 1–88“ (Ὑπόμνημα 
εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον κα Εὐαγγελιστήν; In Io an nem ho mi
li ae 1–88), на ста ле 391, са чу ва не су та ко ђе на грч ком из вор ни ку. Ове 
оми ли је су кра ће од оних на Ма те ја и има ју из ра же ни ју дог мат скопо
ле мич ку цр ту за то што су ари јан ци, на ро чи то ано меј ци, че сто на во ди
ли ци та те из Је ван ђе ља по Јо ва ну као до каз и оправ да ње за сво је је ре
тич ке ста во ве.

„Оми ли је на Дје ла апо стол ска 1–55“ (Ὑπόμνημα εἰς τὰς πράξεις τῶν 
ἀποστόλων; In Ac ta apo sto lo rum ho mi li ae 1–55) све ти тељ је из го во рио у 
Ца ри гра ду кра јем ље та или по чет ком је се ни 400. го ди не. У пр вој оми
ли ји Св. Јо ван из ра жа ва жа ље ње што се књи га Дје ла апо стол ских ма ло 
чи та у цр кви и оста је прак тич но не по зна та про стим вјер ни ци ма, због 
че га је пре у зео на се бе оба ве зу да је де таљ но про ту ма чи и ка же не што о 
ње ном ау то ру. У ру ко пи сној тра ди ци ји текст оми ли ја је са чу ван у дви је 
ре дак ци је ко ји се зна чај но раз ли ку ју: пр ва ни је ре ди го ва на и сма тра се 
пр во бит ном вер зи јом, док је дру га ре ди го ва на и ис пра вље на и пред ста
вља ка сни ју вер зи ју.
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„Бе сје де на по че так Дје ла 1–4“ (In prin ci pi um Ac to rum ho mi li ae 1–4) 
про из не се не су то ком пас хал не сед ми це 388. го ди не. У пр вој бе сје ди 
ау тор го во ри о на зи ву (на сло ву) књи ге; у дру гој о по чет ку књи ге и о 
фе но ме ну чу да; у тре ћој о ко ри сти чи та ња Све тог Пи сма; у че твр тој 
об ја шња ва за што се књи га Дје ла апо стол ских чи та то ком Пе де сет ни це.

„Ту ма че ње По сла ни це Ри мља ни ма“ (Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους 
ἐπιστολήν; In epi stu lam ad Ro ma nos ho mi li ae 1–32) на ста ло је нај вје ро
ват ни је 392. го ди не. О овом ег зе гет ском дје лу Св. Иси дор Пе лу си от ка
же: „Ту ма че ње По сла ни це Ри мља ни ма по нај ви ше из о би лу је му дро шћу 
пре му дрог Јо ва на. Јер ми слим, и не ка ми се то не сма тра за при стра
сност, да кад би и сам бо гор је чи ти Па вле ... се бе про ту ма чио, да не би 
ни он дру га чи је ту ма чио не го ли овај пред ре че ни муж, јер му је ту ма
че ње та ко укра ше но ду би ном ми сли и ље по том и вјер но шћу ри је чи“. У 
овом ту ма че њу пре о вла да ва ју мо рал нопрак тич не те ме.

„Оми ли је на Пр ву По сла ни цу Ко рин ћа ни ма 1–44“ (Ὑπόμνημα εἰς τὴν 
πρὸς Κορινθίους πρώτην ἐπιστολήν; In epi stu lam I ad Co rint hi os ar gu men
tum et ho mi li ae 1–44) и „Оми ли је на Дру гу По сла ни цу Ко рин ћа ни ма 
1–30“ (Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους δευτέραν ἐπιστολήν; In epi stu
lam II ad Co rint hi os ar gu men tum et ho mi li ae 130) на ста ле су кра јем 392. 
или по чет ком 393. го ди не. У сед мој оми ли ји на Пр ву по сла ни цу Ко рин
ћа ни ма Зла то уст го во ри о не по сти жно сти Бо га и Бо жан ског до мо стро
ја и оштро кри ти ку је ано меј це због њи хо ве скло но сти ка пот пу ној ра
ци о на ли за ци ји хри шћан ства и од ри ца ња у ње му ми стич них еле ме на та. 
У 40. оми ли ји на ла зи мо ва жно свје до чан ство о исто ри ји Тај не Кр ште
ња и о „тај ној ди сци пли ни“ (di sci pli na аrcanа).

„Ту ма че ње По сла ни це Га ла ти ма“ (῾Υπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Γαλάτας 
ἐπιστολήν; In epi stu lam ad Ga la tas com men ta ri us) на ста ло је у Ан ти о хи ји 
393. го ди не.

„Оми ли је на По сла ни цу Ефе сци ма 1–24“ (Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς 
Ἐφεσίους ἐπιστολήν; In epi stu lam ad Ep he si os ar gu men tum et ho mi li ae 
1–24) про из не се не су или 402/403. го ди не или из ме ђу пр вог и дру гог 
про гон ства. На кра ју 11. оми ли је Зла то уст по ми ње „рас кол“ ко ји је иза
зван та ко што је дио ње го ве па стве пре шао на стра ну ње го вог су пар
ни ка. Ов дје је нај вје ро ват ни је ри јеч о епи ско пу Се ве ри ја ну Га вал ском, 
љу бим цу им пе ра тор ке Ев док си је и лич ном кон ку ре ту Св. Јо ва на у про
по вјед нич кој сла ви.

„Оми ли је на По сла ни цу Фи ли пља ни ма 1–15“ (Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς 
Θιλιππ ησίου ς ἐπιστολήν; In epi stu lam ad Phi lip pen ses ar gu men tum et ho
mi li ae 1–15) на ста ле су 399. го ди не. У 7. бе сје ди Зла то уст бра ни цр кве но 
уче ње о Бо го о ва пло ће њу и кри ти ку је уче ња до ке та, мар ки о ни та, след
бе ни ка Па вла Са мо сат ског и ари ја на ца; ис ти че да је Хри стос имао дви је 
са вр ше не при ро де: бо жан ску и чо вје чан ску, ко је су не сли ве но и не раз
дје љи во сје ди ње не.
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„Оми ли је на По сла ни цу Ко ло ша ни ма 1–12“ (Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς 
Κολοσ σ αεῖς ἐπιστολήν; In epi stu lam ad Co los sen ses ho mi li ae 1–12) из го во
ре не су нај вје ро ват ни је 399. го ди не. У њи ма се све ти тељ до ти че ве ли ког 
бро ја дог мат ских и етич ких те ма. У пр вој оми ли ји го во ри о об ли ци ма 
при ја тељ ства ме ђу љу ди ма; тре ћа оми ли ја по све ће на је хри сто ло шким 
пи та њи ма; у че твр тој оми ли ји ра су ђу је о то ме за што Хри стос ни је до
шао у сви јет ра ни је; у пе тој го во ри о не по сти жно сти Бо га и до мо стро
ја спа се ња; у ше стој о ис ку пље њу; у сед мој о Све тој Тај ни Кр ште ња; у 
осмој хва ли вр ли ну бла го да ре ња; у де ве тој оми ли ји по зи ва на усрд но 
чи та ње Све тог Пи сма и го во ри о ко ри сти чи та ња и пје ва ња Псал ти ра; 
у два на е стој оми ли ји су пр от ста вља хри шћан ски брак, ко ји је осве штан 
Хри стом и ан ђе ли ма, мно го бо жач ким свад бе ним пи ро ви ма.

„Оми ли је на Пр ву по сла ни цу Со лу ња ни ма 1–11“ (Ὑπόμνημα εἰς τὴν 
πρὸς Θε σ σαλονικε ῖς πρώτην ἐπιστολήν; In epi stu lam I ad Thes sa lo ni cen
ses ho mi li ae 1–11) и „Оми ли је на Дру гу по сла ни цу Со лу ња ни ма 1–5“ 
(Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Θε σ σαλονικε ῖς δευτέραν ἐπιστολήν; In epi stu lam II 
ad Thes sa lo ni cen ses ho mi li ae 1–5) Зла то уст је из го во рио нај вје ро ват ни је 
по сли је Ус кр са 402. го ди не. У овим оми ли ја ма све ти тељ из ме ђу оста лог 
го во ри и о по гре шном па ган ском уче њу о се ље њу ду ша (ме темп си хо зи) 
и о хри шћан ској вје ри у вас кр се ње мр твих.

„Оми ли је на Пр ву по сла ни цу Ти мо те ју 1–18“ (Ὑπόμνημα εἰς τὴν 
πρὸς Τιμόθεον πρώτην ἐπιστολήν; In epi stu lam I ad Ti mot he um ar gu men
tum et ho mi li ae 1–18) и „Оми ли је на Дру гу по сла ни цу Ти мо те ју 1–10“ 
(Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Τιμόθεον δευτέραν ἐπιστολήν; In epi stu lam II ad 
Ti mot he um ar gu men tum et ho mi li ae 1–10) про из не се не су 402. го ди не. 
Ов дје се Зла то уст се до ти че ра зних те ма као што су по ри је кло је ре си, 
сми ре но му дри је апо сто ла Па вла, уз вра ћа ње до брим за зло, до сто јан
ство епи ско па и слич но.

„Оми ли је на По сла ни цу Ти ту 1–6“ (Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Τίτον 
ἐπιστολήν; In epi stu lam ad Ti tum ho mi li ae 1–6) про из не се не су нај вје ро
ват ни је у Ан ти о хи ји 397. го ди не. Зла то уст ов дје до ста го во ри о ар хи је
реј ском по зи ву, те шко ћа ма епи скоп ске слу жбе и оба ве за ма епи ско па.

„Оми ли је на По сла ни цу Фи ли мо ну 1–3“ (Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς 
Θιλήμονα ἐπιστολήν; In epi stu lam ad Phi le mo nem ar gu men tum et ho mi li
ae 1–3) на ста ле су нај вје ро ват ни је 402. го ди не. Зла то уст раз ма тра пи та
ње роп ства ко је сма тра не из бје жним али исто вре ме но и не при род ним, 
за то што се оно ја вља као по сле ди ца гри је ха. Он ис ти че да Цр ква не 
при зна је раз ли ку из ме ђу ро ба и сло бод ног чо вје ка и по зи ва ро бо вла
сни ке да осло бо де сво је ро бо ве или да се бар оп хо де с њи ма чо вјеч но и 
до сто јан стве но, као са бра ћом у Хри сту.

„Оми ли је на По сла ни цу Је вре ји ма 1–34“ (Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς 
Ἑβραίους ἐπιστολήν; In epi stu lam ad He bra e os ar gu men tum et ho mi li ae 
1–34) про из не се не су нај вје ро ват ни је у Ан ти о хи ји 396–397. го ди не, али 
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су об ја вље не пост хум но по сте но граф ским за пи си ма ко је је са брао ан
ти о хиј ски све ште ник Кон стан тин, због че га се ду го вре ме на сма тра ло 
да су на ста ле у Ца ри гра ду у по след њим го ди на ма ар хи је реј ског слу же
ња Св. Јо ва на.

Осим ових оп шир них ту ма че ња Зла то уст је ау тор и мно го број них 
бе сје да на од ре ђе на мје ста из Но вог За вје та. У ту гру пу спа да ју сле де
ће бе сје де: 7 бе сје да „О Ла за ру“ (Εἰς τὸν Λάζαρον; De La za ro con ci o nes); 
„О ра сла бље ном“ (Εἰς τὸν παραλυτικόν; In pa ralyti cum de mis sum per tec
tum); „О че тве ро днев ном Ла за ру“ (Εἰς τὸν τετραήμερον Λάζαρον; In qu
a tri du a num La za rum); 2 бе сје де на Ма те ја 18, 23–35 и 9, 37; 2 бе сје де на 
Јо ва на 5, 17 и 5, 19; 2 бе сје де „О Јудиној издаји“; 2 бе сје де „О кр сту и 
раз бој ни ку“; 4 бе сје де „О про мје ни име на“; 3 бе сје де на Рм 5, 3; 8, 28 и 
16, 3 (о Аки ли и При ски ли); 3 бе сје де на I Кор 7, 2 ; 10, 1 и 11, 19; 3 бе сје
де на II Кор 4, 13; бе сје да на II Кор 11, 1; бе сје да на Гал 2, 11; бе сје да на II 
Тим 3, 1; бе сје да на Флп 1, 18.

Зби р ка од 12 бе сје да ко је у ру ко пи сној тра ди ци ји има ју за јед нич ки на
зив „Про тив ано ме ја ца“ (Πρὸς Ἀνομοίους, Con tra Ano ma e os) су нај по зна
ти ји Зла то у сто ви спи си на дог мат ске те ме. Ве ћи на ових бе сје да по све ће на 
је по би ја њу ано меј ства и раз ја шње њу те шких мје ста из Све тог Пи сма на 
ко ја су се је ре ти ци по зи ва ли да би пот кри је пи ли сво је уче ње о ино сушт
но сти Оца и Си на. Не ке од њих (6, 9. и 11.) ба ве се и дру гим те ма ма.

Пр вих пет бе сје да „Про тив ано ме ја ца“, ко је се још на зи ва ју „О не по
сти жном“ (Περὶ ἀκαταλήπτου; De in com pre hen si bi li Dei na tu ra), про из
не се но је кра јем 388. го ди не у Ан ти о хи ји. У пр вој бе сје ди „О не по сти
жном“ Зла то уст по би ја уче ње ано ме ја ца о спо зна тљи во сти Бо жан ске 
су шти не и из но си ар гу мен те у ко рист пра во слав ног уче ња о не по сти
жно сти и не схва тљи во сти Бо га по су шти ни и Ње го вој спо зна тљи во сти 
по енер ги ја ма; у дру гој исми ја ва тврд ње ано ме ја ца да они по зна ју Бо га 
као што Он по зна је са мог Се бе; у тре ћој ис ти че да онај ко ји ху ли на 
Бо га не мо же ни кад да му на шко ди; у че твр тој и пе тој бе сје ди Зла то уст 
ра су ђу је да ни љу ди ни ан ђе ли на зна ју Оно га ко ји оби та ва у не при
ступ ној свје тло сти и да са мо Син и Све ти Дух са вр ше но по зна ју Оца, 
бу ду ћи да су јед но сушт ни и рав но ча сни са Њим.

Бе сје да „О бла же ном Фи ло го ни ју“ (Εἰς τὸν μακάριον Φιλογόνιον; De 
be a to Phi lo go nio) или 6. бе сје да „Про тив ано ме ја ца“ про из не се на је 20. 
де цем бра 386. у Ан ти о хи ји, на дан успо ме не на Св. Фи ло го ни ја ко ји је 
ра ни је био ан ти о хиј ски епи скоп. Ова бе сје да се те мат ски раз ли ку је од 
прет ход них и у њој Зла то уст го во ри о по ме ну том све ти те љу и ње го
вом при зва њу од Бо га за епи скоп ско слу же ње, а та ко ђе го во ри и о то ме 
ко ли ко је ва жно да се вјер ни до стој но при пре ме за до ла зе ћи пра зник 
Ро ђе ња Хри сто вог и за при ма ње Све тих Тај ни.

Сед ма бе сје да ко ја при па да овој зби р ци но си на зив „О јед но сушт но
сти“ (Τοῦ ὁμοούσιον εἶναι τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ ἀπόδειξις; De con sub stan ti a li), 
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а из го во ре на је у ја ну а ру 387. го ди не. У њој ау тор на ста вља ан ти а но меј
ску по ле ми ку.

У осмој бе сје ди „О мол би мај ке си но ва За ве де је вих“ (Εἰς τὴν αἴτησιν 
τῆς μητρὸς τῶν υἱῶν Ζε βεδαίου ; De pe ti ti o ne ma tris fi li o rum Ze be da ei) 
Зла то уст го во ри о Хри сту као Су ди ји, а та ко ђе раз ја шња ва мол бу мај ке 
си но ва За ве де је вих (Мт 20, 20–23), као и од го вор Спа си те ља: „ни је мо је 
да дам“, ко ји не зна чи да Хри стос ни је ра ван Оцу по Бо жан ству.

Бе сје да „О че тво ро днев ном Ла за ру“ (Εἰς τὸν Τετραήμερον Λάζαρον, 
In qu a tri du a num La za rum) или 9. бе сје да Про тив ано ме ја ца про из не се
на је на Ла за ре ву су бо ту или то ком пас хал не сед ми це 387. го ди не. У њој 
се го во ри да мо ли тва Хри сто ва ко ја прет хо ди Ла за ре вом вас кр се њу не 
мо же да ти по вод за од ри ца ње јед но сушт но си Си на и Оца, за то што је 
Спа си тељ вас кр са вао љу де и без мо ли тве (Мк 5, 41; Лк 7,14). Мо ли тва 
је би ла про из не се на због ико но ми је, ра ди ко ри сти на ро да ко ји је био 
при су тан ка да је Ла зар вас кр снут.

Бе сје да 10. из ове збир ке но си на зив „О Хри сто вим мо ли тва ма“ (Εἰς 
τὰς εὐχάς, ἃς ὁ Χριστὸς ηὔξατο; De Сhristi pre ci bus), а про из не се на је по
сли је Ла за ре ве су бо те 387. го ди не. Има на уч ни ка ко ји сум ња ју у Зла то
у сто во ау тор ство 9. и 10. бе сје де Пр о тив ано ме ја ца.

Бе сје ду 11. „Про тив ано ме ја ца“ (Πρὸς Ἀνομοίους, Con tra Ano ma e os) 
и 12. бе сје ду „О ра сла бље ном“ (Εἰς τὸν παραλυτικόν; De Chri sti di vi ni ta
te) Зла то уст је из го во рио 398. на по чет ку свог ар хи је реј ског слу же ња у 
Ца ри гра ду. У њи ма све ти тељ до ка зу је да Ста ри и Но ви За вјет са гла сно 
го во ре о јед но сушт но сти Оца и Си на и ис ти че Хри сто ва чу да као до каз 
Ње го ве рав но ча сно сти са Оцем.

Осам бе сје да „Про тив Ју де ја“ (Κατὰ ἰουδαίων; Adver sus Ju da e os ora
ti o nes) Зла то уст је из го во рио кра јем 386. го ди не. Оне су упу ће не ју деј
ству ју ћим хри шћа ни ма ко ји су на ста ви ли да сла ве пра зник Су кот, је
вреј ску Но ву го ди ну и Пас ху 14. ни са на, и да чу ва ју су бо ту и об ре зу ју 
сво ју дје цу. Св. Јо ван ис ти че да су Ју де ји не са мо од ба ци ли обе ћа ног 
Ме си ју већ су га су ро во по гу би ли, због че га их је сти гла за слу же на ка
зна. За кон до но си ко рист са мо он да ка да вјер ни ка при во ди Хри сту, у 
су прот ном он до но си са мо ште ту. Они ко ји сле ду ју ју деј ске оби ча је, а 
фор мал но су хри шћа ни, уно се раз дор и не сло гу ме ђу хри шћа не и пред
ста вља ју ве ли ку опа сност ко ја угро жа ва је дин ство Цр кве.

До нас је до шло и 13 Зла то у сто вих „Ка ти хет ских оми ли ја“ (Ὁμιλίαι 
κατηχητικα πρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζε σ θαι; Ca tec he ses ad il lu mi nan
dos), ко је по ти чу из ан ти о хиј ског пе ри о да ње го вог дје ло ва ња и ко је 
мо же мо убро ја ти у ње го ве дог мат ске ра до ве. У овим ка ти хе за ма осим 
ли тур гиј ских и мо рал них по у ка огла ше ни ма Зла то уст из ла же и ту ма
чи основ не исти не вје ре. До по чет ка 20. ви је ка би ле су по зна те са мо 
три ка ти хет ске оми ли је Св. Јо ва на. Ру ски на уч ник грч ког по ри је кла 
Па пан до пу лоКе ра мевс († 1912) из дао је 1909. у Пе тро гра ду још три 
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до та да не по зна те ка ти хе зе, а ка то лич ки исто ри чар Ан то ан Вен гер 
(An to i ne Wen ger  † 2009) про на шао је на Све тој Го ри у јед ном ру ко пи
су из XI ви је ка још се дам до та да не по зна тих ка ти хе за.

Оми ли је „О вас кр се њу мр твих“ (Περί τῆς τῶν νεκρῶν ἀναστάσεως) и 
„Про тив ка та ра“ има ју та ко ђе дог мат ски ка рак тер.

Зла то уст је ау тор мно го број них бе сје да са мо рал ноаскет ском те ма
ти ком. Ов дје ће мо по ме ну ти са мо не ке.

У бе сје ди „О то ме да не тре ба раз гла ша ва ти гри је хо ве бра ће и мо ли
ти се за про паст не при ја те ља“ (Περὶ τοῦ μὴ δημοσιεύειν τὰ ἁμαρτήματα 
τῶν ἀδελφῶν, μηδὲ κατεύχε σ θαι τῶν ἐχθρῶν; Pec ca ta fra trum non evul gan
da) кри ти ку ју се они ко ји у мо ли тви тра же од Бо га не опро ште ње гри
је хо ва не го ка зну за сво је не при ја те ље.

Бе сје де „О ђа во лу 1–3“ (Περὶ τοῦ διαβόλου; De di a bo lo ten ta to re ho mi li ae 
1–3) про из не се не су то ком Ве ли ког по ста 386. го ди не. Све ти тељ об ја шња
ва за што Бог до пу шта да љу ди бу ду ис ку ша ва ни од стра не ђа во ла и на во
ди раз ли чи те пу те ве и на чи не дје ло ва ња ђа во ла на љу де. Бог до пу шта дје
ло ва ње не ча сти вог за то да би нас учи нио ја чим и при вео ка ве ћој сла ви. 
Они ма ко ји су укри је пи ли во љу у до бру ђа во ни ка да не мо же на шко ди ти.

Бе сје да „О на сла ђи ва њу бу ду ћим до бри ма и ни штав но сти са да
шњих“ по све ће на је те ми ду хов не сло бо де. Истин ску сло бо ду и власт 
има онај ко уми је упра вља ти сво јим стра сти ма, а они ко ји упра вља ју 
љу ди ма а ни су у ста њу да об у зда ју вла сти те стра сти ви ше су ро бо ви 
не го сло бод ни љу ди.

Бе сје ду „О ми ло сти њи“ (Περὶ ἐλεημοσύνης; De ele e mosyna) Зла то уст 
је из го во рио у зи му 387. по сли је по тре сног при зо ра на тр гу у Ан ти о хи
ји на ко јем је ле жао ве ли ки број си ро ма шних и ни штих о ко ји ма ни ко 
ни је во дио бри гу. Ма ло је бе сје да у исто ри ји ко је су се са то ли ко осје ћа ја 
до та кле еко ном ског ста ња ко је раз два ја си ро ма шне од бо га тих.

У „Бе сје ди на Но ву го ди ну“ (Λόγος ἐν ταῖς καλάνδαις; In Ka len das) 
про из не се ној у Ан ти о хи ји 388. Зла то уст из об ли ча ва мно го бо жач ко су
је вјер је, пре тје ри ва ње у ве се љу и раз врат то ком сла вље ња овог мно го
бо жач ког пра зни ка.

У мо рал ноаскет ске спа да ју и 9 бе сје да „О по ка ја њу“ (Περὶ μετανοίας; 
De po e ni ten tia ho mi li ae 1–9). Сед ма бе сје да се у да на шње ври је ме при
пи су је Се ве ри ја ну Га вал ском, а ау тор ство де ве те бе сје де је сум њи во и 
не мо же се са си гур но шћу при пи са ти Св. Јо ва ну. Бе сје де „О по ка ја њу“ 
на ста ле су у пе ри о ду Зла то у ствог пре зви тер ског слу же ња. Зла то уст ис
ти че нео п ход ност по ка ја ња као ље кар ства за ра не ко је су ду ши на не се
не гри је хом и не до пу сти вост оча ја ња. Оча ја ње, ко је је по сле ди ца гри је
ха и угод но је ђа во лу, из го ни се из ду ше по ка ја њем, ко је чи ни по кај ног 
хри шћа ни на ту ђим ђа во лу. У овим бе сје да ма се го во ри и раз ли чи тим 
пу те ви ма по ка ја ња: пр ви пут – ис по ви јест пред Бо гом, дру ги – опла ки
ва ње сво јих гри је хо ва, тре ћи – сми ре ње, че твр ти – ми ло сти ња, ца ри ца 
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вр ли на и пе ти пут – не пре ста на мо ли тва. „О мно гим пу те ви ма по ка ја
ња го во ри мо, ка же Зла то уст, да би смо зна ли да нам је кроз ра зно вр сне 
пу те ве лак ше оства ри ти спа се ње“.

Од пра знич них бе сје да Св. Јо ва на по ме ну ће мо са мо оне чи је ау тор
ство ни је спор но: „На дан Ро ђе ња Го спо да на шег Ису са Хри ста“ (Εἰς 
τὴν γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ; In di em na ta
lem), про из не се на 25. де цем бра 386; „О Кр ште њу Спа си те ља“ (Εἰς τὸ 
βάπτισμα τοῦ Σωτῆρος; De bap ti smo Chri sti), про из не се на 6. ја ну а ра 387; 
„О Ју ди ној из да ји“ – 1. бе сје да (Εἰς τὴν προδοσίαν τοῦ Ἰοῦδα; De pro di ti o
ne Iu dae ho mi li ae 1), про зне се на нај вје ро ват ни је 388. или 389; „О кр сту 
и раз бој ни ку 1–2“ (Εἰς τὸν σταυρὸν κα εἰς τὸν λῃστήν; De cru ce et la tro ne 
ho mi li ae 1–2), про из не се не нај вје ро ват ни је на Ве ли ки пе так 388; „На 
све ту Пас ху“ (Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα; Ho mi lia in san ctum Pascha), при зне се
на у Ан ти о хи ји; „На Ваз не се ње Го спод ње“ (Εἰς τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου; 
In ascen si o nem Do mi ni no stri Ie su Chri sti), про из не се на 386; „На све ту 
Пе де сет ни цу“ – 1. бе сје да (Εἰς τὴν ἁγίαν Πεντηκοστήν; De san cta pen
te co ste ho mi li ae 1), про из не се на 386; „Про тив оних ко ји се опи ја ју и о 
Вас кр се њу“ (Κατὰ με θυόντ ων κα εἰς τὴν Ἀνάστ ασιν, Adver sus ebri o sos et 
de res su rec ti o ne), про из не се на на Пас ху 1. апри ла 389.

У бе сје ди „На Ро ђе ње Го спо да“ Зла то уст об ја шња ва сво јој па стви 
за што се Ро ђе ње Хри сто во пра зну је у тај дан а не, као што је ра ни је 
у Ан ти о хи ји био оби чај, 6. ја ну а ра за јед но са Бо го ја вље њем, а та ко ђе 
го во ри и о сми слу овог пра зни ка. У бе сје ди „На Ваз не се ње“ об ја шња
ва зна че ње Хри сто вог Ваз не се ња на не бо и сје де ња с де сне стра не Оца, 
ви де ћи у том до га ђа ју са ва зне се ње и обо же ње цје ло куп не људ ске при
ро де. У бе сје ди „На Пе де сет ни цу“ до во ди у ти је сну ве зу овај пра зник са 
прет ход ним пра зни ком Ваз не се ња, ис ти чу ћи да је на ша при ро да, ко ја 
се прет ход но ваз ни је ла на цар ски пре сто, са да си ла ском Ду ха Све то га 
осло бо ђе на од роп ства гри је ху и бо го у си но вље на.

Зла то уст је ау тор ве ли ког бро ја по хвал них бе сје да ко је се од но се на 
од ре ђе на би блиј ска и цр кве на ли ца. Нај по зна ти је и нај по пу лар ни је су 
бе сје де „О апо сто лу Па влу 1–7“ (Εἰς τὸν ἀπόστολον Παῦλον; De la u di bus 
san cti Pa u li apo sto li ho mi li ae 1–7), ко је је Зла то уст из го во рио око 390. 
(сед му не што ка сни је). У овим бе сје да ма апо стол Па вле је пред ста вљен 
као нај ви ши обра зац вр ли не и као чо вјек ко ји је сте као са вр ше ну љу бав 
Хри сто ву. Зла то уст го во ри о обра ћа њу апо сто ла, о ње го вој пр вој про
по ви је ди у Да ма ску, о пу то ва њу у Рим и о ње го вој од лу чу ју ћој уло зи у 
ши ре њу је ван ђел ске бла го ви је сти по ци је лом сви је ту. Ме ђу по зна ти
је бе сје де ко је има ју по хвал ни ка рак тер спа да ју: три бе сје де „О све тим 
Ма ка ве ји ма“, „О све ште но му че ни ку Иг ња ти ју Бо го но сцу“, „О све том 
Ме ле ти ју“, „О му че ни ку Вар ла му“, „О све том му че ни ку Лу ки ја ну“.

Од Зла то у сто вих при год них бе сје да нај по зна ти је су и нај зна чај ни је 
ра ни је по ме ну те бе сје де „О ста ту а ма на ро ду Ан ти о хиј ском 1–21“ (Εἰς 
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τοὺς ἀνδριάντας; Ad po pu lum An ti oc he num ho mi li ae 1–21), ко је пред
ста вља ју ре мекдје ло цр кве ног го вор ни штва. У при год не спа да ју и две 
бе сје де „О Ев тро пи ју“, бе сје да „О при ма њу Се ве ри ја на“, као и још не ко
ли ко бе сје да ко је је Зла то уст из го во рио у ра зним при ли ка ма и окол но
сти ма то ком сво је па стир ске слу жбе.

Бе сје де „По ру ко по ло же њу за пре зви те ра“ (386), „Пред од ла зак у 
про гон ство“ (403), „По по врат ку из про гон ства“ (403) и „О по врат ку“ 
(401. или 402) има ју ау то би о граф ски ка рак тер.

Зла то уст је ау тор ве ћег бро ја трак та та ко је по са др жа ју мо же мо 
по ди је ли ти на дог мат скопо ле мич ке, мо рал ноаскет ске, пе да го шке и 
па стир ске.

Трак тат „О бла же ном Ва ви ли, про тив Ју ли ја на и мно го бо жа ца“ (Εἰς 
τὸν μακάριον Βαβύλαν κα κατὰ Ἰουλιανοῦ κα πρὸς ἕλληνας; De s. Babyla 
con tra Ju li a num et gen ti les) Зла то уст је на пи сао 378. или 379. го ди не. 
Овај дог мат скоапо ло гет ски спис упе рен је про тив Ју ли ја на Апо ста те 
и мно го бо жа ца ко ји су из шу ме у Даф ни код Ан ти о хи је од стра ни ли 
мо шти све ште но му че ни ка Ва ви ле, по стра да лог 250. у ври је ме го ње ња 
Де ки ја Тра ја на, и на том мје сту уве ли култ Апо ло ну. По жар ко ји је убр
зо на кон то га уни штио Апо ло нов храм као и из не над ну смрт Ју ли ја на 
Апо ста те Зла то уст сма тра ви дљи вим до ка зи ма сна ге му че ни ка и три
јум фа хри шћан ства над мно го бо штвом.

У трак та ту „До каз про тив Ју де ја и мно го бо жа ца да је Хри стос Бог“ 
(Πρός τε ἰουδαίους κα ἕλληνας ἀπόδειξις ὅτι ἐστ Θεὸς ὁ Χριστός, Con tra 
Ju da e os et gen ti les qu od Chri stus sit De us) на ста лом 387. го ди не, све ти
тељ до ка зу је Бо жан ство Хри ста на осно ву про ро чан ста ва ста ро за вјет
них про ро ка и са мог Хри ста.

Спи се „Ко се би не чи ни не прав ду ни ко му не мо же на шко ди ти“ 
(Ὅτι τὸν αυτὸν μὴ ἀδικοῦντα οὐδες παραβλάψαι δύναται; Qu od ne mo 
la e di tur ni si a se ip so) и „О Бо жи јем про ми слу“ (Περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ 
προνοίας) Зла то уст је на пи сао за ври је ме дру гог из гнан ства у Ку ку зу. 
У пр вом спи су све ти тељ го во ри о то ме да ни ко не мо же на шко ди
ти чо вје ку без ње го ве са гла сно сти, јер уви јек по сто ји мо гућ ност да 
чо вјек из бјег не то што му мо же на шко ди ти. Он та ко ђе ис ти че да се 
истин ска ври јед ност људ ског жи во та не са сто ји у здра вљу, по ло жа ју 
или бо гат ству, јер ће се све га то га на кра ју ли ши ти, не го у чу ва њу пра
вог уче ња и пра вед ног жи во та.

Трак тат „О суд би ни и про ми слу“ (Περὶ εἱμαρμένης κα προνοίας; De 
fa to et pro vi den tia), за ко ји не зна мо ка да је и гдје на пи сан, са сто ји се из 
шест сло ва или књи га (λόγοι). Упе рен је про тив мно го бо жач ке пред ста
ве да у сви је ту ни шта не за ви си од чо вје ко ве во ље и да су сви до га ђа ји 
про дукт слу ча ја или сли је пе суд би не. Ова кво ми шље ње, по Св. Јо ва ну, 
ни је ни шта дру го не го бо го хул ство и лаж ко ју ши ри сам отац ла жи ђа
во. Оно је у су прот но сти са хри шћан ским уче њем да сви је том упра вља 
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про ми сао Бо жи ја ко ја се са о бра жа ва са сло бод ним по ступ ци ма љу ди. 
Чо вјек је ство рен као сло бо дан и има мо гућ ност да сло бод но би ра из
ме ђу вр ли не и по ро ка.

Нај ве ћи број Зла то у сто вих трак та та ба ви се мо рал ноаскет ским те
ма ма. Трак тат „Те о до ру па лом и о по ка ја њу“ (Πρὸς Θεόδωρον ἐκπεσόντα 
κα περ μετανοίας; Ad The o do rum lap sum lib. 1) на пи сан је у Ан ти о хи ји 
из ме ђу 380. и 386. го ди не. Ра ни је се ми сли ло да је овај спис адре со ван 
Те о до ру Моп су е стиј ском али су нај но ви ја ис тра жи ва ња по ка за ла да је 
адре со ван не по зна том мо на ху знат ног по ри је кла Те о до ру, ко ји је оста
вио мо на шки жи вот ра ди же не по име ну Хер ми о на. Зла то уст уко ри је ва 
мла дог чо вје ка због та кве од лу ке и, ука зу ју ћи на ви со ко до сто јан ство 
мо на шког пу та, по зи ва га да се по ка је.

Трак тат „Про тив не при ја те ља мо на шког жи во та“ (Πρὸς τοὺς πολε
μοῦντας τοῖς ἐπ τὸ μονάζειν ἐνάγουσι; Adver sus op pug na to res vi tae mo na
sti cae li bri 1–3) са сто ји се из три књи ге, а на пи сан је из ме ђу 378. и 385. 
го ди не. У овом спи су Зла то уст бра ни мо на шки по зив од оних ко ји га 
кле ве та ју или спре ча ва ју омла ди ну да од ла зи у мо на штво.

„Под сти цај но сло во Ста ги ри ју под ви жни ку оп сјед ну том де мо ном“ 
(Λόγος παραινετικὸς πρὸς Στα γείριον ἀσκητὴν δαιμονῶντα; Ad Sta gi ri um a 
da e mo ne ve xa tum lib. 1–3) са сто ји се из три књи ге а на пи са но је око 381. 
Ста ги ри је, мла дић знат ног по ри је кла, оста вио је свјет ски жи вот и кре
нуо мо на шким пу тем, али је по чео да стра да због на па да де мо на, што 
га је на ве ло на по ми сао да оду зме се би жи вот. По што ни је имао мо гућ
ност да се лич но срет не са њим Св. Јо ван му ша ље овај спис у ко јем га 
по зи ва на тр пље ње и при хва та ње жа ло сти и не во ља као дио про ми
сла Бо жи јег и на во ди му као при мјер тр пље ња све те љу де из Би блиј ске 
исто ри је, по чев од пра о ца Авра ма па до апо сто ла Па вла, ко ји су та ко ђе 
би ли из ло же ни не во ља ма и стра да њи ма.

Трак тат „О дјев стве но сти“ (Περὶ πα ρθ ενίας ; De vir gi ni ta te) на стао је 
382. у Ан ти о хи ји. Св. Јо ван на гла ша ва ви со ко до сто јан ство дјев стве
ног жи во та и ње го ву пред ност над бра ком. Као нај у зви ше ни ји при
мјер дјев стве но сти на во ди зе маљ ски жи вот Го спо да Ису са Хри ста ко ји 
се ова пло тио да би учи нио љу де рав ним ан ђе ли ма и на у чио их не бе
ском жи во ту.

Спис „О скру ше но сти“ (Περὶ κατανύξεως; De com pun cti o ne), у дви је 
књи ге, Зла то уст је на пи сао за ври је ме свог мо на шког под ви га на мол
бу дво ји це мо на ха, Ди ми три ја и Сте ле хи ја. Све ти тељ на гла ша ва да је 
скру ше ност (ср ца) нео п ход на за ду хов но уз ра ста ње под ви жни ка.

Спис „Мла дој удо ви ци“ (Εἰς νεωτέραν χηρεύσασαν; Ad vi du am ju ni
o rem), на стао око 380, пред ста вља утје шну ри јеч упу ће ну мла дој удо
ви ци чи ји је муж имао пред со бом од лич ну ка ри је ру али се из не на да 
упо ко јио. Ов дје Зла то уст го во ри о до сто јан ству удо ви штва и по зи ва 
ову мла ду же ну да не сту па у дру ги брак.
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Гру пи спи са са мо рал ним са др жа јем при па да ју и дви је крат ке рас
пра ве: „Пр о тив оних ко ји жи ве под истим кро вом са дјев стве ни ца ма“ 
(Πρὸς τοὺς ἔχοντας πα ρθένους συ νεισάκτους; Con tra eos qui su bin tro duc
tas ha bent vir gi nes) и „О то ме да дјев стве ни це не тре ба да жи ве за јед но 
са му шким осо ба ма“ (Περὶ τοῦ τὰς κανονικὰς μὴ συνοικεῖν ἀνδράσιν; Qu
od re gu la res fe mi nae vi ris co ha bi ta re non de be ant). Ов дје Зла то уст исту па 
про тив ра ши ре ног оби ча ја да под ви жни це и под ви жни ци жи ве за јед но 
под истим кро вом.

Трак тат „О су је ти и о то ме ка ко ро ди те љи тре ба да вас пи та ва ју дје
цу“ (Περὶ κεν οδοξίας κα ὅπως δεῖ τοὺς γονέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα, De 
ina ni glo ria et de edu can dis li be ris) има пе да го шки ка рак тер, а на пи сан 
је кра јем 393. или по чет ком 394. го ди не. Са сто ји се из два ди је ла. У пр
вом ди је лу Св. Јо ван го во ри про тив су је те, ком фо ра и ужи ва ња ко ји 
по ро бља ва ју чо вје ка и ве жу га за про ла зне ства ри, а у дру гом ука зу је 
ро ди те љи ма на пра ви пут хри шћан ског вас пи та ва ња дје це, ко ју тре ба 
ве зи ва ти за ду хов не и не про ла зне ства ри. Зла то уст на гла ша ва да се по
сле ди це до бр ог вас пи та ња про сти ру на да ле ко по том ство.

Трак тат „О све штен ству“ (Περ ἱερωσύνης; De sa cer do tio lib. 1–6) је 
нај зна чај ни ји све то о тач ки спис о па стир ском слу же њу. По исто ри ча ру 
Со кра ту Схо ла сти ку спис је на стао убр зо на кон Зла то у сто вог по све
ће ња за ђа ко на, али су нај но ви ја ис тра жи ва ња по ка за ла да је на стао 
ка сни је, око 387. го ди не. Са ста вљен је по узо ру на „Апо ло ги ју због 
бјек ства“ (Ἀπολογητικός) Св. Гри го ри ја Бо го сло ва, а са сто ји се из шест 
књи га (бе сје да) пи са них у фор ми ди ја ло га из ме ђу Св. Јо ва на и ње го вог 
при ја те ља Ва си ли ја. У пр вој књи зи Зла то уст при ча о то ме ка ко се у ври
је ме ње го вог под ви за ва ња са при ја те љем Ва си ли јем про нио глас да њих 
дво ји цу хо ће да по све те у чин епи ско па. По што се укло нио, по сми ре њу, 
од при хва та ња ова ко ви со ког зва ња, Св. Јо ван оправ да ва Ва си ли ју, та
да већ епи ско пу, свој по сту пак. У дру гој књи зи ис ти че да све ште нич ко 
слу же ње зах ти је ва ви со ка мо рал на свој ства и бла го род ство ду ше. Св. 
Јо ван сма тра се бе још ду хов но не зре лим за при хва та ње ова ко ви со ке 
ду жно сти ко ја но си са со бом огром ну од го вор ност и број не те шко ће. У 
тре ћој књи зи Зла то уст об ја шња ва да узрок ње го вог не при хва та ња ви
со ке ду жно сти ни су гор дост и су је та, јер са мо епи скоп ство да је мно го 
ви ше по во да за су је ту. У че твр тој књи зи го во ри о то ме ка ко тре ба би ти 
ве о ма опре зан при ли ком из бо ра кан ди да та за све штен ство, ко ји мо ра 
да бу де не са мо ис ку сан про по ви јед ник не го и за штит ник сво је па стве 
од на па да је ре ти ка и мно го бо жа ца, а као нај свје тли ји при мјер та квог 
па сти ра на во ди апо сто ла Па вла. Пе та књи га по све ће на је вје шти ни 
про по ви је да ња и мо же се на зва ти ру ко вод ством за про по ви јед ни ке. У 
ше стој књи зи се упо ре ђу је све ште нич ко слу же ње са мо на штвом. Док је 
мо нах од го во ран са мо за сво ја дје ла и бри не се за спа се ње сво је ду ше 
све ште ник је од го во ран и за дру ге љу де и за њи хо во спа се ње.
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О Зла то у сто вом спи су „О све штен ству“ Св. Иси дор Пе лу си от ка же: 
„Тај му дри ту мач тај ни Бо жи јих, са ста вио је овај спис са то ли ко пре фи
ње но сти и тач но сти са др жа ја, да они ко ји сво ју све ште нич ку ду жност 
вр ше она ко ка ко то Бог же ли и они ко ји се са не мар но шћу од но се пре ма 
њој, у овој књи зи на ла зе пред ста вље не и сво је вр ли не и сво је по гре
шке“ (Epi sto lae // PG 78 col. 1416). У лек си ко ну „Су да“ се ка же да овај 
трак тат уз ви ше но шћу ми сли и ље по том и еле ган ци јом сти ла пре ва зи
ла зи оста ла дје ла Св. Јо ва на (Su da. I, 463).

Са чу ва но је и око 240 Зла то у сто вих пи са ма, од ко јих је ве ћи ну на пи
сао за ври је ме дру гог про гон ства. Нај ва жни јим се сма тра ју пи сма упу
ће на ње го вој вје р ној след бе ни ци ђа ко ни си Олим пи ја ди (укуп но 17), 
ко ја се тру ди ла да му убла жи не во ље и стра да ња то ком про гон ства.

Зла то уст је био при је све га чо вјек прак се, про по ви јед ник, учи тељ 
мо ра ла и истин ски па стир ду ша. Иа ко ни је имао при зва ње за спе ку
ла тив но бо го сло вље он ни је био адог ма тич ни мо ра ли ста, ка ко га не ки 
ау то ри пред ста вља ју. Зла то уст вјер но из ла же дог мат ско уче ње Цр кве и 
за то има ве ли ки зна чај као свје док вје ре и „чу вар“ цр кве ног пре да ња. 
Не ра до се упу штао у фи ло соф ско де та љи са ње сма тра ју ћи да та кво бо
го сло вље, за сно ва но на ра ци о нал ним пре ми са ма и за кључ ци ма, пред
ста вља без из ла зни ла ви ринт. Тру дио се да основ не исти не вје ре из ло
жи про стим, сви ма ра зу мљи вим је зи ком.

Дог мат ско и мо рал но бо го сло вље су, по Зла то у сто вом ми шље њу, ти
је сно по ве за ни и нео дво ји ви јед но од дру гог. Чи сто та жи во та свје до чи 
о чи сто ти вје ре (In Matth. 64, 4; In Ioan. 28, 2). Са мо се кроз чи сто ту 
жи во та до сти же чи сто та вје ре, док не мо ра лан жи вот обич но по ра ђа 
по гре шна уче ња.

Уче ње о Ев ха ри сти ји је јед на од нај о ми ље ни јих Зла то у сто вих дог
мат ских те ма. Због те мељ ног и ја сног из ла га ња овог уче ња он је у но ви је 
ври је ме на зван „учи те љем Ев ха ри сти је“ (Doc tor Euc ha ri sti ae). У ра зу
ми је ва њу ове Све те Тај не Зла то уст на ги ње ди рект ном ре а ли зму. Ев ха
ри сти ја је трај на и ствар на Хри сто ва при сут ност ме ђу љу ди ма. Ти је ло 
и Крв Хри сто ва ко јим се ми при че шћу је мо пот пу но су исто вјет ни са 
Ти је лом и Кр вљу исто риј ског Хри ста. Ев ха ри стиј ско Ти је ло је оно исто 
Ти је ло ко је је ро ђе но Од Дје ве Ма ри је и ко је је по стра да ло и вас кр сло 
(In 1 Cor. 24, 3–5; In Eph. 3, 3). Ова ствар ност Хри сто ве при сут но сти у 
Ев ха ри сти ји је, по Зла то у сту, го то во фи зич ки очи глед на: „Он је љу ди
ма ко ји то же ле дао не са мо да Га ви де не го и опи па ју и оку се и зу би ма 
до дир ну Ње го ву плот“ (In Ioan. 46, 3).

По ис то вје ћи ва ње ев ха ри стиј ског и исто риј ског Ти је ла Хри сто вог 
има за Св. Јо ва на со ти ри о ло шко зна че ње. Ми се при че шћу је мо оним 
Ти је лом ко је је при мио и у са мом Се би ис ци је лио и обо жио ова пло
ће ни Син Бо жи ји. Кроз при че шће овим Ти је лом и на ша при ро да до
би ја ис цје ље ње, а ми по ста је мо но си о ци обо же ног Ти је ла Хри сто вог. 
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Ев ха ри сти ја на тај на чин спа ја ис ку пи тељ ско дје ло Хри сто во са на ма, 
ак ту а ли зу је у вје ру ју ћим ис ку пље ње ко је је са вр шио сам Го спод Исус 
Хри стос. Без Ев ха ри сти је, без при че шћа обо же ним Ти је лом Хри сто
вим, ис ку пље ње оста је не ре а ли зо ва но.

Све ти тељ ис ти че да у Ев ха ри сти ји до ла зи до пре су штаствље ња, од
но сно до он то ло шке из мје не хље ба и ви на у Ти је ло и Крв Хри сто ву под 
деј ством Све то га Ду ха. Он то ло шка из мје на хље ба и ви на у Ти је ло и Крв 
је сте нат при род ни до га ђај ко ји се не мо же са вр ши ти људ ским мо ћи ма 
и си ла ма. Ње га са вр ша ва сам Хри стос као пр во све ште ник Но вог За
вје та, али деј ством Ду ха Све то га (In 1 Cor. 10, 1; De sa cerd. 3, 4). Та ко се 
хри сто ло шки аспект Ев ха ри сти је до пу њу је пнев ма то ло шким. Без бла
го да ти Ду ха Све то га не би би ло та ин стве ног Ти је ла и Кр ви.

Зла то у сто во ту ма че ње Хри сто вог стра да ња и смр ти про же то је та
ко ђе ду бо ким ев ха ри стиј ским ре а ли змом. Ка да је ко пље рим ског вој
ни ка про би ло ре бро Хри сто во у том тре нут ку се са вр ши ла стра шна 
Гол гот ска Ев ха ри сти ја. Из ре бра Хри сто вог, про тив но свим при род ним 
за ко ни ма, по те кли су во да и крв (Јн 19, 34). Св. Јо ван ка же да је во да 
ко ја је по те кла из ре бра би ла во да Кр ште ња, а да је крв ко ја је по те кла 
из ре бра би ла Крв Ев ха ри сти је; пр ва уво ди у Цр кву а дру га је ожи во
тво ру је. Овај до га ђај Зла то уст че сто по ми ње и ка да го во ри о при че шћу: 
„Ка да ти при сту паш стра шној Ча ши, при сту пи та ко као да пи јеш из 
са мог ре бра Хри сто вог на Гол го ти“ (In Ioan. 85; De po e nit. 9). Би ло би 
мо жда ло гич ни је да Зла то уст са вје ту је вје р не да при сту пе та ко као да 
при ма ју Ти је ло и Крв из ру ку са мог Го спо да, али он на мјер но по ми ње 
овај до га ђај на Гол го ти и ти ме ев ха ри стиј ски ре а ли зам до во ди до крај
њих гра ни ца. Тај на Ве че ра се ла ко мо же ту ма чи ти „ду хов но“, али Крв 
Хри сто ва на Гол го ти не мо же се ту ма чи ти „ду хов но“ већ до слов но.

Иа ко у сво јим спи си ма мно го го во ри о Ев ха ри сти ји, Зла то у сто ва 
ту ма че ња и ра су ђи ва ња не об ја шња ва ју са му су шти ну ове Све те Тај
не, јер пре тва ра ње Све тих Да ро ва је нат при род ни до га ђај ко ји про ти
вр је чи „здра вом ра зу му“ па лог чо вје ка. Ту ма че ња и об ја шње ња слу же 
са мо као по моћ на сред ства за при хва та ње вје ром оно га што је Хри стос 
го во рио о сво ме Ти је лу и Кр ви. Ако не ма лич не вје ре ни ка кви до ка зи 
не по ма жу (In Matth. 82, 4). Зла то уст по ла зи од прет по став ке да ри је чи 
Све тог Пи сма ни су про сте ри је чи не го ри је чи Ду ха Све то га ко ји го во
ри кроз про ро ке и је ван ђе ли сте (In Psalm. 115, 2). Сва ка ри јеч Бо жи ја 
је исти ни та и не про ла зна, а то зна чи да ка да Хри стос го во ри о сво јем 
Ти је лу и Кр ви, го во ри исти ну и ту исти ну тре ба при хва ти ти вје ром.

Са уче њем о Ев ха ри сти ји ти је сно је по ве за но и Зла то у сто во уче ње о 
Цр кви. Ев ха ри сти ја је по ло же на у те мељ Цр кве и кроз Ев ха ри сти ју Цр
ква се осу штаствљу је као Ти је ло Хри сто во.

Зла то уст раз ли ку је дви је ди мен зи је Цр кве: хри сто ло шку и пнев ма
то ло шку, ко је су ти је сно по ве за не. Цр ква је Ти је ло Хри сто во, а то за 
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Зла то у стог зна чи ап со лут но ре ал но је дин ство вје ру ју ћих са Хри стом и 
јед них са дру ги ма, по доб но раз ли чи тим удо ви ма ти је ла ко ји су сје ди
ње ни јед ни са дру ги ма и са сво јом гла вом (In Eph. 3, 2; In 1 Cor. 30, 1; 
De sa cerd. 5, 2). Као што се дух чо вје ков од гла ве рас про сти ре на оста ле 
дје ло ве ти је ла, ожи вља ва ју ћи их и да ју ћи им раз ли чи те мо ћи и раз ли
чи та деј ства, та ко се и у Ти је лу Цр кве кроз Хри ста као ње го ве Гла ве раз
ли чи тим чла но ви ма са оп шта ва ју жи во твор ни да ро ви Ду ха са о бра зно 
мје ри ду хов ног уз ра ста ња сва ког чла на (In Eph. 11, 3). Дух Све ти си ла
зи и до ти че се сва ког чла на и по мје ри ње го ве при јем чи во сти дје лу је 
у ње му. У то ме се са сто ји пнев ма то ло шка ди мен зи ја Цр кве. То што се 
Цр ква са бра ла или са ста ви ла (συνίσταται) ја сно по ка зу је, по Св. Јо ва ну, 
да је у њој при су тан Дух (Πνεῦμα πάρε στι; De st. Pent. 1, 4). Ка да не би 
био при су тан Дух Цр ква се не би са ста ви ла (συνίσταται).

Као јед ну од глав них ка рак те ри сти ка Цр кве Св. Јо ван ис ти че ње но 
је дин ство. Са мо име „Цр ква“ озна ча ва сје ди ње ње, са бра ње (In Ps. 149, 1); 
то ни је име раз дје ље ња не го је дин ства и са гла сја (In 1 Cor. 1, 1). По сто ји 
са мо јед на ва се љен ска Цр ква (ἡ ἐπ τῆς οἰκουμένης μία ᾿Εκκλησία), рас про
стра ње на по мно гим мје сти ма, ко је по ве зу је у јед но „за јед нич ки за све 
Хри стос“. (In 1 Cor. 1, 1; 32, 1). Цр ква је ти је ло Хри сто во; као што ти је ло 
и гла ва чи не јед ног чо вје ка та ко су Цр ква и Хри стос јед но (In 1 Cor. 30, 
1). Је дин ство Цр кве се ма ни фе сту је при је све га у је дин ству вје ре (νότης 
πίστεως; In Eph. 11, 3). Ра за ра ње је дин ства вје ре у Цр кви ко је узро ку ју је
ре ти ци Зла то уст је сма трао ве ли ким злом и те шким гри је хом ко ји се не 
мо же са пра ти ни кр вљу му че ни штва (In Eph. 12, 4–5; In 1 Cor. 3, 1). На 
цр кве ни рас кол све ти тељ је гле дао као на „за кла ње са мог Хри ста и Ње
го во ра си је ца ње на дје ло ве“ (In Eph. 12, 56), а као глав не узро ке рас ко ла 
на во ди вла сто љу бље (φιλαρχία) и љу бав пре ма ра спра ма (φιλονεικία).

Не по сто ји, по Св. Јо ва ну, ни шта сил ни је и ја че од Цр кве, ни на не бу, 
ни на зе мљи, ни под зе мљом, за то што је сам Бог утвр дио и са чу вао Цр
кву сво јом све мо гу ћом си лом (In 1 Tim. 11, 1; Serm. ant. iret in ex sil. 1–2). 
Го спод је осно вао сво ју Цр кву на сти је ни – апо сто лу Пе тру, тј. по ту ма
че њу све ти те ља, на Пе тро вом ис по ви је да њу твр де вје ре у Хри ста као 
„Си на Бо га Жи во га“. Ни је сам Пе тар, по ми шље њу све ти те ља, те мељ 
Цр кве већ ње го во по сто ја но ис по ви је да ње вје ре у Бо жан ство Хри сто
во (In Ga lat. 1, 1; In Matth. 54, 2). Апо стол Пе тар је био сим вол и из раз 
пра ве вје ре у древ ној Цр кви ко га је из тог раз ло га сам Хри стос иза брао 
да „ру ко во ди над бра ћом“ (τὴν προστ ασίαν τῶν ἀδελφῶν – In Ioan. 88, 
1) као „на чал ник хо ра, уста свих уче ни ка, пред сто ја тељ ци је ле ва се ље
не и гор љи ви љу би тељ Хри стов“ (In il lud: Hoc sci to te. 4; De po e nit. 3, 
4; In Matth. 32, 3). Сви апо сто ли су на чал ни ци ру ко по ло же ни од Бо га 
(ἄρχοντες ὑπὸ Θεοῦ χειροτονηθέντες), ко ји су до би ли ду хов ну власт, не 
у раз ли чи тим на ро ди ма и гра до ви ма, већ им је по вје ре на ци је ла ва се
ље на (In prin cip. Act. 3. 4). И за апо сто ла Пе тра ка же да га је Хри стос 
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по ста вио да бу де учи тељ ва се ље не (τῆς οἰκουμένης διδάσκαλον; In Ioan. 
88, 1) и ни гдје не по ве зу је ње гов осо бен по ло жај ме ђу апо сто ли ма са 
рим ском ка те дром.

При ли ком из ла га ња уче ња о Све тој Тро ји ци, по са др жа ју у пот пу
но сти са гла сног са уче њем Ни кеј ског са бо ра, Зла то уст нај че шће упо
тре бља ва из ра зе ка рак те ри стич не за ан ти о хиј ско бо го сло вље и оми у
си јан ску пар ти ју. Да би из ра зио је дин ство и јед но сушт ност ли ца Све те 
Тро ји це он ри јет ко ко ри сти из раз ὁμοούσιος (укуп но пет пу та) и углав
ном при бје га ва сле де ћим из ра зи ма: „у све му по до бан“ (κατὰ πάντα 
ὅμοιος), „по до бан по су шти ни“ (ὅμοιος κατὰ τὴν οὐσίαν), рав но ча стан 
(ὁμότιμος, ἰσότιμος), јед не су шти не (μία οὐσία), јед не вла сти (μία ἐξο υσία, 
μία αὐθεντία) и слич но.

У Све тој Тро ји ци Зла то уст раз ли ку је јед ну су шти ну и три ипо
ста си (ἡ μὲν οὐσία Πατρὸς κα Υἱοῦ κα ἁγίου Πνεύματος μία, τρεῖς δὲ αἱ 
ὑποστάσεις). Оца не мо же мо на зва ти Си ном, ни Си на Оцем, ни Ду ха 
Све то га осим Ње го вим име ном, јер сва ки од њих оби та ва у соп стве ној 
ипо ста си (ἐν τῇ ἰδίᾳ ὑποστάσει) и по сје ду је исту моћ (τὴν ἴσην δύναμιν). 
Син је ро ђен од Оца на бе стра сан (ἀπαθῶς), не из ре цив (ἀρρήτως) и не
по сти жан на чин, и са вје чан је Оцу бу ду ћи да је као Бог „из над вре ме на 
и ви је ко ва“ (In Ioan. 4, 2; Ca tech. III, 1, 21). Син пот пу но и са вр ше но по
зна је Оца као што Отац по зна је Си на (In Ioan. 15, 2; Con tr. Anom. 4, 4). 
За ипо стас Све тог Ду ха ка же да ис хо ди од Оца али на гла ша ва да је на
чин тог ис хо ђе ња као и на чин ра ђа ња Си на не по сти жан за наш ра зум: 
„Ја знам да је Он (Отац) ро дио Си на, али ка ко – то не ра зу ми јем; знам 
да је Дух из Ње га (τὸ Πνεῦμα ἐξ αὐτοῦ), али ка ко из Ње га (πῶς ἐξ αὐτοῦ), 
то не знам“ (Con tr. Anom. 1, 3).

Про блем бо го по зна ња Зла то уст раз ма тра са прак тич не и ди дак тич
ке стра не и у исто риј ској пер спек ти ви. Бог је на по чет ку људ ске исто
ри је не по сред но бе сје дио са љу ди ма и по ло жио у њих „зна ње о се би“ 
(In Rom. 3, 2), уче ћи их „не пу тем Пи сма не го пре ко сво јих дје ла“ (Ad 
po pul. An ti och. 9, 2). Пред ло жио им је „умје сто уче ња“ сво ју тво ре ви ну 
ко ја је, бу ду ћи хар мо нич но устро је на, ука зи ва ла на Твор ца. Бог је об да
рио љу де умом и ра зу мом (νοῦν κα διάνοιαν) по мо ћу ко јих су би ли спо
соб ни да со зер ца ва њем кра со те и скла да тво ре ви не уз но се сво је ми сли 
ка Тво р цу и до стиг ну по треб но зна ње о Ње му (In Rom. 3, 3; In Matth. 1, 
1). Ка да су љу ди са гри је ши ли, уда љи ли су се од Бо га и из гу би ли не по
сред ну ве зу са Њим. Они си из вра ти ли и зна ње ко је им је Бог пр во на
чал но дао и умје сто Тво р цу по че ли су да ода ју по што ва ње тво ре ви ни. 
Из гу бив ши искон ско зна ње о Бо гу, оба ви је ни та мом не зна ња, љу ди су 
па ли у идо ло по клон ство (In Rom. 3, 2). Бог ни је хтио да их оста ви у 
та ко би јед ном ста њу па им је са оп штио зна ње о се би и о сво јој во љи 
пре ко Све тог Пи сма „ка ко би по сред ством ње га об но ви ли пре ђа шњу 
дру жбу“ (In Gen. 2, 2). За раз ли ку од Ста рог За вје та Но ви За вјет ни је, 
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по Св. Јо ва ну, био дан апо сто ли ма у ви ду Пи сма, већ је био не по сред но 
по ло жен у њи хо ва ср ца Ду хом Све тим. Али ка да су вје ру ју ћи по че ли 
да се уда ља ва ју од истин ског уче ња и од чи сто те жи во та, апо сто ли су 
за пи са ли то што им је Хри стос от крио и Све ти Дух по ло жио у њи хо ва 
ср ца (In Matth. 1, 1).

Све то Пи смо је, по Св. Јо ва ну, те мељ и из вор бо го сло вља и бо го по
зна ња. Он стал но ис ти че да је нео п ход но из у ча ва ти Све то Пи смо као 
са му ри јеч Бо жи ју и осно ву хри шћан ске вје ре и мо ра ла. Не по зна ва ње 
Све тог Пи сма сма трао је узро ком свих би је да и не во ља (In Rom. Pra ef. 
1; In Col. 9, 1). Ду хов на свје тлост бо го по зна ња, ко ја се на ла зи у Би бли
ји, мо же да оба сја ду шу са мо по сред ством вје ре (In Ioan. 5, 4). По зна ње 
Бо га и Ње го вих чу да не мо гу ће је без вје ре, јер са мо вје ром мо же мо до
сти ћи то што пре ва зи ла зи наш ра зум и на ше пој мо ве; са мо вје ра при 
са деј ству бла го да ти Све тог Ду ха мо же, по Зла то у стом, по да ри ти чо вје
ку истин ско зна ње (In Psalm. 115, 1–2; Ca tech. II 3, 3).

Уче ње Зла то у стог о пр во род ном гри је ху ни је до кра ја ја сно, због че
га је раз ли чи то ту ма че но од стра не уче сни ка у бо го слов ским спо ро ви
ма на За па ду по чет ком V ви је ка. У по ле ми ци са Ав гу сти ном на Зла то у
стог су се по зи ва ли Пе ла ги је и ње гов след бе ник Ју ли јан Еклан ски. Овај 
по след њи у јед ном спи су упе ре ном про тив Ав гу сти на на во ди ци тат из 
Зла то у сто ве III ка ти хет ске оми ли је као до каз да је све ти тељ учио да пр
во род ни гри јех ни је на сле дан. Тај ци тат гла си: „За то ми и кр сти мо дје
цу, иа ко они не ма ју гри је хо ва, да би при ми ли осве ће ње, пра вед ност, 
уси но вље ње, на сле ђе, брат ство, да би по ста ли удо ви Хри сто ви и оби та
ли ште Ду ха Све то га“ (Ca tech. III 3, 6). Ав гу стин не при хва та Ју ли ја но во 
ту ма че ње Зла то у стог и ис ти че да грч ка ри јеч ἁμαρτία (гри јех) у на ве де
ном ци та ту сто ји у мно жи ни, а то зна чи да све ти тељ не ма у ви ду пр во
род ни гри јех не го лич не гри је хе, ко је дје ца не ма ју (Aug. Con. Jul. I, 6, 22).

Иа ко ис ти че да су се по сле ди це Ада мо вог гри је ха (тру ле жност и 
смрт) од ра зи ле не са мо на ње га лич но не го и на све ње го ве по том ке, 
Зла то уст ни гдје екс пли цит но не ка же да су по том ци Ада мо ви на сли је
ди ли и ње гов гри јех. Ка да на бра ја да ро ве ко јих се удо сто ја ва ју дје ца на 
Кр ште њу, у „Ту ма че њу Пр ве по сла ни це Ко рин ћа ни ма“, Зла то уст не по
ми ње „от пу шта ње гри је хо ва“ вје ро ват но прет по ста вља ју ћи да су дје ца 
сло бод на од сва ког гри је ха. На дру гом мје сту упо ре ђу је ду шу но во кр
ште но га са ду шом но во ро ђен че та и на гла ша ва да она (тј. ду ша но во кр
ште но га) по ста је чи ста као и при ли ком ро ђе ња, а о ра но умр лој дје ци 
ка же: „Ду ше пра вед ни ка су у ру ци Бо жи јој, а ако се то до га ђа са ду ша ма 
пра вед ни ка он да се исто то до га ђа и са ду ша ма мла де на ца, јер су њи хо
ве ду ше не по роч не“ (In Matth. 28, 3). У „Бе сје да ма на књи гу По ста ња“ 
Зла то уст твр ди да је Ка и нов гри јех био ве ћи од Ада мо вог гри је ха, па је 
и про клет ство ко је је Бог на ло жио на Ка и на би ло ве ће од про клет ства 
ко је је на ло жио на Ада ма (In Gen. 19, 3). За Ено ха ка же да је за хва љу ју
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ћи са вр ше ној вр ли ни „мо гао да ис пра ви Ада мов гри јех“, због че га му је 
Бог са чу вао жи вот и ваз нио га на не бо (In Gen. 21, 4).

Гри јех, ко га апо стол Па вле на зи ва „дру гим за ко ном“, про ти ви се, по 
уче њу Св. Јо ва на, „при род ном за ко ну“, тј. „за ко ну ума“ или „за ко ну са вје
сти“, ко ји во ди са њим не пре ста ну бор бу (In Rom. 13, 3). За кон Мој си јев 
дат је чо вје ку као до пу на и по моћ при род ном за ко ну, али ни тај ни дру ги 
за ко ни у тој бор би ни су по мо гли да се оства ри су штин ски циљ – осло
ба ђа ње од вла сти гри је ха. За то је гри јех не са мо по бје ђи вао не го и по
ро бља вао чо вје ка „за ко ном гре хов ним“, тј. сво јом си лом и вла шћу. Са мо 
бла го дат Ду ха Све то га, ко ју апо стол Па вле на зи ва „за ко ном Ду ха жи во та 
у Хри сту Ису су“ (Рм 8, 2), мо же окон ча ти овај рат са гри је хом; са мо она 
мо же умр тви ти гри јех и учи ни ти бор бу са њим ла ком (In Rom. 13, 4). Зла
то уст по себ но на гла ша ва да чо вјек ни је па сив ни при ма лац бла го да ти. Бог 
нај при је ис пи ту је на шу во љу и на ше на мје ре и тек он да да је бла го дат (Ad 
De me tr. 1, 9). Оно ме ко има же љу и те жњу да стек не да ро ве бла го да ти Бог 
да је све, а оно ме ко то не ма и ко не ула же лич ни на пор Бог не да је Сво је 
да ро ве (In Matth. 45, 1). Бла го дат је уви јек отво ре на за са рад њу а да ли ће 
до ње до ћи за ви си од на ше сло бод не во ље. Бог ни ко га не при ну ђу је да 
чи ни до бро про тив сво је во ље, не го под сти че оне и са деј ству је са они ма 
ко ји са ми то же ле, ко ји су сло бод но ода бра ли до бро и вр лин ски жи вот. 
При зва ни (κλῆσις) и иза бра ни (ἐκλογὴ κα ἡ αἵρεσις) од стра не Бо га је су, 
по Зла то у стом, они ко ји су сло бод но ода бра ли вр ли ну без ика кве при
ну де (In Ioan. 10, 1; 47, 4). Ка да је у пи та њу при зва ње и иза бра ње од ре
ђе ног чо вје ка од са мог ро ђе ња, Зла то уст ка же да је то „дје ло пред зна ња“ 
(προγνώσεως) Бо жи јег (In Rom. 16, 6). Бог при је по сту па ка или дје ла зна 
до бра стре мље ња тог чо вје ка и би ра га до да ју ћи „бла го род ству ње го вог 
про из во ље ња“ сво ју бла го дат и на тај на чин по ка зу ју ћи да је он до сто јан 
тог иза бра ња (In Rom. 16, 6). Св. Јо ван ис ти че да иза бра ње и пред о дре ђе
ње за ви си исто вре ме но и од не за слу же не љу ба ви Бо жи је пре ма на ма и од 
на ших вр ли на; ако би за ви си ло са мо од љу ба ви Бо жи је он да би сви би ли 
спа ше ни, а ако би за ви сло са мо од чо вје ко вих вр ли на и пра вед но сти он да 
би цје ло ку пан до мо строј Хри стов био из ли шан (In Eph. 1, 2).

Зла то уст је нај зна чај ни ји као ту мач Све тог Пи сма. Ње го ва ту ма че ња 
има ју мо рал нопрак тич ни ка рак тер. Основ ни циљ им је да до при не су 
ду хов ном и мо рал ном пре по ро ду љу ди. Све то Пи смо је, по Зла то у стом, 
не ис црп ни из вор мо рал ног по у ча ва ња и нај бо љи учи тељ истин ске вје
ре и вр лин ског жи во та (In Gen. 45, 1). У сва ком сти ху „скри ве на је ве
ли ка си ла“, па се те мељ ним и са вје сним ту ма че њем мо же из ву ћи из то га 
ко рист за ду шу и ду хов но на зи да ње (In Gen. 14, 1; In Tit. 3, 2).

Зла то уст је у ег зе ге зи сли је дио тра ди ци ју Ан ти о хиј ске шко ле, 
што зна чи да је ко ри стио исто риј скофи ло ло шки или бу квал ни ме
тод ту ма че ња Све тог Пи сма, ко ји је те жио да раз ви је и по бољ ша об
је ди ња ва њем те мељ ног ег зе гет ског ис тра жи ва ња, бе сјед нич ке по у ке и 
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бо го слов скодог мат ске ана ли зе. Он ни је био при ста ли ца гру бог „бу
ква ли зма“ или чи стог „исто ри зма“ ко ји не иде да ље од ри је чи и ко
ји би се ну жно пре тво рио у „ју да и зам“. Ту мач, по Зла то у стом, мо ра да 
про ник не ис под по вр шин ског сло ја, да ље или ду бље од ри је чи (In il lud: 
Pa ter, si pos si bi le. 1). За ње га Све то Пи смо пред ста вља „не ис црп ну ри
зни цу сми сла“ (πολὺς θησαυρός, πολὺς νοημάτων πλοῦτος) скри ве ног у 
ду би ни сло ва и сло го ва, а за да так ту ма ча је да тај сми сао из ву че и об ја
сни (In Gen. 21, 1; In il lud: Pa ter, si pos si bi le. 1; De An na. 5, 2).

Не ке дје ло ве би блиј ског тек ста тре ба, по Зла то у стом, схва ти ти до
слов но – та ко ка ко је на пи са но (ὡς εἴρηται ἐκληπτέον), као што је из
вје штај о Бо жи јем ства ра њу не ба и зе мље (Пост 1, 1); дру ге – су прот но 
њи хо вом до слов ном зна че њу (ἀπεναντίας ταῖς λέξεσιν), тј. ду хов но, као 
на при мјер про ро штво Иса и ји но о то ме да ће вук и јаг ње па сти за јед но 
(Ис 65, 25), по што под жи во ти ња ма ов дје тре ба схва ти ти ка рак те ре љу
ди опи са не пре ко ли ко ва жи во ти ња; тре ће тре ба схва ти ти та ко што ће
мо при ми је ни ти и је дан и дру ги сми сао (κατὰ διπλῆν ἐκδοχήν) и „ра зу
ми је ва ју ћи чул но из ву ћи ду хов но“ (τά τε αἰσθητὰ νοοῦντες, κα τὰ νοητὰ 
ἐκδεχόμενοι), као што је жр тво при но ше ње Иса ка (Пост 22, 12–13), или 
за по ви јест Бо га о пас хал ном јаг ње ту (Изл. 12, 3–13), гдје је са др жа на 
исти на исто риј ског до га ђа ја али и ука за но на Хри сто во кр сно стра да ње 
(In Psalm. 9, 4; 46, 1).

Ду хов ни са др жај тек ста Све тог Пи сма Св. Јо ван из вла чи кроз со
зер ца ње или са гле да ва ње (θεωρία) ње го вог бу квал ног сми сла. Θεωρία 
пред ста вља рас кри ва ње пра сли ка или пра о бра за (ти по ло ги ја) и прет
по ста вља исто риј ску ре ал ност до га ђа ја ко је је опи сао би блиј ски ау тор. 
Ιστορία и θεωρία не са мо да не про ти вр је че јед на дру гој, већ су он то ло
шки по ве за не и сто је у од но су јед на пре ма дру гој као ски ца и за вр ше ни 
рад умјет ни ка.

Код Св. Јо ва на је уче ње о пра сли ка ма и пра о бра зи ма (ти по ло ги ја) 
раз ви је ни је не го код оста лих ан ти о хиј ских ег зе ге та. Упра во та ко је би
блиј ска мје ста об ја шња вао и апо стол Па вле, ко ји је Зла то у стом у све му 
био узор.

Све ти Је фрем Си риј ски
(mār ’ap- rēm suryāyā ; Ἐφραμ ὁ Σύρος; Ep hra em Syrus)

Нај ве ћи си риј ски бо го слов, ег зе ге та, про по ви јед ник и пје сник ро ђен је 
по чет ком IV ви је ка у Ни зи би ји, глав ном гра ду сје ве роис точ ног ди је ла 
Ме со по та ми је или у ње го вој око ли ни. По си риј ским из во ри ма он је био 
син не зна бо жач ког све ште ни ка, а по свје до чан ству са мог све ти те ља ње
го ви ро ди те љи би ли су хри шћа ни (Hym de Virg. ; Hym. con tra Ha er.).
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По при ро ди пла мен и раз дра жљив он је у мла до сти че сто до ла зио у 
су коб са око ли ном: сва ђао се са ком ши ја ма и вр шња ци ма због сит ни ца, 
пре ма стран ци ма је био крај ње не љу ба зан а пре ма си ро ма шни ма груб. 
Не има ју ћи не ки ја сан жи вот ни циљ ли чио је, ка ко сам ка же, на ла ђу 
без кор ми ла ра.

Је дан до га ђај ће пре по ро ди ти мла дог Је фре ма и пот пу но про ми је
ни ти ње гов до та да шњи на чин жи во та. По што је био ла жно оп ту жен 
за кра ђу ухап шен је и по слан у там ни цу. За јед но са њим у за то че њу су 
би ла дво ји ца љу ди ко ји су та ко ђе би ли ла жно оп ту же ни: је дан за пре
љу бу а дру ги за уби ство. Стра да ње не ви них љу ди ду бо ко је по го ди ло Је
фре ма и по мо гло му да схва ти Про ми сао. Ри је шио је да оста так жи во та 
про ве де у мо ли тве ном и по кај ном рас по ло же њу слу же ћи Бо гу и љу ди
ма. На мје сто гње вљи вог, сва дљи вог и не љу ба зног мла ди ћа сту пио је 
сми ре ни и скру ше ни под ви жник ко ји је дан и ноћ опла ки вао гри је хо ве 
сво је мла до сти.

Св. Је фрем је ду хов но уз ра стао под ру ко вод ством Св. Ја ко ва Ни зи
биј ског ко ји га је ру ко по ло жио за ђа ко на. У том чи ну ће по вла сти тој 
же љи оста ти до кра ја жи во та. Под ру ко вод ством Св. Ја ко ва он се не 
са мо под ви за вао, већ је из у ча вао Све то Пи смо и при пре мао се за ду
жност хри шћан ског учи те ља. Осим ма тер њег си риј ског знао је до бро и 
је вреј ски је зик, ко ји ће би ти од ве ли ке ко ри сти ње го вој ег зе ге зи. За јед
но са сво јим учи те љем осно вао је хри шћан ску шко лу у Ни зи би ји и био 
сна жно укљу чен у жи вот хри шћан ске за јед ни це у том гра ду. Као ђа кон 
је про по ви је дао ри јеч Бо жи ју, ру ко во дио пје ва њем и по рет ком на бо го
слу же њу и по ма гао си ро ма шне и бо ле сне.

Ка да је Ни зи би ја 363. го ди не ушла у са став Пер си је, Је фрем је на пу
стио град и пре се лио се у Еде су, гдје је на ста вио спи са тељ ску, па стир
ску, учи тељ ску и ха ри та тив ну дје лат ност све до сво је смр ти 373. го ди не.

У Еде си је био на че лу чу ве не би блиј ске шко ле ко ју су зва ли Пер
сиј ска, због то га што је ве ћи на уче ни ка би ла из Пер си је. Ка ко се та да 
у њој пре да ва ло мо же мо су ди ти са мо на осно ву би блиј ских ко мен та ра 
Св. Је фре ма, јер дру гих по у зда них по да та ка о ње ном ра ду у том пе ри
о ду не ма мо. По у зда ни је ин фор ма ци је о на чи ну ра да ове шко ле по ти чу 
из ка сни јег пе ри о да, ка да је грч ки ути цај по стао мно го ја чи. То је би ла 
шко ла се мит ског ти па ор га ни зо ва на као не ко брат ско оп ште жи ће. Вје
ро ват но је исти тип шко ле био и у ври је ме Св. Је фре ма. Глав ни пред мет 
из у ча ва ња би ло је Све то Пи смо ко је је де таљ но ту ма че но, а ту ма че ња 
учи те ља уче ни ци су за пи си ва ли и про у ча ва ли. На тај на чин се ства ра ла 
не ка вр ста „школ ског пре да ња“. За по тре бе ове шко ле Св. Је фрем је на
пи сао ко мен та ре на књи ге Све тог Пи сма и ве ли ки број спи са у по ет ској 
фор ми на раз ли чи те бо го слов ске те ме. 

Св. Је фрем је ве ли ки зна чај при да вао цр кве ном пје ва њу. У Еде
си је упра вљао хо ром дјев стве ни ца ко је су се зва ле Кће ри за вје та (на 
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си риј ском bnāṯ qyāmā). Кће ри за вје та су би ле не у да те дје вој ке ко је су 
до бро вољ но иза бра ле под ви жнич ки жи вот. Оне ни су би ле мо на хи ње у 
стро гом сми слу те ри је чи јер об лик мо на штва ко ји се по ја вио у Егип ту 
и ко ји се за др жао до да нас (от шел нич ки и ана хо рет ски) ни је по сто јао 
у Си ри ји све до кра ја IV ви је ка. Кће ри за вје та су чи ни ле аскет ску гру
пу уну тар цр кве не оп шти не, ко ја је одр жа ва ла тра ди ци ју древ ног хри
шћан ства. Св. Је фрем је био ду хов но ве о ма бли зак са овим дјев стве
ни ца ма ко је су ства ра ле ам би јент по го дан за ње го во ства ра ла штво. О 
Кће ри ма за вје та и о Си но ви ма за вје та Св. Је фрем го во ри у „Ма дра шу 
о дје ви чан ству“ (Hymni de Vir gi ni ta te).

Св. Је фрем се ис ти цао и на ха ри та тив ном по љу. Не пре ста но је во дио 
бри гу о си ро ма шним, не моћ ним и бо ле сним, тру де ћи се да ор га ни зу је 
њи хо во пре хра њи ва ње и ли је че ње. Упо ко јио у Еде си 373. го ди не као 
жр тва за ра зе ко ју је до био бри ну ћи се за обо ље ле од ку ге. Убр зо на кон 
упо ко је ња ка но ни зо ван је за све ти те ља.

Још за жи во та је ужи вао ве ли ки углед у чи та вој Цр кви, ка ко због 
свог чо вје ко љу бља и све то сти жи во та та ко и због сво јих дје ла не про
ла зне ври јед но сти. Је ро ним свје до чи да су ње го ви спи си би ли то ли ко 
по пу лар ни да су у не ким цр ква ма чи та ни од мах по сли је Све тог Пи сма 
(De vir. ill. 115). О по пу лар но сти Је фре мо вих дје ла го во ри и по да так да 
су мно га од њих пре ве де на са си риј ског на грч ки је зик још за ње го вог 
жи во та (Soz. Hist. eccl. III, 16).

Св. Је фрем је наслиједиo раз ли чи те кул тур не тра ди ци је – древ но ме
со по там ску, иран ску, ју деј ску и грч ку, ко је су у ве ћој или ма њој мје ри 
ути ца ле на ње го во ства ра ла штво. Ме со по там ски ути цај при мје тан је у 
ње го вој фра зе о ло ги ји и у ко ри шће њу не ких син таг ми ка рак те ри стич них 
за су мер скоакад ску ли те ра ту ру. Он у свом ства ра ла штву ко ри сти и не ке 
жан ро ве ка рак те ри стич не за ме со по там ску ли те ра ту ру (нпр. „спор о пр
вен ству“ у „Ма дра ши о Ни зи би ји“). Иде ја о пер со ни фи ка ци ји чо вје ко
вих гри је хо ва на Стра шном су ду је плод иран ског ути ца ја. Ју деј ски ути
цај је нај сна жни ји у ег зе ге зи, на ро чи то у ко мен та ри ма на књи ге По ста ња 
и Из ла ска. У Је фре мо вој по е зи ји се та ко ђе осје ћа ути цај постби блиј ске 
ју деј ске ли те ра ту ре. Ути цај грч ке кул ту ре при су тан је у ње го вим „По би
ја њи ма у про зи“, ко ја је на пи сао то ком свог бо рав ка у Еде си. Из по је ди
них дје ла се ви ди да је Св. Је фрем до бро по зна вао грч ку ми то ло ги ју.

Св. Је фрем је био ве о ма пло дан и ра зно вр стан пи сац. Ње го ва дје ла 
мо же мо по књи жев ној фор ми по ди је ли ти на про зна и пје снич ка.

Про зна дје ла мо же мо раз вр ста ти у дви је гру пе: на обич ну про зу и 
умјет нич ку про зу. У пр ву гру пу спа да ју ње го ва би блиј ска ту ма че ња и 
„По би ја ња у про зи“. Вр ло је вје ро ват но да је Св. Је фрем про ту ма чио 
све књи ге Ста рог и Но вог за вје та. У „По хва ли Св. Је фре му“, ко ја се 
при пи си је Св. Гри го ри ју Ни ском (ау тор ство спо р но), ка же се да је „...
про ту ма чио тач но од ри је чи до ри је чи ци је ло Све то Пи смо, по чев од 
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ко смо го ни је па све до по след ње књи ге Бла го да ти“. На си риј ском из
вор ни ку са чу ва на су „Ту ма че ња на књи ге По ста ња и Из ла ска“ и око ¾ 
тек ста „Ту ма че ња на Ди ја те са рон“ (је ван ђел ска хар мо ни ја ко ју је са ста
вио Та ти јан Аси рац на те ме љу че ти ри ка нон ска је ван ђе ља). На си риј
ском из вор ни ку са чу ва ни су и од лом ци из ту ма че ња на Иса и ју, Јо ну, 
На у ма, Ава ку ма, Со фо ни ја, Аге ја и Плач Је ре ми јин у ка те на ма Се ве ра 
Ан ти о хиј ског. Пу ни текст „Ту ма че ња на Ди ја те са рон“ са чу ван је са мо 
у јер мен ском пре во ду. „Ту ма че ње на Дје ла апо стол ска“ и „Ту ма че ња на 
по сла ни це апо сто ла Па вла“ (из у зев По сла ни це Фи ли мо ну) са чу ва на су 
та ко ђе са мо у јер мен ском пре во ду.

„По би ја ња у про зи“ је за јед нич ки на зив за не ко ли ко спи са дог мат
ско –по ле мич ког ка рак те ра у ко ји ма Св. Је фрем по би ја је ре тич ка уче ња. 
Ови спи си са др же ва жна свје до чан ства о си сте ми ма Мар ки о на, Вар де
са на и Ма ни ја.

Од дје ла на пи са них у фор ми рит мич ке умјет нич ке про зе нај ва жни
ја су „Сло во о Го спо ду на шем“ (Ser mo de Do mi no no stro) и „По сла ни ца 
Пу бли ју“.

Св. Је фрем је ау тор број них пје снич ких дје ла на дог мат ске, ег зе гет
ске, мо рал ноаскет ске и цр кве ноисто риј ске те ме. Је дан је од нај ве ћих 
пје сни ка па три стич ког пе ри о да. Сна жно је ути цао на раз вој хим но гра
фи је у Си риј ској и Ви зан тиј ској цр кви. Због свог пје снич ког да ра до био 
је на зив „Хар фа Ду ха Све то га“. Ње го во бо го слу жбе но пје сни штво има 
ди дак тич ки ка рак тер. Оно је у то ври је ме би ло ефи ка сно сред ство за 
ши ре ње цр кве ног уче ња и ка ти хе за цу ју хри шћан ске за јед ни це.

Је фре мо во пје снич ко на сле ђе се ди је ли на „ма дра ше“ и „ме мре“. Ма
дра ши су хим не ко је су би ле на ми је ње не за хор ско пје ва ње уз прат њу 
хар фе, а ме мре пје снич ке оми ли је ко је су би ле на ми је ње не за чи та ње 
на глас, за склад но де кла мо ва ње. Ње го ве ма дра ше ка рак те ри ше пре ци
зан си ла бич ки ри там ко ји их је чи нио при клад ним за пје ва ње. Стро фе 
су се за вр ша ва ле истим ре фре ном ко ји се по на вљао кроз ци је лу хим ну. 
За раз ли ку од ма дра ша ме мре ни су би ле по ди је ље не на стро фе.

Од хим ни Св. Је фре ма ко је су до шле до нас (око 400) нај зна чај ни је 
су: „Ма дра ши о Цр кви“ (Hymni de Ec cle sia), „Ма дра ши о Ни зи би ји“ 
(Car mi na Ni si be na), „Ма дра ши о Ро ђе њу“ (Hymni de Na ti vi ta te), „Ма
дра ши о вје ри“ (Hymni de Fi de), „Ма дра ши о ра ју“ (Hymni de Pa ra di
so), „Ма дра ши о дје ви чан ству“ (Hymni de Vir gi ni ta te), „Ма дра ши пр
о тив је ре си“ (Hymni con tra Ha e re ses), „Ма дра ши о ис по ви јед ни ци ма“ 
(Hymni de Con fes so ri bus), „Ма дра ши о Рас пе ћу“ (Hymni de Cru ci fi xi o
ne), „Ма дра ши о Бо го ја вље њу“ (Hymni de Epip ha nia), „Ма дра ши о по
сту“ (Hymni de Ie i u nio), „Ма дра ши о Вас кр се њу“ (Hymni de Re sur rec ti o
ne), „Ма дра ши о бес ква сним хље бо ви ма“ (Hymni de Azymis) итд.

Нај по зна ти је пје снич ке оми ли је (ме мре) Св. Је фре ма су: „Ме мре 
о вје ри“ (Ser mo nes de Fi de), „Ме мре на све ту сед ми цу“ (Ser mo nes in 
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Heb do ma dam San ctam), „Ме мре о Јо си фу“ (Ser mo nes de Jo seph), „Ме
мре о Јо ву“ (Ser mo nes de Iob), „Ме мра о по след њем кра ју“ (Ser mo de 
Fi ne Ex tre mo), „Ме мра о свр шет ку и под сти ца њу“ (Ser mo de Fi ne et 
Ad mo ni ti o ne), „Ме мра о гре шни ци“ (Ser mo de Pec ca tri ce), „Ме мра 
про тив Ју де ја“ (Ser mo Adver sus Ju da e os), „Ме мра о под сти ца њу и по
ка ја њу“ (Ser mo de Ad mo ni ti o ne et Po e ni ten tia), „Ме мре о хва ли за тра
пе зом“, „Ме мра о чу ди ма ко ја је учи нио Мој си је у Егип ту“, „Ме мра 
на про лог Је ван ђе ља по Јо ва ну“ (са чу ва ни од лом ци), „Ме мра о Ни ко
ми ди ји“ (са чу ва ни од лом ци), „Ме мра про тив Вар де са на“ (са чу ва ни 
од лом ци) итд.

Од спи са ау то би о граф ског ка рак те ра при пи са них Св. Је фре му са мо 
би „За вје шта ње“ и „Ис по ви је сти“ мо гли да бу ду ау тен тич ни. Нај ве ћи 
дио тек ста „За вје шта ња“, ко је је са чу ва но на си риј ском, грч ком и јер
мен ском је зи ку, нај вје ро ват ни је при па да Св. Је вре му. У тек сту по сто је 
и број не ин тер по ла ци је ко је по ти чу из ка сни јег пе ри о да. Је дан од нај бо
љих по зна ва ла ца дје ла Св. Је фре ма, Art hur Vööbus, су прот но не ким ра
ни јим ис тра жи ва чи ма сма тра да су „Ис по ви је сти“ та ко ђе ау тен тич но 
Је фре мо во дје ло и да је текст на грч ком је зи ку (на ко ме је спис са чу ван) 
пре вод са си риј ског из вор ни ка (Vööbus A., Li te rary, Cri ti cal and Hi sto ri
cal Stu di es in Ep hrem the Syrian, Stockh. 1958).

Не ка од Је фре мо вих дје ла са чу ва на су са мо у грч ком пре во ду. То је 
тзв. Грч ки Је фрем, збир ка у ко ју су увр ште ни и број ни спи си дру гих 
ау то ра ко ји су пот пи си ва ни име ном слав ног си риј ског оца. Дје ла ко ја 
при па да ју овој збир ци пре во ђе на су са грч ког на ла тин ски, сло вен ски, 
арап ски и дру ге је зи ке.

Све ти Је фрем је ве о ма зна ча јан као ту мач Све тог Пи сма. Од лич но 
зна ње је вреј ског је зи ка, ко ји је сро дан са ње го вим ма тер њим си риј ским 
је зи ком, по мо гло му је да тач ни је од ре ди сми сао не ких ри је чи и из ра за 
у Ста ром За вје ту. Од ве ли ке по мо ћи ње го вој ег зе ге зи би ло је и ње го во 
по зна ва ње исто ри је Ис то ка и жи во та и оби ча ја Је вре ја ко ји су у ве ли
ком бро ју у то ври је ме жи вје ли у Ме со по та ми ји.

Све то Пи смо ту ма чи у ду ху је вреј ске ег зе ге зе (ми дра ша) ко ри сте ћи 
сли ко вит на чин го во ра и сли је де ћи ста зу па ра док са и сим во ла. При
ли ком ту ма че ња по ла зи од ди рект ног, до слов ног сми сла би блиј ског 
тек ста, а он да, гдје је то по треб но, рас кри ва ви ши ду хов ни, пра о бра
знопро роч ки сми сао. Ни гдје код ње га ду хов но, пра о бра знопро роч ко 
об ја шње ње не уни шта ва исто риј ски сми сао не го га са мо над гра ђу је.

Св. Је фрем се углав ном ко ри сти Пе ши том, си риј ским пре во дом 
Ста рог За вје та са је вреј ског је зи ка, али се по зи ва и на Сеп ту а гин ту, ко
ју због не по зна ва ња грч ког је зи ка нај вје ро ват ни је ко ри сти или пре ко 
си риј ског пре во да са грч ког или уз по моћ рјеч ни ка на мар ги на ма при
мјер ка ко ји је по сје до вао. По не кад се по зи ва и на је вреј ски текст и на 
је вреј ска об ја шње ња, али без ди рект ног ука зи ва ња на мје ста.
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Да би смо бо ље ра зу мје ли бо го сло вље Св. Је фре ма упо ре ди ће мо га 
са бо го сло вљем грч ких ота ца. Грч ки оци су се тру ди ли да тач но из ло
же основ не исти не хри шћан ске вје ре у об ли ку дог мат ских де фи ни ци ја 
и та ко по ста ве ја сну гра ни цу из ме ђу пра во слав не вје ре и је ре тич ких 
за блу да. За ту свр ху су из гра ди ли ја сну и пре ци зну бо го слов ску тер
ми но ло ги ју, нај че шће „по зајм љи ва ну“ из па ган ске фи ло зо фи је, ко ја је 
че сто до би ја ла но во зна че ње у кон тек сту хри шћан ског бо го сло вља. Св. 
Је фрем је имао исти за да так као и ње го ви грч ки са вре ме ни ци. Он је 
та ко ђе, су прот ста вља ју ћи се је ре тич ким уче њи ма, фор му ли сао за сво
је си риј ске чи та о це бо го слов ско уче ње Цр кве, али је за оства ре ње тог 
ци ља ко ри стио пот пу но дру га чи ја сред ства и дру га чи ју ме то до ло ги ју. 
Је зи ку бо го слов ских трак та та он прет по ста вља је зик бо го слу жбе них 
хим ни, а грч ком ти пу из ла га ња, ко ји те жи ап стракт ним фи ло соф ским 
де фи ни ци ја ма – се мит ски тип за сно ван на сли ка ма и ме та фо ра ма пре
у зе тим из при ро де, сва ки да шњег жи во та и Би бли је. Бо го слов ство ва ти 
за ње га не зна чи го во ри ти о Бо гу или раз ми шља ти о Бо гу не го пје ва ти 
Бо га у мо ли тви. Исти не хри шћан ске вје ре тре ба по ње му до жи вје ти у 
мо ли тве ном опи ту Цр кве.

У уче њу о бо го по зна њу Св. Је фрем на гла ша ва Бо жи ју тран сцен дент
ност и не по сти жност. Људ ски ра зум је не спо со бан да схва ти при ро ду 
Твор ца а сва ки по ку шај та кве спо зна је Је фрем осу ђу је као пре у зно ше
ње тво ре ви не („пра ха и пе пе ла“) над Твор цем. Из ме ђу Твор ца и тво
ре ви не по сто ји огром на про ва ли ја ко ју мо же пре мо сти ти са мо Тво рац 
пре кри ва ју ћи је Сво јом љу ба вљу. От кри ва ју ћи се чо вје ку Бог да је мо
гућ ност да се о Ње му до би је не ко зна ње. Бо го по зна ње по ста је мо гу ће 
кроз со зер ца ње тај ни и сим во ла (rā᾽zē) при сут них скри ве но у при ро ди 
и у Све том Пи сму, ко је Је фрем на зи ва „свје до ци ма“ Бо га. Иа ко су сим
во ли (rā᾽zē) уви јек при сут ни у при ро ди и у Све том Пи сму њих је мо
гу ће ви дје ти са мо очи ма вје ре и што је со зер ца тељ тај ни Бо жи јих ви ше 
укри је пљен у вје ри тим ви ше је спо со бан да схва ти те тај не. У сва ком 
сим во лу при сут на је скри ве на си ла (ḥaylā kasyā) ко ја га по ве зу је са том 
ре ал но шћу на ко ју ука зу је. Та по ве за ност сим во ла са ре ал но сти ма на 
ко је ука зу ју ма ни фе сту је се и ре а ли зу је на хо ри зон тал ном пла ну (из ме
ђу Ста рог и Но вог За вје та и из ме ђу Но вог За вје та и жи во та Цр кве) и на 
вер ти кал ном пла ну (из ме ђу овог сви је та и Цар ства не бе ског).

От кри ве ње тај ни у исто ри ји спа се ња Св. Је фрем по сма тра не про сто 
као са оп шта ва ње не ког но вог зна ња не го као про цес у ко ји се „увла чи“ 
сам Бог. Оста вља ју ћи у при ро ди сим во ле и зна ко ве свог от кри ве ња, сам 
Бог, ко ји пре би ва из над сва ке сли ке и сва ког име на, „обла чи“ се у њих на
го вје шта ва ју ћи и ан ти ци пи ра ју ћи ти ме сво је пу но от кри ве ње ко је се са
вр ша ва ње го вим „обла че њем“ у чо вје ка у лич но сти Го спо да Ису са Хри ста.

У кон тек сту нис хо ђе ња Бо га из про сто те вјеч но сти у сло же ност 
исто ри је мо же мо, по Св. Је фре му, го во ри ти о „из мје на ма“ (šuḥlāp̄ē) ко је 
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Бог због свог чо вје ко љу бља усва ја. Бу ду ћи бес ко на чан сам по Се би, Бог 
„ума њу је“ и „огра ни ча ва“ Се бе при ства ра њу сви је та и при ли ком Ова
пло ће ња. То „ума ње ње“ и „огра ни че ње“ је та ко ђе тај на ве ли чи не Бо жи
је. По ве зу ју ћи се са огра ни че ном тво ре ви ном Он оста је без гра ни чан, 
а сво јим ула же њем у ври је ме оста је ван вре мен и вје чан. „Из мје не“ се 
од но се са мо на во љу (ṣeḇyānā) Бо га у ко јој је до ми нант на же ља да се 
људ ски род спа си и из ба ви од тру ле жно сти и смр ти.

Са бо го слов ским осми шље њем ула за ка Бо га у сви јет и исто ри ју Св. 
Је фрем по ве зу је и та јан стве но сје ди ње ње два пла на по сто ја ња: вјеч ног 
и вре ме ног. Бла го да ре ћи та јан стве ном сје ди ње њу вјеч ног и вре ме ног 
пла на по сто ја ња, кључ ни до га ђа ји Бо жан ског до мо стро ја као што су 
Ро ђе ње, Кр ште ње, Рас пе ће и Вас кр се ње Хри сто во, ко ји су се де си ли и 
ко ји су за свје до че ни не ка да у исто ри ји, оста ју уви јек ак ту ел ни. Бла го
да ре ћи том сје ди ње њу та ко ђе је мо гу ће про зре ње и ви зи ја до га ђа ја ко ји 
се де ша ва ју на ва ни сто риј ском пла ну.

Код об ја шње ња тро јич ног дог ма та Св. Је фрем се ко ри сти сли ком сун
ца, свје тло сти и то пло те: „Зрак сун ца ни је по сли је сун ца, ни је би ло вре
ме на ка да он ни је био са сун цем. Свје тлост ње го ва је дру го (у од но су на 
сун це), то пло та – тре ће; они ни су по сли је ње га али ни су ни исто вјет ни 
са њим... Ви диш ка ко јед но чи ни три и три су јед но... Сун це је сли ка Оца, 
свје тлост сли ка Си на, а то пло та сли ка Ду ха Све то га“ (Hym. de Fi de. 40; 
73). Име на Отац, Син и Све ти Дух ни су са мо име на, она озна ча ва ју ствар
но по сто је ће лич но сти, јер „ако не ма лич но сти, он да је име пра зан звук“. 
Св. Је фрем ис ти че да је Отац при род но, а не по не ка квој нео п ход но сти, 
ро дио Си на и из вео Све тог Ду ха (не ро див ши га) из Сво је су шти не.

У сло бо ди, ко ја је по Св. Је фре му нај дра го цје ни ји и нај ва жни ји 
Бо жи ји дар чо вје ку, от кри ва се Ње го ва слич ност са Бо гом. Сло бо да 
(ḥē’rūṯā) је те мељ од го вор но сти и те мељ под ви га. У ве зи са њом Је фрем 
раз ви ја сво је уче ње о по ри је клу смрт но сти. Слич но Св. Те о фи лу Ан ти
о хиј ском, он ис ти че да Бог ни је ство рио чо вје ка ни смрт ним ни бе смрт
ним. Од Ада мо вог из бо ра је за ви си ло да ли ће чо вјек до би ти бе смрт
ност или ће по ста ти смр тан. Чу ва ње за по ви је сти и ку ша ње са др ве та 
жи во та во ди ло га је ка бе смрт но сти, а на ру ша ва ње за по ви је сти и ку
ша ње са др ве та до бра и зла во ди ло га је ка смрт но сти.

Чо вјек ко ји је био ство рен за вјеч ни жи вот са Бо гом пре сту па њем 
за по ви је сти от па да од та квог жи во та, по ста је смр тан и би ва иза гнан 
из ра ја. Из гнан ством из ра ја пра ро ди те љи се ли ша ва ју оде жди свје тло
сти и сла ве у ко је су би ли „одје ве ни“ при је гре хо па да. По вра так чо вје ка 
у из гу бље ни рај и по нов но „обла че ње“ у оде жде свје тло сти и сла ве је, 
по Св. Је фре му, циљ цје ло куп ног до мо стро ја спа се ња. Чи тав зе маљ ски 
жи вот чо вје ков ни је ни шта дру го не го плач за из гу бље ним ра јем.

Из гу бље ни рај се вас по ста вља у Цр кви, у Ев ха ри сти ји чи ји је цен тар 
Хри стос – др во жи во та. Хри ста, Ко ји је са да скри вен од очи ју сви је
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та, мо гу ће је ви дје ти очи ма вје ре, ду хов но у Ев ха ри сти ји. Ти је ло и Крв 
Хри сто ву Је фрем на зи ва ли је ком жи во та (sam ḥayyē). Ис цје ље ње чо вје
чан ства је, по Св. Је фре му, ко смич ки чин ко ји об у хва та сва ко ље на и 
све ро до ве. Оно већ за по чи ње Ова пло ће њем и Ро ђе њем Хри сто вим. У 
„Ма дра шу о Ро ђе њу“ Ева се ра ду је у цар ству мр твих „... јер је Син ње не 
кће ри Дје ве Ма ри је си шао к на ма као ли јек жи во та, да би ожи вио пра
мај ку сво је мај ке“. У Ев ха ри сти ји, ко ја ре ка пи ту ли ра у се би све спа со
но сне до га ђа је у Бо жан ском до мо стро ју, про ду жа ва се и са вр ша ва тај на 
ис цје ље ња чо вје чан ства.

Да би сли ко ви то при ка зао ве ли чи ну бла го да ти ко ју хри шћа нин до
би ја у Ев ха ри сти ји Је фрем ко ри сти при чу из Књи ге про ро ка Иса и је (6, 
6) о Се ра фи му ко ји кље шти ма узи ма жар и њи ме до ди ру је усне про ро
ко ве ка ко би их очи стио. Хри шћа нин не са мо да до ди ру је не го и гу та 
Жар, а то је сам Хри стос: „У тво ме хље бу кри је се Дух ко ји се не мо же 
је сти; у тво ме је ви ну пла мен ко ји се не мо же пи ти. Дух у тво ме хље бу, 
пла мен у тво ме ви ну: то је ди во та ко ју на ше усне при ма ју. Се ра фим не 
мо га ше пр сте при бли жи ти жа ру, ко ји би ја ше са мо при бли жен усна ма 
Иса и ји ним; ни ти су га пр сти до та кли, ни ти су га усне про гу та ле; но на
ма је Го спод обо је до зво лио“ (Hym. de Fi de. 10, 8–10).

Пр во на чал но рај ско ста ње раз ли ку је се, по Св. Је фре му, од ес ха то
ло шког. У пр во на чал ном рај ском ста њу бе смрт ност је по ну ђе на Ада му 
као мо гућ ност док у ес ха то ло шком рај ском ста њу чо вјек до би ја вјеч ни 
жи вот кроз сје ди ње ње са Хри стом. Спа со но сни под виг Хри стов да ру је 
чо вје ку не са мо по вра так у ста ње пр во ство ре ног Ада ма већ и ис пу ње
ње оно га за што је Адам био при зван.

И Св. Је фрем, као и мно ги пи сци при је ње га, по ре ди уло ге Еве и Пре
све те Бо го ро ди це у до мо стро ју спа се ња. Као што је Ева сат ка ла Ада му пр
ља ву оде жду та ко је Дје ва Ма ри ја сат ка ла Хри сту (но вом Ада му) оде жду 
чи сто те; као што је Ева би ла ли је во око чо вје чан ства, сли је по и за мра
че но, та ко је и Дје ва Ма ри ја по ста ла ње го во де сно око, ја сно и сви је тло, 
из ко јег си ла зи свје тлост не бе ска. Св. Је фрем на ро чи то ис ти че му дрост 
од го во ра Дје ве Ма ри је на бла гу ви јест ар хан ге ла Га ври ла, као су прот ност 
не ра зум ном од го во ру пра мај ке Еве на за во дљи ве ри је чи зми ји не.

Те ме дје ви чан ства, под ви жни штва и цје ло му дре но сти сре ће мо че
сто у дје ли ма Св. Је фре ма. Као и Св. Гри го ри је Ни ски, Св. Је фрем учи да 
по ло ви и сек су ал ност не при па да ју пра вој при ро ди чо вје ка, не го зе мљи 
и зе маљ ском би ти са њу. По дје ла на по ло ве по сле ди ца је Бо жи јег пред
ви ђа ња чо вје ко вог гре хо па да. Дје ви чан ство је истин ска при ро да чо вје
ко ва. Бу ду ћи да је Хри стос пре до да брао Дје ву за свој стан, дје ви чан ство 
је ан ти ци па ци ја ко нач ног рај ског ста ња и оно ће при по врат ку чо вје ка 
у рај би ти вас по ста вље но.

Сми сао под ви га је упо до бље ње Хри сту. Под ви жник се упо до
бљу је Хри сту кр оз ује ди ње ње (iḥiḏāyuṯā = ује ди ње ност, усaмљеност, 
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из дво је ност). Под ви жник је у ври је ме Св. Је фре ма да вао за вјет iḥiḏāyuṯā, 
чи ја је су шти на жи вот у без брач но сти, са стра да ва ње са они ма ко ји 
стра да ју и не пре ста ни плач над со бом и па лим сви је том. Iḥiḏāyuṯā је 
би ла сред ство за по сти за ње уну тра шњег је дин ства, цје ло ви то сти, цје
ло му дри ја, чи ји је ко нач ни циљ по сти за ње хри сто по до би ја. У IV ви
је ку то је би ла аскет ска прак са ка рак те ри стич на за си риј ски сви јет 
ко ју не тре ба по ис то вје ћи ва ти са мо на штвом (оп ште жи тељ ним и ана
хо рет ским). Ова прак са се спро во ди ла уну тар цр кве не оп шти не а не 
у ма на сти ри ма или от шел ни штву. Iḥiḏāyā је био на зив за оно га ко је 
спро во дио ту прак су. Иа ко је си риј ска ри јеч iḥiḏāyā ети мо ло шки екви
ва лент на са грч ким из ра зом мо нах (μοναχός) она ће до би ти то зна че ње 
тек кра јем IV и по чет ком V ви је ка, ка да су се у Си ри ји офор ми ле пр ве 
мо на шке за јед ни це по угле ду на еги пат ске.

Све ти Епи фа ни је Ки пар ски
(Ἐπιφάνιος ὁ τῆς Κύπρου; Epip ha ni us ep. Sa la mi nis)

Епи фа ни је је ро ђен у Па ле сти ни, у се лу (κώμη) Ви сан сдук (Βησανδούκη) 
код Елеф те ро по ља (Soz. Hist. eccl. VI, 32, 3), око 315. го ди не. По пи та њу 
ње го ве ре ли ги о зне при пад но сти по сто је дви је те зе: 1) да је вас пи тан 
у ју деј ској вје ри, па је у зре лом уз ра сту при мио хри шћан ство; 2) да 
су ње го ви ро ди те љи би ли хри шћа ни ко ји су се при др жа ва ли ни кеј ске 
вје ре. Пр ва те за се осла ња на Епи фа ни је во жи ти је, а дру га на „По сла
ни цу им пе ра то ру Те о до си ју“, ко ја се при пи су је Епи фа ни ју, а чи је је ау
тор ство спор но.

Епи фа ни је је сте као до бро обра зо ва ње, што се ви ди из ње го вих дје
ла, а го во рио је пет је зи ка (грч ки, си риј ски, је вреј ски, коптски и ла тин
ски), због че га га Је ро ним Стри дон ски на зи ва „Epip ha ni us pen ta glot tos“ 
(Hi e ron. Adv. Ru fin. 2, 22; 3, 6). Још као млад за во лио је мо на шки жи вот 
и кре нуо у Еги пат, гдје се ду го под ви за вао у јед ном ма на сти ру ор га ни
зо ва ном по уста ву Св. Па хо ми ја Ве ли ког. По по врат ку из Егип та (око 
335) збли жио се са осни ва чем мо на штва у Па ле сти ни Св. Ила ри о ном и 
осно вао оп ште жи тељ ни ма на стир у бли зи ни Елеф те ро по ља (Soz. Hist. 
eccl. VI 32, 3; Hi e ron. Ep. 82), ко јим је упра вљао три де се так го ди на.

Ка да је због ре ли ги о зне по ли ти ке Ју ли ја на От пад ни ка, ко ји је же лио 
да вас по ста ви мно го бо штво у чи та вој им пе ри ји, раз ру шен ма на стир 
Св. Ила ри о на, осни вач па ле стин ског мо на штва се са мно штвом сво јих 
ду хов них ча да пре се лио на Ки пар (Hi e ron. Vi ta Hi lar. 41–42). По сли је 
смр ти Ев ти хи ја епи ско па елев те ро пољ ског (365. или 366) Св. Епи фа
ни је ни је успио да за у зме упра жње ну ка те дру, па је и сам ри је шио да се 
пре се ли на Ки пар.
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Ре пу та ци ја ве ли ког под ви жни ка и узор ног игу ма на пре по ру чи ла га 
је ки пар ским епи ско пи ма, ко ји су га 367. иза бра ли за ми тро по ли та гра
да Кон стан ци је (не ка да шње Са ла ми не). Иа ко је Ки пар ска цр ква та да 
би ла фор мал но пот чи ње на Ан ти о хиј ском ми тро по ли ту, њо ме је фак
тич ки упра вљао ми тро по лит Кон стан ци је.

Епи фа ни је је од мах за до био љу бав па стве и сте као сла ву као под
ви жник и чу до тво рац, и као рев но сни за штит ник пра во сла вља и Ни
кеј ског вје ро и спо вје да ња. Због ње го вог огром ног ау то ри те та ни ари
јан ству ју ћи цар Ва лент ни је се усу дио да га про тје ра са Ки пра (Hi e ron. 
Con tr. Ioan. Hi e ros. 4). По себ ну па жњу по све тио је мо на штву, па је за
хва љу ју ћи ње го вим на по ри ма за крат ко ври је ме са гра ђе но мно штво 
ма на сти ра на Ки пру, у ко је су се сли ли мо на си из свих кра је ва сви је та, 
при ву че ни љу ба вљу пре ма ве ли ком под ви жни ку (Hi e ron. Ep. 108). Про
цва ту мо на штва на Ки пру до при нио је и Св. Ила ри он ко ји се упо ко јио 
372. у бли зи ни Па фо са.

Као рев но сни за штит ник Ни кеј ског ис по ви је да ња вје ре Св. Епи фа
ни је је био уми је шан у све бо го слов ске спо ро ве сво га до ба. Он је пр
ви ука зао на је ре тич ке за блу де Мар ке ла Ан кир ског, ко га је За пад ду го 
по др жа вао. Бо рио се про тив Апо ли на ри је ве, ду хо бо рач ке, ари јан ске и 
ори ге ни стич ке је ре си. Од ца ра Те о до си ја Ве ли ког је успио да из деј ству
је указ о про гон ству свих је ре ти ка са Ки пра (Vi ta S. Epip ha nii. 59).

У свом рев но ва њу за пра во сла вље че сто је знао да бу де крут, јед но
стран, не то ле ран тан и пре тје ра но сум њи чав. Ка да је из био спор о да
ту му пра зно ва ња Пас хе Св. Епи фа ни је је сли је дио тра ди ци ју Ки пар ске 
цр кве, ко ја је за јед но са Си риј ском цр квом пра зно ва ла Пас ху у пр ву 
не дје љу по сли је је вреј ске Пас хе. Упо р но бра не ћи свој став Епи фа ни је 
се раз и шао и са Св. Ата на си јем по том пи та њу. Код ан ти о хиј ског рас
ко ла стао је на стра ну Па вли на и пре ки нуо оп ште ње са Св. Ме ле ти јем 
оп ту жу ју ћи га, не пра вед но, да је по лу а ри ја нац (Hi e ron. Ep. 15, 5).

Епи фа ни је во име не на ла зи се на спи ску ки пар ских епи ско па, уче
сни ка Дру гог ва се љен ског са бо ра (Man si. T. III Col. 570). Мо гу ће је да 
је раз лог ње го вог не у че ство ва ња то што је са бо ром пред сје да вао Св. 
Ме ле ти је Ан ти о хиј ски са ко јим је пре ки нуо оп ште ње. Био је за јед но са 
Је ро ни мом и Па вли ном уче сник Рим ског са бо ра из 382, ко ји је са зван 
ра ди рје ша ва ња не су гла си ца из ме ђу Ис то ка и За па да по пи та њу ан ти о
хиј ског рас ко ла (Hi e ron. Ep. 108; 127 // The o dor. Hist. eccl. V, 8). У Ри му се 
спри ја те љио са Јер но мо вом ду хов ном кће ри Па у лом, ко ја је 383. го ди не 
бо ра ви ла код ње га на Ки пру де сет да на (Hi e ron. Ep. 108).

Го ди не 393, при је Пас хе, Епи фа ни је је по сје тио Па ле сти ну. У ње го
вом Пи сму Јо ва ну Је ру са лим ском, ко је је са чу ва но са мо у Је ро ни мо вом 
пре во ду (Hi e ron. Ep. 51), на ла зи мо јед ну ин те ре сант ну епи зо ду из тог 
пе ри о да. Ка да се за јед но са Јо ва ном Је ру са лим ским упу тио на бо го
слу же ње у Ве тиљ, про ла зе ћи кроз се ло Анав та (Ἀναυθά, код Је ро ни ма 
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Ana blat ha) ушао је у мје сну цр кву и угле дао за вје су на ко јој је би ло из
о бра же ње Хри ста или не ког све ти те ља. Био је огор чен због то га јер је 
сма трао да та ква из о бра же ња про ти вр је че ау то ри те ту Све тог Пи сма и 
хри шћан ској вје ри. Отр гао је за вје су и дао је чу ва ри ма тог мје ста да је 
ис ко ри сте за по греб си ро ма ха, обе ћев ши да ће за мје сну цр кву по сла ти 
дру гу (Epiph. Ep. Ioan. Hi e ros. 9). Је дан број ис тра жи ва ча (Остро гор ски, 
Mar tin, Фло ров ски, Ba rion H.) сма тра да је ова при ча ин тер по ли ра на у 
текст од стра не ико но бо ра ца и од ба цу је ње ну ау тен тич ност.

У то ври је ме Епи фа ни је узи ма ак тив но уче шће у ори ге ни стич ким 
спо ро ви ма ко ји су уз не ми ра ва ли Цр кву кра јем IV и по чет ком V ви
је ка. У Је ру са ли му, у ма на сти ри ма Св. Ме ла ни је Ри мљан ке Ста ри је и 
Ру фи на Акви леј ског, су се пре ма Ори ге но вом ли ку и дје лу од но си ли 
са ве ли ким по што ва њем. У дру гим је ру са лим ским ма на сти ри ма Ори
ге на су сма тра ли је ре ти ком. Го ди не 393. гру па је ру са лим ских мо на ха 
на че лу са не ким Атар ви јем јав но је по че ла да кри ти ку је Ори ге но во 
уче ње и ње го ве по што ва те ље у Је ру са ли му – Ру фи на Акви леј ског и, 
ин ди рект но, Св. Јо ва на Је ру са лим ског, ко ји је ци је нио и ува жа вао Ру
фи на и Ме ла ни ју. Атар ви је се обра тио за са вјет Епи фа ни ју, ко ји је још 
376. из об ли чио Ори ге на као је ре ти ка (Epiph. Pa nar. 64). Епи фа ни је је 
пред ло жио да се Ори ген фор мал но осу ди. По слу шав ши Епи фа ни јев 
са вјет Атар ви је је до шао код Ру фи на и тра жио од ње га да пот пи ше 
осу ду Ори ге на, што је овај од био. На кон то га Атар ви је од ла зи код Ру
фи но вог при ја те ља Је ро ни ма, ко ји је до та да био по што ва тељ Ори ге
но вог ли ка и дје ла, да тра жи од ње га да пот пи ше осу ду Ори ге на. Да би 
уго дио Епи фа ни ју Је ро ним је пот пи сао осу ду (Hi e ron. Adv. Ru fin. 3, 33). 
У про ље ће 393. Епи фа ни је у прат њи епи ско па и све штен ства сти же у 
Је ру са лим. На мол бу Јо ва на Је ру са лим ског он је на ју тар њем бо го слу
же њу одр жао про по вјед у ко јој је осу дио је рес Ори ге на и све оне ко ји 
га сли је де. Сви при сут ни, зна ју ћи Јо ва но ве сим па ти је пре ма Ори ге ну, 
ра зу мје ли су да се то од но си на ње га. Јо ван је ка сни је на Ли тур ги ји 
одр жао про по вјед про тив „ан тро по мор фи та“, ка ко је он на зи вао Ори
ге но ве про тив ни ке ме ђу еги пат ским и па ле стин ским мо на штвом. Та 
про по вјед је очи глед но би ла упе ре на про тив Епи фа ни ја. Епи фа ни је је 
осу дио је рес „ан тро по мор фи та“ и за мо лио Јо ва на да осу ди Ори ге но во 
уче ње на шта је овај за ћу тао. Та ко је по че ла отво ре на по ле ми ка из ме ђу 
Јо ва на Је ру са лим ског и Епи фа ни ја Ки пар ског по пи та њу Ори ге но вог 
уче ња (Hi e ron. Con tr. Ioan. Hi e ros. 13). У на ди да ће при сут ни епи ско
пи осу ди ти Јо ва на због не пот пи си ва ња осу де Ори ге на, Епи фа ни је је 
остао још не ко ври је ме у Је ру са ли му. Јо ван је под при ти ском епи ско па 
јав но из ло жио сво је „ис по вје да ње вје ре“ (Hi e ron. Con tr. Ioan. Hi e ros. 
10) у ко јем, и по Епи фа ни је вом ми шље њу, ни је би ло ни чег спор ног. 
Епи фа ни је је на кон то га по сје тио род ни Ви сан дук и вра тио се на Ки
пар (Hi e ron. Con tr. Ioan. Hi e ros. 14).
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У про ље ће 394. Св. Епи фа ни је по но во од ла зи у Ви сан дук ко ји ни
је био под ју рис дик ци јом је ру са лим ског епи ско па. Ту је на Је ро ни мо ву 
мол бу ру ко по жио за све ште ни ка ње го вог бра та Па вли ни ја на. Ка да је 
Св. Јо ван Је ру са лим ски са знао за тај до га ђај оп ту жио је Епи фа ни ја да 
је про тив но ка но ни ма тим чи ном угро зио ње го ва епи скоп ска пра ва, 
бу ду ћи да је Па вли ни јан ру ко по ло жен за ма на стир у Ви тле је му ко ји је 
под ју рис дик ци јом је ру са лим ског епи ско па. Он је из оп штио из Цр кве 
Па вли ни ја на, мо на хе ње го вог ма на сти ра и Св. Је ро ни ма (Hi e ron. Adv. 
Ru fin. 3, 33). Епи фа ни је је упу тио оп шир но пи смо Јо ва ну Је ру са лим
ском у ко јем оправ да ва свој по сту пак, за ко ји ка же да је са гла сан са 
мје сним оби ча јем Ки пар ске цр кве (Epiph. Ep. Ioan. Hi e ros. 2) и по но
во за тра жио од ње га да осу ди Ори ге на. Јо ван му ни је од го во рио, већ 
је упу тио пи смо Те о фи лу Алек сан дриј ском тра же ћи од ње га по др шку 
(Hi e ron. Con tr. Ioan. Hi e ros. 4, 10). Та да је Епи фа ни је на пи сао по сла ни цу 
па ле стин ским епи ско пи ма и мо на си ма у ко јој тра жи од њих да пре ки
ну цр кве но оп ште ње са Јо ва ном (Hi e ron. Con tr. Ioan. Hi e ros. 40, 44), али 
епи ско пи и мо на си ни су при хва ти ли ње гов за хтјев.

Спо ро ви о Ори ге ну об но вље ни су по сли је Пас хе 399. го ди не. До 
та да је Те о фил Алек сан дриј ски ис по ља вао отво ре не сим па ти је пре ма 
Ори ге ну и по др жа вао Јо ва на Је ру са лим ског у ње го вом су ко бу са Епи
фа ни јем Ки пар ским, ко га је у пи сми ма па па ма Да ма су и Си ри ци ју на
зи вао „је ре ти ком и ши зма ти ком“ (Pal lad. Dial. de Vi ta Ioan. Chrys. 16). 
У пас хал ној по сла ни ци из 399. он се об ру шио на ан ти о ри ге ни стич ки 
на стро је не мо на хе, тзв. „ан тро по мор фи те“. Да ли под ути ца јем кри ти
ке ан ти о ри ге ни стич ки на стро је ног мо на штва (Жи ти је бла же ног Ап фа) 
или због вла сто љу бља и су је те (Pal lad. Dial. de Vi ta Ioan. Chrys.) Те о фил 
је ра ди кал но из мје нио сво је гле ди ште. Он је прог нао око 300 мо на ха 
из Ни триј ске пу сти ње под оп ту жбом за ори ге ни зам (Pal lad. Dial. de Vi
ta Ioan. Chrys. 16; Sulp. Sev. Dial. 1, 7). Око пе де се так прог на них мо на
ха, укљу чу ју ћи пре зви те ра Иси до ра и „Ду гач ку бра ћу“, упу ти ли су се у 
Ца ри град и под ни је ли жал бу про тив Те о фи ла им пе ра то ру Ар ка ди ју и 
ар хи е пи ско пу Св. Јо ва ну Зла то у стом (Pal lad. Dial. de Vi ta Ioan. Chrys. 7; 
Soz. Hist. eccl. VI II, 13). Те о фил се обра тио по сла ни цом епи ско пи ма Па
ле сти не и Ки пра тра же ћи од њих по др шку у бор би про тив ори ге ни зма. 
У по прат ном пи сму Епи фа ни ју по зи ва га да са зо ве са бор ки пар ских 
епи ско па ра ди осу де Ори ге на и да по по у зда ним љу ди ма по ша ље од
го ва ра ју ћу са бор ску по сла ни цу у Ца ри град ка ко би из деј ство вао осу
ду ори ге ни стич ких во ђа (The oph. Alex. Ep. Epiph.). Епи фа ни ја је ве о ма 
об ра до ва ло пи смо алек сан дри ја ког па пе, па је за мо лио Је ро ни ма да га 
од мах пре ве де на ла тин ски је зик и до ста ви рим ском па пи (Epiph. Ep. 
Hi e ron.). Го ди не 401. на пра зник Oбновљења хра ма Вас кр се ња, у Па
ле сти ни се са стао са бор па ле стин ских епи ско па, а у исто ври је ме Епи
фа ни је је са звао са бор ки пар ских епи ско па ко ји је осу дио Ори ге на. Са 
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од лу ка ма са бо ра он је же лио лич но да упо зна им пе ра то ра, па је у про
ље ће 403. го ди не от пу то вао у Ца ри град. Под ути ца јем Те о фи ла Алек
сан дриј ског с по до зре њем је гле дао на Св. Јо ва на Зла то у ста и ни је хтио 
да сту пи у оп ште ње са њим. Ка сни је је схва тио пра во ста ње ства ри у 
ве зи са Зла то у стим, због че га је огор чен и раз о ча ран на пу стио пре сто
ни цу из го ва ра ју ћи чу ве ну ре че ни цу: Оста вљам вам ка те дру, двор и 
ли це мјер је. Упо ко јио се на бро ду, то ком пу та за Ки пар по чет ком ма ја 
403. го ди не (So cr. Hist. eccl. VI, 14; Soz. Hist. eccl. VI II, 15).

Ли те рар но на сле ђе Св. Епи фа ни ја чи не дог мат скопо ле мич ки и 
би блиј скоиса го шки спи си и пи сма. Стил и је зик ње го вих спи са ни су 
на ви соком ни воу, што при мје ћу је и па три јарх Фо ти је: „Ње гов стил је 
вул га ран, што и при ли чи оно ме ко ји ни је сте као атич ко обра зо ва ње“ 
(Phot. Bibl. 122).

Нај зна чај ни је и нај о бим ни је Епи фа ни је во дје ло је „Па на ри он“ 
(Πανάριον; Pa na rion) или „Ку ти ја ље кар ских про тив о тро ва“. Ов дје је 
из ло же но уче ње свих до та да по зна тих је ре си (њих 80) и по ле мич ко по
би ја ње сва ке је ре си по је ди нач но. У хри шћан ске је ре си убра ја и не хри
шћан ска ре ли ги о знофи ло соф ска уче ња (сто и ке, епи ку реј це, пи та го
реј це, скит ску мно го бо жач ку ре ли ги ју, сек ту фа ри се ја итд.). При ли ком 
пи са ња овог дје ла Епи фа ни је је оби ла то ко ри стио ан ти је ре тич ку ли
те ра ту ру из ра ни јег пе ри о да („Фи ло со фу ме ну“ Св. Ипо ли та, „Про тив 
је ре си“ Св. Ири не ја). Иа ко је об ра да по је ди них је ре си, на ро чи то оних 
из пр ва два ви је ка, до ста по вр шна, „Па на ри он“ има ве ли ку исто риј ску 
ври јед ност због из о би ља је ре си о ло шких по да та ка и на во ђе ња ори ги
нал них тек сто ва ко ји су је ди но ту са чу ва ни.

Сво је пр во дје ло „Укот вље ник“ или „Ан ко рат“ (Αγκυρωτός; An co ra
tus) Епи фа ни је је на пи сао на мол бу све ште ни ка из Су е дре (Пам фи ли ја), 
ко ји су тра жи ли да им све ти тељ из ло жи пра во слав но уче ње о Све тој 
Тро ји ци, а на ро чи то о Све том Ду ху, јер је ду хо бо рач ка је рес би ла ве о
ма ра ши ре на у Пам фи лиј ској обла сти. Трак тат се са сто ји из 119 гла ва и 
пред ста вља оп шир но из ло же ње пра во слав не вје ре (ὁ μέγας περ πίστεως 
λόγος). У гла ва ма 2–75 ау тор из ла же цр кве но уче ње о Све тој Тро ји ци 
и по би ја је ре тич ке те зе ари ја на ца и ду хо бо ра ца, на во де ћи као до ка зе 
кр штењ ску фор му лу, Три све ту пје сму и мно штво ци та та из Све тог Пи
сма. У гла ва ма 75–82 по ле ми ше са Апо ли на ри је вим при ста ли ца ма, а у 
гла ва ма 83–100 из ла же уче ње о вас кр се њу ти је ла про тив мно го бо жа ца 
(83–86) и ори ге ни ста (87–100). За тим ау тор кри ти ку је мно го бо жач ку 
ре ли ги ју и култ и по зи ва вјер ни ке да уло же ве ли ки труд у обра ћа ње 
мно го бо жа ца у хри шан ство (гл. 101–109). У гла ва ма 110–118 по би ја ду
а ли стич ка уче ња Мар ки о на и ма ни хе ја ца, на во ди узро ке не вјер ја Ју де ја 
у Хри ста и из об ли ча ва уче ње са вли ја на ца, ари ја на ца и ду хо бо ра ца, на
во де ћи про тив њих но ве до ка зе из Све тог Пи сма. На кра ју овог трак та
та да та су два сим во ла вје ре од ко јих је је дан (кра ћи) го то во исто вје тан 
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са Ца ри град ским сим во лом из 381. го ди не. Спис „Укот вље ник“ има за 
циљ да хри шћа ни на, ко ји је окру жен ђа вол ским и је ре тич ким за блу да
ма, уко тви или утвр ди у пра вој вје ри.

Два Епи фа ни је ва трак та та „О мје ра ма и те го ви ма“ (Περι μέτρων κα 
στ αθμῶν; De men su ris et pon de ri bus) и „О два на ест дра гих ка ме но ва“ 
(Περι τῶν δώδεκα λίθων; De XII gem mis) зна чај ни су за би бли сти ку и би
блиј ску ар хе о ло ги ју. Пр ви трак тат, ко ји је на пи сао 392. за јед ног пер сиј
ског све ште ни ка, пред ста вља кра так увод у Све то Пи смо Ста рог За вје
та. Ов дје на ла зи мо ва жне по дат ке о ста ро за вјет ном ка но ну, пре во ди ма 
Све тог Пи сма и ге о гра фи ји Па ле сти не. На грч ком из вор ни ку са чу ван 
је са мо дио овог трак та та, оста так је по знат са мо у пре во ду на си риј ски 
је зик. Дру ги трак тат ау тор је по све тио Ди о до ру Тра сиј ском, а на пи сао 
га је 394. или 395. го ди не, на мол бу јед ног од Ди о до ро вих са по дви жни
ка. У пр вом ди је лу трак та та Епи фа ни је опи су је по ри је кло, из глед, свој
ства и це леб ну моћ 12 ка ме но ва ко је је на гру ди ма но сио ста ро за вјет ни 
све ште ник. Дру ги дио пред ста вља але го риј ско и сим во лич ко ту ма че ње 
12 ка ме но ва ко је ау тор по ве зу је са 12 изра иљ ских пле ме на. У тре ћем 
ди је лу ау тор по ве зу је рас по ред 12 ка ме но ва са по рет ком 12 па три ја ра
ха изра иљ ских пле ме на. Трак тат је у цје ли ни са чу ван са мо у гру зиј ском 
пре во ду, док је на грч ком из вор ни ку са чу ва на јед на кра ћа вер зи ја.

Од осам на ма по зна тих Еп фа ни је вих пи са ма, са чу ва на су у цје ли ни 
са мо три. „Пи смо у зе мљу ара бљан ску“ (Ἐπιστολὴ εἰς τὴν Ἀράβων χώραν; 
Epi stu la ad Ara bos) са чу ва но је на грч ком из вор ни ку, а „Пи смо Јо ва ну 
Је ру са лим ском“ (Epi stu la ad Io an nem Hi e ro solymi ta num) и „Пи смо Је ро
ни му“ (Epi stu la ad Hi e ronymu m ) у ла тин ском пре во ду.

По себ ну па жњу за слу жу ју три спи са про тив ико но по што ва ња ко ја 
се при пи су ју Епи фа ни ју: „Ри јеч про тив оних ко ји се за ни ма ју из ра дом 
ико на“ (Λόγος κατὰ τῶν ἐπιτηδευόντων ποιεῖν εἰκόνας; Trac ta tus con tra eos 
qui ima gi nes fa ci unt; са чу ва но 18 фраг ме на та), „По сла ни ца ца ру Те о до
си ју“ (Ἐπιστολὴ πρὸς Θεοδόσιον τὸν βασιλέα; Epi stu la ad The o do si um im
pe ra to rem; са чу ва но 12 фраг ме на та) и „За вје шта ње гра ђа ни ма“ (Διαθήκη 
πρὸς τοὺς πολίτας; Te sta men tum ad ci ves; са чу ва на 4 фраг мен та).

На на ве де не спи се и на „Пи смо Јо ва ну Је ру са лим ском“ по зи ва ли су 
се ико но бор ци у сво јим по ле ми ка ма са пра во слав ни ма. Оци Сед мог 
ва се љен ског са бо ра од ба ци ли су их као не а у тен тич не: „Спи се од ба цу
је мо, а све то га оца сма тра мо учи те љем ва се љен ске Цр кве“. Св. Јо ван 
Да ма скин је до пу штао мо гућ ност при пад но сти „За вје шта ња гра ђа ни
ма“ Св. Епи фа ни ју али је исто вре ме но и сум њао у ње го ву ау тен тич ност 
(Ioan. Dam. De imag. I, 25).

О ау тен тич но сти ових спи са до ста се пи са ло и рас пра вља ло у но ви је 
ври је ме. Ис тра жи вач и из да вач Епи фа ни је вих дје ла, про фе сор Ти бин
ген ског уни вер зи те та К. Хол (Karl Holl † 1926), за сту па те зу, ко ју по др
жа ва је дан број ис тра жи ва ча, да ова три спи са при па да ју Епи фа ни ју. 
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Као глав ни ар гу мент на во ди стил ску и је зич ку по ду дар ност ових спи са 
са ау тен тич ним Епи фа ни је вим дје ли ма и да они не сум њи во при па да ју 
јед ном ау то ру. Гру па на уч ни ка под вр гла је озбиљ ној кри ти ци Хо ло ву 
те зу. Је дан од ње го вих глав них опо не на та, наш чу ве ни ви зан то лог Ге ор
ги је Остро гор ски († 1976), за сту па те зу да ти спи си не при па да ју Све
том Епи фа ни ју и да су дје ло не ког ико но бо рач ког фал си фи ка то ра из 
VI II ви је ка. Као глав не ар гу мен те на во ди да се њи хов ау тор ко ри стио 
ак ти ма ико но бо рач ког са бо ра из 754. го ди не и да по сто ји су штин ска 
раз ли ка из ме ђу стро го пра во слав не ди о фи зит ске хри сто ло ги је ко ја је 
за сту пље на у „Ан ко ра ту“ и мо но фи зит скодо кет ске хри сто ло ги је ко ју 
за сту па ау тор ових спи са. Осим то га у тим спи си ма се по ми њу „ико не 
све тих“ што по Остро гор ском зна чи да су на ста ли по сли је V ви је ка. 
Те зу Г. Остро гор ског по др жа ва ве ли ки број на уч ни ка (Фло ров ски, Mar
tin, Ba rion H., von. Kle i ne Mit te i lun gen, Bugár, Big ham и др.).

Отац Ге ор ги је Фло ров ски сма тра да ико но бор ци ни су слу чај но под
ме та ли ове спи се Св. Епи фа ни ју. Ње го ва кри ти ка идо ла три је као да 
при кри ве но са др жи и од ба ци ва ње сва ког из о бра же ња, јер су сли ке, по 
ње му, уви јек ан тро по морф не и од вла че ми сао од Бо га на тво ре ви ну. 
Ова кав Епи фа ни јев став тре ба ра зу мје ти у кон тек сту вре ме на у ко јем 
је жи вио и бор бе Цр кве са оста ци ма па га ни зма.

Св. Епи фа ни је ни је био ду бок те о лог али ће оста ти упам ћен у исто
ри ји пра во слав ног бо го сло вља као бес ком про ми сан бо рац про тив је
ре си и ва тре ни бра ни лац Ни кеј ског вје ро и спо вје да ња.

У уче њу о Све тој Тро ји ци он се углав ном осла ња на Св. Ата на си ја и 
Св. Ва си ли ја Ве ли ког. „Исти ни ти Бог је је дан, по што је од Јед ног (Оца) 
је дан Је ди но род ни (Син) и је дан Све ти Дух, Тро ји ца у Је ди ни ци (τριὰς 
ἐν μονάδι) и је дан Бог (εἷς Θεός) – Отац, Син и Све ти Дух“ (An cor. 2, 6); 
„Ни су два Бо га, ни два Си на, ни два Све та Ду ха, не го Тро ји ца бу ду ћи 
јед но сушт на је сте јед но Бо жан ство – Отац, Син и Све ти Дух“ (Pa nar. 65, 
8). Јед но сушт ност Си на са Оцем је, за Св. Епи фа ни ја, цен тар хри шћан
ске исти не и пи та ње од нај ве ћег бо го слов ског зна ча ја. Као глав ни до каз 
јед но сушт но сти ис ти че Си но вље во ро ђе ње од Оца, бу ду ћи да је оно што 
је ро ђе но јед но сушт но и јед но при род но са оним ко ји ра ђа (Pa nar. 69, 26) 
и не мо же се на зва ти ство ре њем. „Оно што је ство ре но (κτιστόν) то ни је 
ро ђе но (γεννητόν). Јер то што ми ра ђа мо не ства ра мо а то што ства ра
мо не ра ђа мо... И у не ство ре ном Бо гу Ро ђе но ни је ство ре но, јер ако је 
Он ро дио (Си на) он да га ни је сво рио“ (An cor. 43, 6–7). Сли чан ар гу мент 
Епи фа ни је ко ри сти као до каз за бо жан ство Све тог Ду ха: „Као што је 
Син истин ски и јед но сушт но ро ђен од Оца та ко тре ба раз ми шља ти и о 
Све том Ду ху ко ји је, иа ко се ни је ро дио на на чин је ди но род но сти Си на, 
иза шао од Оца“ (διὰ τὸ ἐκ πατρὸς ἐξε λθεῖν: Pa nar. 76, 3).

Сво ју хри сто ло ги ју Епи фа ни је рас кри ва у по ле ми ци са апо ли на ри
змом, гно сти ци ма, еви о ни ти ма и ари јан ци ма. Хри стос је „Бог и чо вјек“ 
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(An cor. 19, 4), „Син Бо жи ји и Син Да ви дов“ (An cor. 66, 1; Pa nar. 74, 3), 
„ви дљив и не ви дљив“ (ὁρατόν τε κα ἀόρατον; An cor. 32, 3), „стра да лан 
и не стра да лан“ (ἀπαθὴς κα παθητόν; Pa nar. 69, 38). Он од ба цу је гно
стич ки до ке ти зам и ис ти че ствар ност Хри сто вог очо вје че ња: „Ми без 
сум ње ис по вје да мо да је Го спод Бог Ло гос по стао чо вјек, не при вид
но не го истин ски“ (οὐ δοκήσει, ἀλλ᾿ ἀληθείᾳ – An cor. 93, 1; Pa nar. 30, 
28). Су прот но Апо ли на ри ју ис ти че пу но ћу Хри сто ве људ ске при ро де: 
„Син Бо жи ји се очо вје чио, то јест при мио са вр ше ног чо вје ка (τέλειον 
ἄνθρωπον) – ду шу, ти је ло, ум и све то што има чо вјек осим гри је ха“ 
(An cor. 119, 5). Ка да го во ри о на чи ну сје ди ње ња дви ју при ро да у Хри
сту ко ри сти тер ми не (συν)ένωσις, κρᾶσις, συναγωγή, συμπερίληψις, а од
ба цу је тер ми не σύγχυσις, τροπή, μεταβολή.

Св. Епи фа ни је је био је дан од глав них за штит ни ка дог ма та о при сно
дјев ству Пре све те Бо го ри ди це, ко ме је по све тио 78. гла ву „Па на ри о на“. 
Све ту При сно дје ву Ма ри ју на зи ва ро до на чел ни цом дјев ства (ἀρχηγὸς 
τῆς πα ρθ ενίας ; Pa nar. 78, 10), При сно дје вом ко ја је по ста ла Мај ка по до
мо стро ју (μητέρα γεγονυῖαν διὰ τὴν οἰκονομίαν; Pa nar. 78, 10) и Бо го ро
ди цом (θεοτόκος, An cor. 30, 4).

Ди дим Сли је пи
(Δίδυμος Τυφλός; Didymus)

Ди дим је ро ђен 313, нај вје ро ват ни је у Алек сан дри ји, а упо ко јио се око 
398. го ди не. Ра но је из гу био вид, али то му ни је сме та ло да стек не од
лич но и све стра но обра зо ва ње (So cr. Hist. eccl. IV, 25; Isid. Pel. Ер. 331) 
и да у мла до сти по ста не пре да вач, а по том и управ ник Алек сан дриј ске 
ка ти хет ске шко ле (Soz. Hist. eccl. III, 15). Сте као је ве ли ки углед и знао 
је, по Па ла ди је вом свје до чан ству, ци је ло Све то Пи смо на па мет (Pal
lad. Hist. La us. 4, 2). Био је ве о ма бли зак са еги пат ским мо на си ма, па су 
га ви ше пу та по сје ћи ва ли Све ти Ан то ни је Ве ли ки и Па ла ди је (Pal lad. 
Hist. La us. 4, 3). Св. Ан то ни је га је тје шио због ње го вог сли је пи ла го во
ре ћи му да не тре ба да бри не што му „не до ста је оно што има ју мра ви, 
му ве и ко мар ци“ већ тре ба да се ра ду је што има ду хов ни вид, „оно че га 
су се удо сто ји ли са мо апо сто ли и про ро ци“ (Hi e ron. Ep. 68, 2). Ди дим 
је имао број не уче ни ке од ко јих су нај по зна ти ји Је ро ним Стри дон ски и 
Ру фин Акви леј ски. Ру фин је био им пре си о ни ран сво јим учи те љем због 
че га га на зи ва „про ро ком и му жем апо стол ским“ (prop he ta et apo sto li
cus vir; Ru fin. Apol. in Hi e ron. II, 25).

Жи вио је у пред гра ђу Алек сан дри је стро гим аскет ским жи во том. У 
ври је ме ари јан ских спо ро ва ни је био про га њан, јер га ари јан ци, због 
ње го вог сли је пи ла, ни су сма тра ли опа сним про тив ни ком. Ње гов ау
то ри тет у хри шћан ском сви је ту до пр ве по ло ви не VI ви је ка био је 
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из у зет но ви сок. Со крат Схо ла стик га за јед но са Ва си ли јем Ве ли ким и 
Гри го ри јем Бо го сло вом на зи ва мје ри лом пра во сла вља (So cr. Hist. eccl. 
IV, 26). Те о до рит Кир ски га по ре ди са Је фре мом Си риј ским (The o dor. 
Hist. eccl. IV, 29). За жи во та угле дан и сла вљен до жи вио је го то во исту 
суд би ну као ње гов ве ли ки прет ход ник Ори ген, ко ји је из вр шио сна жан 
ути цај на ње го во бо го сло вље, по себ но на хри сто ло ги ју и ес ха то ли ги ју, 
због че га је Ди дим та ко ђе осу ђен на Пе том ва се љен ском са бо ру.

По свје до чан ству Је ро ни ма Стри дон ског (De vir. ill. 109) Ди дим је 
био је дан од нај плод ни јих ау то ра хри шћан ске ста ри не. Ве ли ки број ње
го вих дје ла уни штен је на кон осу де на Пе том ва се љен ском са бо ру. Два 
Ди ди мо ва трак та та, „О Тро ји ци“ (De Tri ni ta te) и „О Ду ху Све то ме“ (De 
Spi ri tu San cto), са чу ва на су цје ли ни. Оба трак та та спа да ју ме ђу нај бо ље 
отач ке ра до ве на те те ме.

Спис „О Тро ји ци“ у три књи ге на стао је по сли је 381, а са чу ван је на 
грч ком из вор ни ку у јед ном ру ко пи су из XI ви је ка, от кри ве ном 1759. 
го ди не. У пр вој књи зи ау тор из ла же уче ње о Ло го су и по би ја је ре тич ке 
те зе ари ја на ца; у дру гој књи зи бра ни Бо жан ство Све то га Ду ха и Ње го
ву јед но сушт ност са Оцем и Си ном; тре ћа књи га пред ста вља ре зи ме у 
си ло ги зми ма уче ња из ло же ног у пр ве дви је књи ге.

Спис „О Ду ху Све то ме“ Ди дим је са ста вио при је Дру гог ва се љен
ског са бо ра на мол бу не ког при ја те ља, са ци љем да по би је је ре тич ко 
уче ње ду хо бо ра ца и из ло жи пра во слав но уче ње о тре ћем ли цу Све те 
Тро ји це. Са чу ван је са мо у ла тин ском пре во ду Св. Је ро ни ма, ко ји је на
чи њен на мол бу па пе Да ма са. У овом трак та ту при мје тан је зна ча јан 
ути цај Св. Ата на си ја Ве ли ког, иа ко га ау тор не по ми ње. За раз ли ку од 
тем пе ра мент ног Ата на си ја скло ног жуч ној по ле ми ци, Ди дим се у овом 
спи су по ка зу је као ви ше ди дак ти чан и спе ку ла ти ван од свог ве ли ког 
прет ход ни ка. Трак та том „О Ду ху Све то ме“ ко ри стио се Св. Ам вро си је 
Ми лан ски при ли ком са ста вља ња исто и ме ног дје ла, због че га га је Је ро
ним оп ту жио за пла ги јат не по ми њу ћи при том ње го во име.

На грч ком из вор ни ку са чу ван је и кра так спис „Про тив Ма ни хе ја“ 
(Сontra Ma nic ha e os), ко јем не до ста је по че так, као и дио спи са „О дог
ма ма про тив ари ја на ца“ (De dog ma ti bus et con tra Ari a nos), ко ји је гре
шком ушао у дје ло Св. Ва си ли ја Ве ли ког „Про тив Ев но ми ја“ као 4. и 5. 
књи га. Иа ко има на уч ни ка ко ји оспо ра ва ју да спис „О дог ма ма пр о тив 
ари ја на ца“ при па да Ди ди му, па тро ло зи А. Спа ски, F. Funk и J. Le bon 
снажнoм ар гу мен та ци јом бра не и до ка зу ју ње го во ау тор ство.

До нас су до шли и ома њи фраг мен ти спи са „Ди ја лог са је ре ти ком“ 
(Di a lo gus cum ha e re ti co) на грч ком је зи ку и „Бе сје де о Бо го ја вље њу“ 
(Ser mo de the op ha nia) у ла тин ском пре во ду.

Jедан број на уч ни ка (К. Holl, F. Lo ofs, P. Go det, J. Le i poldt) сма тра 
да је Ди дим Сли је пи ау тор трак та та „Про тив Ари ја и Са ве ли ја“ (Κατὰ 
Ἀρείου καὶ Σα βελλίου ; Adver sus Ari um et Sa bel li um de Pa tre et Fi lio), ко ји 
ру ко пи сна тра ди ци ја при пи су је Св. Гри го ри ју Ни ском.
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Од мно го број них ег зе гет ских ра до ва Ди ди ма Сли је пог (про ту ма
чио је по Па ла ди је вом свје до чан ству ци је ло Све то Пи смо) до не дав но 
су нам би ли по зна ти са мо од лом ци ра су ти по ка сни јим ка те на ма, ко ји 
се ни су мо гли уви јек са си гур но шћу пре по зна ти. Го ди не 1941. еги пат
ски рад ни ци су на оба ли ри је ке Ту ре, не да ле ко од Ка и ра, про на шли 
па пи ру се ко ји са др же Ди ди мо ве ко мен та ре на не ке књи ге Ста рог За
вје та. Ско ро је у пот пу но сти са чу ва но „Ту ма че ње на Књи гу Про по вјед
ни ко ву“ (Com men ta rii in Ec cle si a sten), као и „Ту ма че ње на Књи гу про
ро ка За ха ри је“ (Com men ta rii in Zac ha ri am). Текст „Ту ма че ња на Књи гу 
Про по ви јед ни ко ву“ је на не ко ли ко мје ста оште ћен. Са чу ва на су та ко ђе 
и ту ма че ња пр вих 16 гла ва Књи ге По ста ња (Com men ta rii in Ge ne sim), 
пр вих 11 гла ва Књи ге о Јо ву (Com men ta rii in Job), 20. и 44. псал ма и 
фраг мен ти „Ту ма че ња на Је ван ђе ље по Јо ва ну“.

У ег зе ге зи Ди дим ко ри сти але го ри ју и по ку ша ва да про ник не у ви ши 
ду хов ни сми сао скри вен у Све том Пи сму, али за раз ли ку од Ори ге на 
не за не ма ру је ни бу квал ни сми сао. По ана ло ги ји са двје ма при ро да ма 
Хри сто вим по сто је, по Ди ди му, два сми сла Све тог Пи сма – бу квал ни 
и ду хов ни (In Zach. II, 147). Све то Пи смо је „на пи са но из ну тра и спо
ља: из ну тра – у са гла сно сти са ду хов ним и умо по сти жним пред ме ти ма 
(κατὰ τὰ πνευματικὰ καί νοητὰ), спо ља – у са гла сно сти са чул ним и за све 
оче вид ним“ (κατὰ τὰ αἰσθητὰ καί προφανῆ; In Ps. 39, 8).

Ве о ма је за ни мљи во Ди ди мо во „Ту ма че ње на Књи гу о Јо ву“ у ко јем 
на ла зи мо мно штво сјај них раз ми шља ња о Бо гу као нај ви шем До бру и 
као Твор цу све га и Про ми сли те љу, о до брим и злим ан ђе ли ма, о ви
дљи вој тво ре ви ни и о чо вје ку као кру ни Бо жи јег ства ра ња и као обра зу 
Бо жи јем. Ди дим на ро чи то на гла ша ва не пре кид ни про ми сао Бо жи ји о 
сви је ту и чо вје ку. Стра да ња су по сла та не је ди но гре шни ци ма и не је
ди но пра вед ни ци ма. Ни јед на не сре ћа ко ја се де си чо вје ку не би ва без 
Бо жи јег до пу ште ња. Пра вед ни Јов ни је стра дао због гри је ха, ка ко су 
ми сли ли ње го ви утје ши те љи, већ ра ди под ви га, ра ди ви шег ду хов ног 
уса вр ша ва ња.

Ди ди мо ва три ја до ло ги ја је пот пу но пра во слав на и са гла сна са уче
њем ве ли ких ка па до ки ја ца и Св. Ата на си ја. Он ја сно ис ти че је дин ство 
би ћа Бо жи јег го во ре ћи о јед ном Цар ству, јед ном го спод ству и јед ној 
све др жи тељ ској си ли у Све тој Тро ји ци (In Zach. V, 182). У би ћу Бо жи јем 
раз ли ку је јед ну су шти ну и три ипо ста си са њи хо вим лич ним свој стви
ма (не ро ђе ност, ро ђе ње и ис хо ђе ње). P. Go det сма тра да ње му при па да 
три ја до ло шка фор му ла „јед на су шти на и три ипо ста си“ (P. Go det, DTC. 
IV, 754). За Си на ка же да је пред вјеч но ро ђен „из су шти не Бо га“ (ἐκ τῆς 
οὐσίας τοῦ Θεοῦ; Fragm. in Ps. 840). Син је Бог од Бо га и Свје тлост од 
Свје тло сти; Он по сто ји при је све га и све по сто ји у Ње му (In Zach. I, 
151–153). Све ти Дух је пе чат Бо жи ји (sig na cu lum Dei; De Spi rit. Sanct. 
22). Он ни је ство ре ње и рав но ча стан је са Оцем и Си ном (De Spi rit. 
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Sanct. 16). Ни шта што до ла зи од Бо га не до ла зи без Ду ха Све то га: ни 
бла го дат, ни ми ло ср ђе ни при ча сност све то сти (De Spi rit. Sanct. 16–17).

Тај на Све те Тро ји це је, по Ди ди му, не схва тљи ва и не по сти жна за 
ограниченe чо вје ко ве спо знај не мо ћи. Тро ји ца пре ва зи ла зи цје ло куп
ну ма те ри јал ну и ви дљи ву ствар ност и ни је дан по јам ни је аде ква тан да 
озна чи Ње ну су шти ну (De Spir. Sanct. 38).

У Ди ди мо вој хри сто ло ги ји при сут ни су ори ге ни стич ки еле мен ти. 
Ова пло ће ње по ве зу је са ори ге ни стич ком пред ста вом о прет по сто ја
њу ду ша. Хри сто ва ду ша ство ре на је као и све оста ле ду ше али бу ду ћи 
да ни је па ла и да је са чу ва ла вјер ност пр во ли ку (In Ps. 33, 17) она са 
Бо жан ским Ло го сом чи ни је дан дух (unus spi ri tus). Она се ова пло ти
ла упр кос сво јој без гре шно сти ра ди ис ку пље ња сви је та (In Ps. 33, 17). 
Ди дим кри ти ку је Апо ли на ри је во уче ње ис ти чу ћи пу но ћу чо вје чан ске 
при ро де у Хри сту. Спа си тељ је био „са вр шен чо вјек из ду ше, ти је ла и 
ду ха“ (ἐκ ψυχῆς κα σώματος κα πνεύματος τέλειος ἄνθρωπος; In Zach. IV, 
235; De Tri nit. III, 21). Бо жан ска и чо вје чан ска при ро да пре би ва ју у јед
ној лич но сти не из мје њи во и не сли ве но (ἀτρέπτως και ἀσυγχύτως; De 
Tri nit. I, 8–9) и не мо гу се раз дво ји ти (ἥνωσιν ἀδιαίρετον ἔχουσα; Exp. in 
Ps. 71). Ди дим за сту па пра во слав ну те о то ко ло ги ју. Дје ву Ма ри ју на зи ва 
Бо го ро ди цом (Θεοτόκος; De Tri nit. III, 5) и При сно дје вом (ἀειπα ρθένο ς; 
De Tri nit. I, 27).

Ди дим де фи ни ше чо вје ка по пут Ари сто те ла, као „смрт но ра зум но 
жи во би ће“ (ζῷον θνητὸν λογικόν; In Ps. 30, 11). Чо вјек је „жи во би ће 
са ста вље но из ду ше и ти је ла“ (In Gen. 54). Ра зум ност је нај ви ша ка рак
те ри сти ка чо вје ка. Ду ша по сје ду је „ра зум ну су шти ну“ (οὐσία νοερά), 
бла го да ре ћи ко јој је спо соб на да но си у се би образ и по до би је Бо жи је 
(In Zach. III, 314). Ди дим ду шу на зи ва „уну тра шњим чо вје ком“ (ἔσω 
ἄνθρωπος), а тје ле сни са став „спо ља шњим чо вје ком“ (ἔξω ἄνθρωπος; In 
Gen. 56). Уну тра шњи чо вјек је бес тје ле сан и бе смр тан а спо ља шњи је 
под ло жан тру ле жно сти и смр ти (Exp. in Ps. 102, 15). Ства ра ње чо вје ка 
по обра зу и по до би ју би ло је при је све га ства ра ње уну тра шњег чо вје ка 
(In Gen. 56).

Ди дим отво ре но го во ри о двој ном ства ра њу чо вје ка – ства ра њу ду
ше и ства ра њу ти је ла. За пр во ства ра ње он ко ри сти гла гол ποιεῖν (ство
ри ти из ни че га) а за дру го гла гол πλάττειν (обра зо ва ти не што из го то ве 
ма те ри је; In Ps. 32, 15). Ства ра ње ду ше, по Ди ди му, прет хо ди ства ра њу 
ти је ла (In Job. 3, 3–5).

И по ред ве ли ке уче но сти Ди дим ни је био ори ги на лан и са мо ста лан 
те о лог. У уче њу о Све тој Тро ји ци он се осла ња на ве ли ке ка па до киј це 
и Св. Ата на си ја, а у хри сто ло ги ји, ес ха то ло ги ји и ег зе ге зи на Ори ге на. 
Због при хва та ња Ори ге но вог уче ња о пре ег зи стен ци ји ду ше као и још 
не ких ње го вих за блу да Ди дим је пост хум но осу ђен као је ре тик на Пе
том ва се љен ском са бо ру.
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Све ти Ки ри ло Алек сан дриј ски
(Κύριλλος Αλε ξανδρείας, Cyril lus Ale xan dri nus)

О жи во ту Св. Ки ри ла при је ње го вог сту па ња на алек сан дриј ску ка те
дру не ма мо мно го по у зда них по да та ка. Ро ђен је нај вје ро ват ни је кра јем 
се дам де се тих го ди на IV ви је ка у Алек сан дри ји. У мла до сти је не ко ли ко 
го ди на бо ра вио ме ђу еги пат ским мо на си ма (Isid. Pel. Ep. I, 25) са ко ји ма 
ће до кра ја жи во та оста ти у бли ској ду хов ној ве зи. Не ма мо по да та ка 
гдје се и ка да шко ло вао, али се из ње го вих дје ла мо же за кљу чи ти да је 
сте као од лич но бо го слов ско и кла сич но обра зо ва ње. Ње гов ро ђак, ар
хи е пи скоп алек сан дриј ски Те о фил, ра но га је укљу чио у клир. Го ди не 
403. при су ство вао је осу ди Св. Јо ва на Зла то у ста на са бо ру „Под хра
стом“. Овај са бор одр жан је на ини ци ја ти ву ар хи е пи ско па Те о фи ла ко ји 
је, по сли је не у спје шног по ку ша ја да на че ло ца ри град ске ар хи е пи ско
пи је по ста ви свог чо вје ка, же лио не са мо да дис кре ди ту је Св. Јо ва на 
Зла то у стог не го и да де гра ди ра „ско ро је вић ку“ ца ри град ску ка те дру, 
ко ја је од лу ком Дру гог ва се љен ског са бо ра (3. ка нон) ран ги ра на као 
дру га у хри шћан ској ва се ље ни, ис пред древ не алек сан дриј ске ка те дре, 
ко ја је то мје сто за у зи ма ла при је по ме ну тог са бо ра.

На кон Те о фи ло ве смр ти за ње го вог пре јем ни ка на алек сан дриј ској 
ка те дри иза бран је 412. го ди не Св. Ки ри ло. Ова прак са да ар хи е пи
ско пе на сле ђу ју њи хо ви ро ђа ци би ла је ка рак те ри стич на за Алек сан
дриј ску Цр кву још од вре ме на Св. Ата на си ја Ве ли ког. Алу ди ра ју ћи на 
„ди на стич ку“ прак су алек сан дриј ских ар хи е пи ско па Св. Јо ван Зла то
уст на зи ва Те о фи ла „фа ра о ном“. И Св. Ки ри ло ће, као и ње гов прет
ход ник, то ком свог три де сет дво го ди шњег упра вља ња Алек сан дриј
ском Цр квом на сто ја ти да ис так не и по твр ди њен при мат на чи та вом 
хри шћан ском Ис то ку, осла ња ју ћи се при том на тра ди ци о нал но до бре 
од но се са Ри мом, ко ји ни кад ни је при знао од лу ку Дру гог ва се љен ског 
са бо ра о уз ди за њу ца ри град ске ар хи е пи ско пи је (но вог Ри ма) на дру го 
мје сто по ран гу.

Осим ка те дре Ки ри ло је од свог ро ђа ка на сли је дио и не га тив не пред
ра су де о Св. Јо ва ну Зла то у сту. Од лу ке са бо ра „Под хра стом“ он је ду го 
вре ме на сма трао ле ги тим ним и пу но ва жним. Ка да је ца ри град ски ар
хи е пи скоп Атик 417. ста вио име Св. Јо ва на у дип ти хе и о то ме пи сме
но оба ви је стио Св. Ки ри ла, овај је осу дио ње гов по сту пак из ја вив ши: 
„Ако је Јо ван ме ђу епи ско пи ма, за што он да Ју да ни је ме ђу апо сто ли ма?“ 
(76. пи смо). Ни ки фор Ка лист (Νικηφόρος Κάλλιστος † око 1350) у сво јој 
„Цр кве ној исто ри ји“ (XIV, 28) на во ди да је Св. Ки ри ло тим по во дом ре
као да не тре ба ме ђу је ре је убра ја ти „от па лог од све штен ства мир ја ни на 
Јо ва на“. Под ути ца јем Св. Иси до ра Пе лу си о та Ки ри ло је ка сни је про ми
је нио сво је ми шље ње о Зла то у сту и упи сао ње го во име у алек сан дриј ске 
дип ти хе, а на Ефе ском са бо ру 431. по зи вао се на ње го ва дје ла.
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По при ро ди тем пе ра мен тан и раз дра жљив Св. Ки ри ло се че сто су
ко бља вао са сво јим не ис то ми шље ни ци ма. Ло шу стра ну ње го вог ка рак
те ра ис ти че исто ри чар В. Бо ло тов: „Чо вјек та ко уз ви ше ног мо рал ног 
жи во та, ду хов ножи вот ног ис ку ства и дог мат ске про ниц љи во сти као 
што је Св. Иси дор Пе лу си от, ви ше пу та је сма трао по треб ним да упо
зо ри Ки ри ла на ње го ву стра стве ну раз дра жљи ву при ро ду, на ње го ве 
ан ти па ти је ко је су га до во ди ле до за сли је пље но сти, на ње го ву љу бав 
пре ма рас пра ва ма (ἐρίδας) ко ја га је спу шта ла на руб ин три га и осве то
љу би во сти. Ко ли ко је био ка дар да ле ко да иде у сво јим пред ра су да ма 
по ка зу је ње го во ве о ма оштро пи смо из 417. го ди не“ (В. Бо ло тов, Исто
ри ја Цр кве у пе ри о ду ва се љен ских са бо ра, Кра ље во 2006, с. 158).

Од мах по сту па њу на ду жност ар хи е пи ско па Св. Ки ри ло се отво ре
но су ко био са при ста ли ца ма Но ва ци ја но вог рас ко ла и Је вре ји ма. Од 
исто ри ча ра Со кра та Схо ла сти ка са зна је мо да је на ре дио да се за тво ре 
сви но ва ци јан ски хра мо ви у Алек сан дри ји и да се узму из њих све ште
не утва ри, а но ва ци јан ског епи ско па Те оп мен та „ли шио је све га што је 
имао“ (Soc. Hist. Eccl. VII, 7).

И од но си из ме ђу алек сан дриј ских хри шћа на и Је вре ја су се у пр
вим го ди на ма Ки ри ло вог епи ско по ва ња на гло по гор ша ли. Јед не но
ћи Је вре ји су из ве ли на пад на хри шћа не и уби ли не ко ли ко љу ди. Ис
про во ци ран овим до га ђа јем Св. Ки ри ло је за јед но са на род ном ма сом 
про тје рао Је вре је из гра да, за тво рио њи хо ве си на го ге и на ре дио да се 
њи хо во има ње раз ди је ли на ро ду (Soc. Hist. Eccl. VII, 13). Ки ри лов по
сту пак осу дио је на мје сник Орест (хри шћа нин) ко ји је без у спје шно 
по ку ша вао да на го во ри ца ра Те о до си ја II да омо гу ћи по вра так Је вре ја 
у Алек сан дри ју. По чет ком 415. го ди не, у ври је ме Ве ли ког по ста, де сио 
се још је дан не мио до га ђај. Гру па хри шћан ских фа на ти ка сум њи чи ла 
је фи ло соф ки њу Ипа ти ју, ко ја је ужи ва ла ве ли ки углед у Алек сан дри ји 
као му дра и мо рал на дје вој ка, да са ра ђу је са Оре стом про тив Ки ри ла, 
због че га су је на сви реп на чин умо ри ли а ње но ти је ло спа ли ли (Soc. 
Hist. Eccl. VII, 14–15). Срам но уби ство фи ло соф ки ње Ипа ти је ба ци ло 
је там ну сјен ку и на са мог Ки ри ла, иа ко не ма до ка за да је он био по ве
зан са тим до га ђа јем.

По след њи пе ри од жи во та Св. Ки ри ла про те као је у зна ку бор бе са 
но во на ста лом Не сто ри је вом је ре си. Не сто ри је, ко ји се већ био про чуо 
као од ли чан бе сјед ник и ве ли ки аске та, иза бран је 428. за ар хи е пи ско па 
ца ри град ског. По при ро ди сла во љу бив он се же лио пред ста ви ти ста
нов ни ци ма пре сто ни це као ве ли ки за штит ник пра во сла вља и про тив
ник свих је ре ти ка. У пре тје ра ном рев но ва њу за пра во сла вље он про го
ни и мир не квар то де ци ма не (сла ви ли Вас крс 14. ни са на) и но ва ци ја не 
(Soc. Hist. Eccl. VII, 29), за бра њу је по зо ри шне пред ста ве и атлет ска так
ми че ња, што иза зи ва ма сов но не го до ва ње ста нов ни ка Ца ри гра да (си
риј ско жи ти је Не сто ри ја).
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Ки ри ло је до шао у су коб са Не сто ри јем због ње го ве по гре шне хри
сто ло ги је ко ју је овај на сли је дио од свог учи те ља Те о до ра Моп су е стиј
ског. Не сто ри је ни је хтио да при хва ти дог мат ски ис пра ван и у на ро
ду одо ма ћен из раз Бо го ро ди ца (Θεοτόκος) за Дје ву Ма ри ју, твр де ћи да 
Дје ва ни је мо гла ро ди ти Бо га, јер ство ре ње не мо же ро ди ти Твор ца већ 
чо вје ка ко ји је ору ђе Бо жан ства (Soc. Hist. Eccl. VII, 32; Man si. IV, 1197). 
Ње го во уче ње ра за ра ипо ста сно је дин ство Бо го чо вје ка Ису са Хри ста и 
има из ра зи то не га тив не со ти ри о ло шке по сле ди це.

Св. Ки ри ло је пр ви пут ис ту пио про тив Не сто ри је ве је ре си 429. го
ди не у „Пас хал ној по сла ни ци“ (Hom. 17) алек сан дриј ској па стви. За 
„Пас хал ном по сла ни цом“ усли је ди ла је „По сла ни ца еги пат ским мо на
си ма“ (Ep. 1) у ко јој Св. Ки ри ло до ка зу је нео сно ва ност и не пра во слав
ност Не сто ри је вог уче ња, не по ми њу ћи ње го во име. Не сто ри је је био 
оба ви је штен о са др жа ју ове по сла ни це, због че га је по чео да пи ше про
тив оних ко ји обо го тво ру ју људ ску при ро ду, алу ди ра ју ћи на Ки ри ла. 
Св. Ки ри ло се та да ди рект но обра ћа Не сто ри ју „Пр вим пи смом“ (Ep. 2) 
у ко јем га мо ли да пре ки не да про по ви је да уче ње ко је је иза зва ло са бла
зан у чи та вој Цр кви, а по том му упу ћу је још јед но крат ко али дог мат
ски ве о ма са др жај но „Дру го пи смо“ („Καταφλυαροῦσι μέν, ὡς μανθάνω“ 
– Ep. 4) са на мје ром да га бо го слов ским ар гу мен ти ма уби је ди да од у ста
не од сво јих је ре тич ких ста во ва. По што се Не сто ри је и да ље упор но др
жао свог уче ња, Ки ри ло се обра тио па пи Це ле сти ну ша љу ћи му на увид 
Не сто ри је ве про по ви је ди, ко је је пре гле дао екс перт за Ис точ ну Цр кву 
Св. Јо ван Ка си јан и оци је нио да има ју је ре тич ку хри сто ло ги ју.

Го ди не 430. на са бо ру у Ри му осу ђе но је Не сто ри је во уче ње и за тра
же но од ње га да се у ро ку од де сет да на од рек не сво јих за блу да. Исте 
го ди не Св. Ки ри ло са зи ва са бор у Алек сан дри ји са ко јег ша ље „Тре ће 
пи смо Не сто ри ју“ („Τοῦ Σωτῆρος“ – Ep. 17) зах ти је ва ју ћи од ње га да се 
у ро ку од де сет да на од рек не за блу да и да пот пи ше 12 ана те ма ти за
ма, при до да тих пи сму, ко ји су ди рект но упе ре ни про тив ње го вог уче ња 
[A CO. T. 1. Vol. 2. P. 12; Man si. IV, 1067]. Не сто ри је је од го во рио са 12 
сво јих ана те ма ти за ма у ко ји ма је оп ту жио сво је опо нен те за Апо ли
на ри је ву је рес (Ma ri us Mer ca tor, p. 909).

По што је од ба цио од лу ке Рим ског и Алек сан дриј ског са бо ра Не
сто ри је је успио уби је ди ти ца ра Те о до си ја II у нео п ход ност са зи ва ња 
Ва се љен ског са бо ра ра ди рје ша ва ња овог дог мат ског спо ра. Цар ским 
ука зом са зван је са бор у Ефе су на Пе де сет ни цу 431. го ди не (Evag. Hist. 
Eccl. I, 3). Због ка шње ња си риј ских епи ско па по че так ра да са бо ра је био 
од ло жен за дви је сед ми це. По што се они ни та да ни су по ја ви ли при сут
ни епи ско пи су, са Св. Ки ри лом као пред сје да ва ју ћим, одр жа ли са бор 
ко ји је осу дио Не сто ри ја и сврг нуо га са ца ри град ске ка те дре (Soc. Hist. 
Eccl. VII, 34). Осу ду Не сто ри ја пот пи са ло је 197 епи ско па [A CO. T. 1. 
Vol. 1 (2)]. Овај са бор је од стра не Цр кве при знат као ва се љен ски. Ка да 
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су си риј ски епи ско пи (43) на че лу са Јо ва ном Ан ти о хиј ским сти гли у 
Ефес одр жа ли су „свој“ са бор и осу ди ли Св. Ки ри ла, а ње го ве ана те ма
ти зме про гла си ли за је ре тич ке гла ве [A CO. T. 1. Vol. 1 (5). P. 121–124]. 
Си ту а ци ја се пот пу но ис ком пли ко ва ла ка да је сла би и нео д луч ни цар 
Те о до си је II на кон из вје шта ја ко ме са Кан ди ди ја на о до га ђа ји ма у Ефе су 
по слао указ ко јим тра жи да се спор на пи та ња раз мо тре на но вом са бо
ру, а по том овла стио но вог ко ме са Јо ва на да сми ри си ту а ци ју у Ефе су 
и ста ви под стра жу Ки ри ла и Не сто ри ја као ви нов ни ке су ко ба, чи ме је 
хтио да за до во љи обје стра не [A CO. T. 1. Vol. 1 (3). P. 32]. Ко мес Јо ван 
је од мах по до ла ску у Ефес ста вио под стра жу Ки ри ла и Не сто ри ја, али 
ни је успио да из ми ри за ва ђе не стра не, због че га ша ље из вје штај ца ру 
о не у спје ху сво је ми си је [A CO. T. 1. Vol. 1 (7). P. 67–68]. Цар је по слао 
но ви указ са за хтје вом да се сви уче сни ци са бо ра вра те у сво је епар хи је 
[A CO. T. 1. Vol. 1 (7). P. 142]. На ве ли ку ра дост сво је па стве Св. Ки ри ло 
се вра тио у Алек сан дри ју кра јем 431. го ди не. Јо ван Ан ти о хиј ски и ње
го ви епи ско пи та ко ђе су се вра ти ли у сво је епар хи је не при хва тив ши 
осу ду Не сто ри ја.

Тен зи је ме ђу су ко бље ним стра на ма и да ље се ни су сми ри ва ле. Вре
ме шни епи скоп Ака ки је Ве риј ски, ко ји је ужи вао ве ли ки углед у хри
шћан ском сви је ту, ша ље пи смо Св. Ки ри лу у ко јем га мо ли да због ми ра 
у Цр кви по ву че 12 ана те ма ти за ма. Све ти Ки ри ло од го ва ра Ака ки ју (Ер. 
40) да би по вла че њем 12 ана те ма ти за ма осу дио са мог се бе и при знао 
да је он а не по гре шно уче ње узрок осу де Не сто ри ја. У истом пи сму 
Ки ри ло пре да је ана те ми Апо ли на ри ја и ње го во уче ње, об ја шња ва ана
те ма ти зме и од ба цу је Не сто ри је во уче ње. Ан ти о хиј ци ни су би ли не за
до вољ ни са др жа јем Ки ри ло вог умје ре ног пи сма, па су овла сти ли Па вла 
Еме ског да на осно ва ма јед ног ис по ви је да ња вје ре Јо ва на Ан ти о хиј ског 
и си риј ских епи ско па пре го ва ра са Алек сан дри јом ра ди ус по ста вља ња 
ми ра у Цр кви. Текст овог вје ро и спо ви је да ња ис точ них епи ско па Ки
ри ло је у пот пу но сти при хва тио и умет нуо у сво ју По сла ни цу, ко ју је 
упу тио Јо ва ну Ан ти о хиј ском, а ко ја по чи ње ри је чи ма „Не ка се ра ду ју 
не бе са“ (Εύφραινέσθωσαν οί ουρανοί; La e ten tur co e li – Ep. 39). Та ко је на
ста ла чу ве на „Фор му ла са гла сно сти“ (Уса гла ше но ис по ви је да ње вје ре) 
из 433. го ди не, ко ја пред ста вља дог мат ски за кљу чак Тре ћег ва се љен
ског са бо ра и по бје ду над крај но сти ма дви ју во де ћих ка ти хет ских шко
ла. Иа ко је ово ис по ви је да ње на пи са но је зи ком ан ти о хи ја ца оно са др
жи све бит не еле мен те Ки ри ло ве хри сто ло ги је.

„Фор му лом са гла сно сти“ ни су би ли за до вољ ни ни екс трем но на
стро је ни алек сан дриј ци ни екс трем но на стро је ни ан ти о хиј ци. Пр ви су 
оп ту жи ли Св. Ки ри ла да је од сту пио од од лу ка Ефе ског са бо ра, а дру ги 
су оп ту жи ли Јо ва на Ан ти о хиј ског за из да ју.

Св. Ки ри ло је оста так жи во та по све тио од бра ни и по ја шње њу сво
јих бо го слов ских ста во ва. Упо ко јио се 444. го ди не.
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Нај ве ћи дио Ки ри ло вог ли те рар ног на сле ђа чи не ег зе гет ска дје ла 
ко ја су на ста ла при је по чет ка не сто ри јан ског спо ра (осим „Ту ма че ња 
на Лу ки но је ван ђе ље“). У сво јој ег зе ге зи Ки ри ло ко ри сти але го риј ски 
ме тод ка рак те ри сти чан за алек сан дриј ску шко лу, али не сма тра као 
Ори ген да сви де та љи у ста ро за вјет ној исто ри ји има ју ду хов но зна че
ње. Он по не кад обра ћа па жњу и на исто риј ски и фи ло ло шки аспект 
би блиј ског тек ста.

Је дан од пр вих Ки ри ло вих ег зе гет ских спи са „О по кло ње њу и слу
же њу у ду ху и исти ни“ (Περί τῆς ἐν πνεύμαι καὶ ἀληθία προσκυνήσεως καὶ 
λατρείας; De ado ra ti o ne et cul tu in spi ri tu et ve ri ta te) у 17 књи га на пи сан 
је у фор ми ди ја ло га. То је але го риј скоти по ло шко ту ма че ње од ре ђе них 
мје ста из Пе ток њиж ја иза бра них не у том по рет ку у ка квом се на ла зе 
у Би бли ји, већ у по рет ку ко ји је нај при клад ни ји ау то ру за по твр ђи ва
ње од ре ђе не бо го слов ске иде је. Кроз ту ма че ње се же ли до ка за ти да је 
до ла ском Хри сто вим сло во Мој си је вог за ко на од ба че но, али не и дух 
за ко на, због че га, по ау то ру, ста ро за вјет не тек сто ве не тре ба ту ма чи ти 
бу квал но не го але го риј ски да би се схва тио ви ши и не про ла зни сми
сао. У I књи зи го во ри се о из ба вље њу чо вје ка од ро бо ва ња гри је ху и 
смр ти; у II и III о оправ да њу кроз Хри ста; у IV и V о људ ској во љи; у 
VI –VI II о љу ба ви пре ма Бо гу и бли жњем; у IX –XI II о Цр кви и све штен
ству; у XIV –XVI о ду хов ном по кло ње њу хри шћа на; у XVII о ју деј ским 
пра зни ци ма.

Спис „Γλαφυρά“ (Glaphyra in Pen ta te uc hum) пред ста вља ту ма че ње 
од ре ђе них мје ста из Пе ток њиж ја у по рет ку ка квом их на ла зи мо у Би
бли ји. Са сто ји се из 13 књи га, од ко јих је 7 по све ће но Књи зи По ста ња, 
3 Књи зи Из ла ска и по јед на оста лим књи га ма Пе ток њиж ја. Св. Ки ри ло 
у „Гла фи ри“ же ли да по ка же да се у свим књи га ма Пе ток њиж ја на ла зе 
пра сли ке тај не Бо го о ва пло ће ња.

У „Ту ма че њу на про ро ка Иса и ју“ (Ἐξήγησις υπομνηματική 
είς τόν προφήτην Ἡσαΐαν; Com men ta ri us in Isa i am prop he tam) у 5 књи га 
Св. Ки ри ло нај при је из но си исто риј ско, до слов но зна че ње тек ста, а он
да рас кри ва ви ши ду хов ноале го риј ски сми сао.

„Ту ма че ње на 12 ма лих про ро ка“ (Ἐξήγησις υπομνηματική εἰς 
τοὺς  δώδεκα προφήτασ; Com men ta ri us in du o de cim pr op he tas mi no res) 
је ве о ма зна ча јан ег зе гет ски рад Св. Ки ри ла. По сли је оп штег уво да, у 
ко јем ау тор ука зу је на ра ни је ту ма че ових књи га, сли је де ње го ви лич ни 
ко мен та ри са кра ћим по себ ним уво ди ма из ко јих са зна је мо у ка квим је 
исто риј ским усло ви ма на ста ла сва ка књи га и ка кве су ње не ли те рар не 
осо бе но сти.

Од Ки ри ло вих ту ма че ња на Је зе ки ља, Је ре ми ју, Ва ру ха, Да ни ла, 
Књи гу о ца ре ви ма, Псал ме, Пје сму над пје сма ма и При че Со ло мо но ве 
са чу ва ни су са мо фраг мен ти у ка те на ма на Ста ри За вјет. Ње го во „Ту ма
че ње на Псал ме“ по ми ње Св. Фо ти је (Bibl. 229).
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Оп шир но „Ту ма че ње на Је ван ђе ље по Јо ва ну“ (Ερμηνεία  ήτοι 
Υπόμνημα εις τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον; Com men ta rii in Jo an nem) у 
12 књи га (од VII и VI II књи ге са чу ва ни су са мо фраг мен ти у ка те на ма) 
има дог мат скипо ле мич ки ка рак тер, на шта сам ау тор ука зу је у уво ду. 
Св. Ки ри ло про на ла зи у Је ван ђе љу по Јо ва ну до ка зе за јед но сушт ност 
Си на Оцу, по би ја уче ње ари ја на ца, а та ко ђе и хри сто ло ги ју ан ти о хиј ске 
шко ле. У овом ег зе гет ском дје лу не по ми ње се име Не сто ри ја, а из о ста
вљен је и тер мин Бо го ро ди ца, па се прет по ста вља да је на ста ло при је 
по чет ка не сто ри јан ске кри зе.

„Оми ли је на Лу ки но Је ван ђе ље 1–156“ (Com men ta rii in Lu cam) са
чу ва не су у си риј ској вер зи ји (V–VII ви јек). На грч ком из вор ни ку до 
нас су до шле са мо три оми ли је и не ко ли ко фраг ме на та. У овом дје лу је 
при сут на ан ти не сто ри јан ска по ле ми ка, што зна чи да је на ста ло по сли
је 429. го ди не. Св. Ки ри ло је про ту ма чио и Је ван ђе ље по Ма те ју, али је 
на жа лост до нас до шло све га не ко ли ко кра ћих фраг ме на та са чу ва них 
у ка те на ма.

Из до не сто ри јан ског пе ри о да по ти чу са мо два дог мат скопо ле
мич ка спи са Св. Ки ри ла: „Ри зни ца о Све тој и јед но сушт ној Тро ји ци“ 
(Βίβλος τῶν θησαυρών περὶ τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου Τριάδος; The sa u rus de 
san cta et con sub stan ti a li Tri ni ta te) и „О Све тој и јед но сушт ној Тро ји ци“ 
(Περὶ ἁγίας τε καὶ ὁμοουσίου Τριάδος; De san cta Tri ni ta te di a lo gi 1–7). Ри
зни ца пред ста вља збор ник бо го слов ских ра до ва о Све тој Тро ји ци у ко
јем Ки ри ло сли је ди Ата на си је во три ја до ло шко уче ње. У јед ној тре ћи ни 
овог дје ла он пре при ча ва тре ћу књи гу „Про тив ари ја на ца“ свог ве ли ког 
прет ход ни ка. У трак та ту „О Све тој и јед но сушт ној Тро ји ци“ Ки ри ло 
сло бод ни је раз ви ја и из ла же три ја до ло ги ју не го у Ри зни ци. Трак тат се 
са сто ји из се дам ди ја ло га ау то ра са при ја те љем Јер ми јем. У пр вих пет 
ди ја ло га ау тор го во ри о Бо жан ству Си на и Ње го вом од но су пре ма Оцу, 
у ше стом о Ова пло ће њу Ло го са и свој стви ма Ње го ве чо вје чан ске при
ро де, а у сед мом о Бо жан ству Све тог Ду ха.

Нај ве ћи број Ки ри ло вих догматс кoпо ле мич ких спи са упе рен је 
про тив Не сто ри је ве је ре си. Пр ви такaв спис „По би ја ње Не сто ри је вих 
бо го хул ста ва“ (Κατά τῶν Νε στορίου  δυσφημιών; Adver sus Ne sto rii blasp
he mi as con tra dic ti o num li bri qu in que), у пет књи га, на стао је по чет ком 
430, а пред ста вља кри ти ку збор ни ка про по ви је ди ко је је Не сто ри је об
ја вио го ди ну да на ра ни је. У пр вој књи зи Ки ри ло ука зу је на опа сност 
од ши ре ња Не сто ри је вог је ре тич ког уче ња; у дру гој по би ја уче ње да 
је Хри стос са мо Бо го но сац (Θεοφόρος) а Дје ва Ма ри ја Хри сто ро ди ца 
(Χριστοτόκος); у тре ћој об ја шња ва пра во слав но схва та ње би блиј ских 
тек сто ва ко је је Не сто ри је на во дио као до каз пр о тив уче ња о је дин ству 
ли ца у Хри сту; у че твр тој по би ја дви је Не сто ри је ве те зе – да је Хри стос 
по сво јој при ро ди не при ча стан сла ви и си ли Бо га Оца и да се у Ев ха ри
сти ји не при че шћу је мо ти је лом Бо га не го ти је лом чо вје ка; у пе тој књи
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зи Ки ри ло до ка зу је да је стра дао, умро и вас кр сао не чо вјек Хри стос 
не го ова пло ће ни Бог.

Трак тат „О пра вој вје ри“ (Περὶ τῆς ορθῆς πίστεως; De rec ta fi de) чи не 
три по сла ни це ко је је Ки ри ло 430. упу тио цар ском дво ру по во дом но
во на ста ле је ре си. Пр ва по сла ни ца је адре со ва на ца ру Те до си ју (De rec ta 
fi de ad The o do si um), дру га ца ре вим мла ђим се стра ма Ар ка ди ји и Ма ри
ни (De rec ta fi de ad re gi nas) и тре ћа ца ре вој ста ри јој се стри Пул хе ри ји и 
ца ри ци Ев до ки ји (De rec ta fi de ad re gi nas ora tio al te ra).

„По сла ни ца ца ру Те о до си ју“ са сто ји се из 45 гла ва, а мо же мо је по са
др жа ју по ди је ли ти на че ти ри ди је ла: у пр вом ди је лу (гл. 1–7) ау тор ис
ти че да је ду жност епи ско па да про по вје да истин ску вје ру и по др жа ва 
бор це за исти ну, на по ми њу ћи ца ру да је ње го ва ду жност да се бри не о 
чу ва њу истин ске вје ре по доб но ста ро за вјет ним ца ре ви ма Јо си ји и Је зе
ки ји, а на кон то га да је кра так пре глед по гре шних уче ња о ова пло ће њу 
Ло го са ма ни хе ја ца, апо ли на ри је ва ца и не сто ри ја на ца, не по ми њу ћи при
том Не сто ри је во име; у дру гом ди је лу (гл. 8–23) по ле ми ше про тив уче ња 
је ре ти ка апо ли на ри је ва ца и ма ни хе ја ца о ова пло ће њу; у тре ћем ди је лу 
(гл. 24–40) по би ја не сто ри јан ско уче ње о ова пло ће њу; у че твр том ди је лу 
(гл. 40–45) из ла же пра во слав но уче ње о ова пло ће њу Си на Бо жи јег.

Чу ве них „12 ана те ма ти за ма про тив Не сто ри ја“ (Κατὰ Νε στορίου  
δώδεκα κεφαλαίων), ко је смо већ ра ни је по ме ну ли, пред ста вља ју крат
ке фор му ла ци је Ки ри ло вог уче ња о на чи ну сје ди ње ња дви ју при ро да у 
лич но сти Го спо да Ису са Хри ста. Због оштрих на па да на ана те ма ти
зме од стра не ан ти о хиј ских бо го сло ва Ки ри ло је био при ну ђен да на
пи ше три апо ло ги је у њи хо ву од бра ну. Пр ва се зо ве „Апо ло ги ја 12 гла
ва про тив ис точ них епи ско па“ (Ἀπολογητιϰὸς τῶν δώδεϰα ϰεϕαλαίων; 
Apo lo ge ti cus pro XII ca pi tu lis con tra ori en ta les epi sco pos), а упе ре на је 
про тив Ан дри је Са мо сат ског ко ји је оп ту жио Ки ри ла за апо ли на ри
јев ство и мо но фи зит ство. Од оп ту жби Те о до ри та Кир ског Ки ри ло се 
бра ни у „По сла ни ци Евоп ти ју про тив Те о до ри то вог по би ја ња 12 гла
ва“ (Ἐπιστολὴ πρὸς Εὐόπτιον πρὸς τὴν παρὰ Θεοδωρίτου κατὰ τῶν δώδεϰα 
ϰεϕαλαίων ἀντίῤῥησιν; Apo lo ge ti cus con tra The o do re tum pro du o de cim 
ca pi ti bus). Ки ри ло је од ли виј ског епи ско па Евоп ти ја до био текст Те о
до ри то вог трак та та упе ре ног про тив ана те ма ти за ма. Тре ћу апо ло ги ју 
„Об ја шње ње 12 гла ва“ (Ἐπίλυσις τῶν δώδεϰα ϰεϕαλαίων; Ex pli ca tio du o
de cim ca pi tum) Ки ри ло је са ста вио кра јем 431. док је био у за тво ру, на 
тра же ње ота ца ко ји су би ли уче сни ци Ефе ског са бо ра.

„Схо ли је о ова пло ће њу Је ди но род ног“ [(Σχόλια) Περὶ τῆς ἐνανθρωπή
σεως τοῦ μονογενῶς; Scho lia de in car na ti o ne Uni ge ni ti] на пи са не су по
сли је 431. го ди не. Св. Ки ри ло да је об ја шње ња име на Хри стос, Ема ну
ил и Исус, а по том об ја шња ва тај ну ипо ста сног сје ди ње ња при ро да у 
Хри сту од ба цу ју ћи ми шље ња о њи хо вом смје ша њу (μῖξις) и здру же њу 
(συνάφεια). За об ја шње ње ипо ста сног сје ди ње ња Ки ри ло се ко ри сти 
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ана ло ги јом сје ди ње ња ду ше и ти је ла код чо вје ка као нај бли жој овој тај
ни. Пу ни текст овог дје ла са чу ван је на ла тин ском, си риј ском и јер мен
ском је зи ку, а на грч ком из вор ни ку са чу ван је са мо је дан од ло мак.

„Апо ло ги ју ца ру Те о до си ју“ (Apo lo ge ti cus ad The o do si um im pe ra to
rem) Ки ри ло је на пи сао на кон по врат ка из Ефе са у Алек сан дри ју. У 
овој Апо ло ги ји алек сан дриј ски све ти тељ об ја шња ва ца ру Те о до си ју II 
сво је дје ло ва ње при је Ефе ског са бо ра и то ком ње го вог ра да и бра ни се 
од оп ту жби упу ће них на ње гов ра чун.

У јед ном од сво јих нај бо љих по ле мич ких дје ла „О то ме да је Хри стос 
је дан“ (Ὅτι εἷς ὁ Χριστός; Qu od unus sit Chri stus), на пи са ног у ди ја ло
шкој фор ми, Ки ри ло по би ја уче ње да Ло гос Бо жи ји ни је по стао ти је ло 
(чо вјек) не го се сје ди нио (здру жио) са чо вје ком Ису сом, та ко да по
што ва ње (част) ко је се ода је Пр во ме не при па да Дру го ме. Св. Ки ри ло 
се ов дје осла ња на сво ју ра ни ју по ле ми ку са Не сто ри јем и де мон стри ра 
пу ну зре лост ми сли, због че га је ди ја лог био ви со ко ци је њен у про шло
сти. Овај спис при па да по зним ра до ви ма Св. Ки ри ла.

Ома ле ни трак тат „Про тив оних ко ји не при зна ју да је Све та Дје ва 
Бо го ро ди ца“ (Qu od be a ta Ma ria Vir go sit De i pa ra), чи ју су ау тен тич ност 
не ки ис тра жи ва чи оспо ра ва ли, нај вје ро ват ни је при па да Св. Ки ри лу. 
На овај се трак тат као на ау тен тич но Ки ри ло во дје ло по зи ва цар Ју сти
ни јан у свом „Сло ву про тив мо но фи зи та“.

Од трак та та „Про тив Ди о до ра и Те о до ра“ (Con tra The o do rum et Di
o do rum) са чу ва ни су са мо фраг мен ти на грч ком и ла тин ском је зи ку, 
а од трак та та „Про тив си ну си ја ста“ (Con tra Syno u si a stas) са чу ва ни су 
од лом ци на грч ком и си риј ском је зи ку.

Мо ну мен тал но апо ло гет ско дје ло „О све тој ре ли ги ји хри шћан ској 
про тив без бо жног Ју ли ја на“ (Ὑπὲρ τῆς τῶν χριστιανῶν εὐαγοῦς θρ ησ
κειας  πρὸστὰ τοῦ εν αθέσις Ἰουλιανοῦ; Pro san cta  chri sti a no rum  re li gi o
ne adver sus li bros at hei Ju li a ni; Con tra Ju li a num li bri X), по све ће но ца ру 
Те о до си ју II, Ки ри ло је на пи сао у пе ри о ду из ме ђу 433. и 444, тј. по сли је 
по ми ре ња са Јо ва ном Ан ти о хиј ским а при је ње го ве смр ти. У овом дје лу 
Св. Ки ри ло по би ја спис Ју ли ја на От пад ни ка „Про тив Га ли ле ја ца“ ко ји 
чи не три трак та та. Са чу ва но је у цје ли ни пр вих де сет књи га ове Апо ло
ги је у ко ји ма Ки ри ло по би ја ста во ве ко је Ју ли јан из но си у пр вом трак
та ту и го во ри о од но су из ме ђу хри шћан ства, ју деј ства и мно го бо штва. 
Са чу ва ни су и фраг мен ти из сле де ћих де сет књи га у ко ји ма се по би ја ју 
ста во ви ко је је Ју ли јан из нио у дру гом трак та ту. Да ли је Св. Ки ри ло 
по би јао и тре ћи трак тат Ју ли ја на От пад ни ка о то ме ни шта не мо же мо 
зна ти по што не по сто је би ло ка кви пи са ни тра го ви.

Св. Ки ри ло се, као и ње го ви прет ход ни ци на алек сан дриј ској ка
те дри – Св. Ата на си је, Пе тар и Те о фил, сва ке го ди не обра ћао сво јој 
па стви по сла ни цом по во дом пра зни ка Пас хе. Са чу ва но је 30 та квих 
по сла ни ца, ко је су пу бли ко ва не под за јед нич ким на зи вом „Пас хал не 
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бе сје де“ (Πασχάλιες ομιλίες; Ho mi li ae pascha les). Оне су углав ном по све
ће не мо рал ноаскет ским те ма ма: по сту, уз др жа њу, мо ли тви, дје ли ма 
ми ло ср ђа и слич но, али се по не кад до ти чу и дог мат ских те ма.

До нас је до шло два де се так те мат ски ра зно вр сних бе сје да (Ho mi li ae 
di ver sae) Св. Ки ри ла као и мно го број на пи сма, од ко јих су нај ва жни ја 
три упу ће на Не сто ри ју (Επιστολή προς Νε στόριο) и пи смо Јо ва ну Ан
ти о хиј ском (Ep. 39 – „Εύφραινέσθωσαν οί ουρανοί“). По себ но је ва жно 
„Дру го пи смо Не сто ри ју“ (еp. 4 – „Καταφλυαροῦσι μέν, ὡς μανθάνω“) 
ко је је по слу жи ло као дог мат ски основ за „Орос“ Тре ћег ва се љен ског 
са бо ра. Ово пи смо од ра жа ва умје ре ност и ду бо ку про ми шље ност Ки
ри ло ве хри сто ло ги је и пред ста вља је дан од нај ва жни јих цр кве ноисто
риј ских спо ме ни ка и свје до чан ста ва о вје ри Цр кве.

Св. Ки ри ло је је дан од нај зна чај ни јих бо го сло ва сво га вре ме на. Он 
је тво рац пра во слав не хри сто ло шке док три не ко ја пред ста вља син те зу 
хри сто ло шких иде ја Св. Ата на си ја и ка па до киј ских ота ца.

У уче њу о бо го по зна њу Св. Ки ри ло ис ти че огра ни че ност људ ског 
ра зу ма и не мо гућ ност спо зна је нај ви ших тај ни вје ре по мо ћу дис кур
зив ног ми шље ња и сло же них спе ку ла ци ја (In Joan. pro em.). Чо вјек као 
огра ни че но и ко нач но ство ре ње не по сје ду је сред ства по мо ћу ко јих би 
мо гао да се ви не до спо зна је бес ко нач ног Твор ца. Бог се по зна је кр оз 
сво ја деј ства. У ство ре ном сви је ту се на ла зе оти сци (тра го ви) Ње го
ве мо ћи. Као што оти сак ни ка да ни је јед нак са пе ча том та ко и од ра зи 
исти не у на шем уму ни су исто вјет ни са са мом исти ном.

Ра зу ми је ва ње и рас кри ва ње бо го от кри ве них исти на мо гу ће је, по 
Св. Ки ри лу, са мо кроз опит вје ре (In Joan. pro em.). Са мо вје ром до ла
зи мо до схва та ња истин ског сми сла ри је чи Све тог Пи сма и са мо вје ра, 
а не на уч но ис тра жи ва ње, из во ди нас из ван гра ни ца на ше ство ре но
сти. Сво јим тје ле сним очи ма и сво јим ра ци о нал ним спо соб но сти ма, 
без вје ре, ми не би смо пре по зна ли да је Хри стос Син Бо жи ји (Glaph. in 
Exod. // PG. 69. col. 468). Ово на рав но не зна чи да Ки ри ло ни је при да
вао ва жност на у ци. Он са мо ис ти че ње ну ли ми ти ра ност ка да су у пи
та њу нај ви ше исти не хри шћан ске вје ре. Зна ње ви шњих исти на мо же се 
утвр ди ти са мо на осно ва ма вје ре и за то она тре ба да прет хо ди сва ком 
ис тра жи ва њу и сва кој спе ку ла ци ји.

У три ја до ло ги ји Св. Ки ри ла не ма не чег но вог и ори ги нал ног. Он се 
углав ном осла ња на прет ход не оце, а на ро чи то на Св. Ата на си ја, од ко
га је на сли је дио и од ре ђе не тер ми но ло шке по те шко ће. Исти на о Све тој 
Тро ји ци је на дум на и не схва тљи ва тај на ко ја се при хва та вје ром и до 
не ког сте пе на раз ја шња ва по мо ћу не са вр ше них ана ло ги ја ко је на ла зи
мо у тво ре ви ни. Јед на Бо жан ска при ро да по сто ји и по зна је се у три ма 
по себ ним ипо ста си ма. Тро јич на име на ука зу ју на ствар ну раз ли чи тост 
ипо ста си и осо бе ност њи хо вог на чи на по сто ја ња. Је дин ство Бо жан ске 
при ро де и Бо жан ског жи во та у Све тој Тро ји ци ма ни фе сту је се кроз 
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са вр ше но и не раз дје љи во је дин ство њи хо ве во ље и њи хо ве енер ги је. 
Сва ки акт Све те Тро ји це у до мо стро ју спа се ња је је дин ствен и са вр
ша ва се од Бо га Оца (ἐκ Θεοῦ) кроз Си на у Ду ху Све то ме (δι’ Υἱοῦ ἐν 
Πνεύματι; The sa u rus. XXXI II // PG. 75. col. 566).

Су пр от ста вља ју ћи се ари јан ци ма Св. Ки ри ло на гла ша ва са вјеч ност 
пр ве и дру ге ипо ста си Све те Тро ји це. Од вјеч ног Оца ра ђа се вјеч ни 
Син. Ра ђа ње је акт при ро де а ства ра ње је акт во ље (The sa u rus. IV // PG. 
75. col. 48). Оно што по при ро ди при па да оно ме ко ји ра ђа при па да та
ко ђе и оно ме ко ји је ро ђен: „Ако је Отац вјеч но су штан, бе смр тан, Цар, 
Тво рац, Све др жи тељ, Бог, он да је то и Син“ (The sa u rus. IV // PG. 75. 
col. 52). Са мо име Отац ука зу је, по Св. Ки ри лу, на од нос пр ве ипо ста си 
пре ма дру гој ипо ста си; очин ство прет по ста вља си нов ство (The sa u rus. 
IV // PG. 75. col. 48).

Све ти Дух је јед но су штан и рав но ча стан Оцу и Си ну и ни је ни жи 
и ма њи од њих по свом Бо жан ском до сто јан ству (The sa u rus. XXXI II; 
XXXIV). Вје ра у Бо жан ско до сто јан ство Све тог Ду ха из ви ре, по Св. 
Ки ри лу, из Ње го ве обо жу ју ће уло ге у Све тој Тај ни Ев ха ри сти је: „Ако 
Дух Све ти обо го тво ра ва оне у ко ји ма оби та ва и чи ни их при ча сни ци
ма Бо жан ске при ро де (μετόχους θείας ἐργάζεται φύσεως), то зна чи да је 
Он Бог и из Бо жан ске при ро де... Он не би мо гао да чи ни при ча сни ци ма 
Бо жан ске при ро де оне ко ји га има ју (у се би) ако и сам не би био Бог по 
при ро ди“ (The sa u rus. XXXIV // PG. 75. col. 592).

По бор ни ци Fi li o que нај ра ди је се по зи ва ју на Св. Ки ри ла као на за
го вор ни ка тог уче ња. Мо жда би се не ки дје ло ви Ки ри ло вог уче ња о 
Све том Ду ху ис трг ну ти из кон тек ста мо гли про ту ма чи ти фи ли о кви
стич ки, али ако ње го ву пнев ма то ло ги ју по сма тра мо ор ган ски и син те
тич ки он да је ја сно да га те шко мо же мо убро ја ти у за го вор ни ке уче ња 
о Filioque. У по ле ми ци са Не сто ри јем, ко ји је учио да је Дух си ла ту ђа 
Си ну  (да му се  да је спо ља), Св. Ки ри ло  је на гла ша вао да  је  Дух соп
ствен Си ну (ίδιον τοΰ Υιού), да при род но бо ра ви у Ње му и са Њим, и да 
му се не да је спо ља, као што је то слу чај са про ро ци ма и апо сто ли ма. Те
о до рит Кир ски је, ре а гу ју ћи на де ве ти ана те ма ти зам у ко јем Ки ри ло на
зи ва Ду ха „соп стве ним Си ну“, био у ди ле ми шта Ки ри ло под тим под
ра зу ми је ва: са при род ност дру ге и тре ће ипо ста си или да Дух из Си на 
или кроз Си на има сво је по сто ја ње (ἐξ Υἱοῦ, ἤ δὶ Υἱοῦ τὴν ὔπα ρξιν ἔχον). 
Св. Ки ри ло је тим по во дом дао по ма ло дво сми слен од го вор: „Ма да, по 
ри је чи Спа си те ља,  Дух Све ти ис хо ди од Бо га Оца, Он ипак  ни је туђ 
Си ну, јер Син има све што и Отац“ (Apol. con. The o do ret. 9). У „Ри зни
ци о Све тој и јед но сушт ној Тро ји ци“ Ки ри ло ја сно и не дво сми сле но 
го во ри о ис хо ђе њу Све тог Ду ха са мо од Оца: „Све ти Дух по при ро ди 
пре би ва (φυσικῶς ἐνυπάρχον) у Ње му (Оцу) и су штин ски (οὐσιωδῶς) 
је укор је њен (ἐμπε πηγὸς) у Ње му и не раз дје љи во од Ње га про ис хо ди“ 
(ἀμερίστως ἐξ αὐτοῦ προϊόν; The sa u rus. XXXI II // PG. 75. col. 566). „Ми 
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ка же мо да је Све ти Дух од Бо га (Оца) и та ко вје ру је мо“ (Ἐκ Θεοῦ τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον εἶναί φαμεν, καὶ οὕτω πιστεύομεν; XXXI II // PG. 75. col. 
568). „Као онај ко ји од Оца ис хо ди и ко ји се ја вља као Дух Исти не (1 Јн 
5, 6) Он има та кву слич ност са Си ном, по истом су штин ском узро ку 
(тј. Оцу), да се и Сам на зи ва Исти ном. Ка ко он да Он мо же да се на зи ва 
ство ре ним и са зда ним? Ни је ли то ап сурд но? Дух – то је Бог ако је Он 
ствар но Исти на и од Оца ис хо ди“ (The sa u rus. XXXIV // PG. 75. col. 589). 
Ка да го во ри да Све ти Дух про ис хо ди од Оца кроз Си на (In Joan XII, 
1) Ки ри ло же ли да на гла си ка ко са вр ше ну јед но сушт ност Си на и Ду ха 
та ко и њи хо ву је дин стве ну бла го дат ну енер ги ју у до мо стро ју спа се ња. 
Он има у ви ду ико но миј ски план ја вља ња дру гог ли ца Све те Тр о ји це а 
не Ње го во вјеч но ис хо ђе ње. Дух Све ти се „кроз Си на да је тво ре ви ни 
(δι’ Υἱοῦ τῇ κτίσει χορηγούμενον) и пре о бра жа ва је по Свом по до би ју“ 
(ἀναμορφοῦν αὐτὴν ὡς πρὸς ἑαυτό; The sa u rus. XXXIV // PG. 75. col. 592).

Св. Ки ри ло је био цен трал на фи гу ра у хри сто ло шким спо ро ви ма пе
тог ви је ка. Он је од свих цр кве них ота ца дао нај ве ћи до при нос рас кри
ва њу тај не Хри сто ве лич но сти.

Нај ве ћа ма на Ки ри ло ве хри сто ло ги је је сте не до ста так раз го вјет не, 
пре ци зне и јед но о бра зне тер ми но ло ги је. Кључ ни хри сто ло шки тер
ми ни φύσις, ύπόστ ασις и πρόσωπον има ју код ње га ви ше зна че ња. Он 
их нај че шће ко ри сти као си но ни ме. У „Дру гом пи сму Не сто ри ју“ (Ep. 
4) Св. Ки ри ло го во ри о „јед ној ипо ста си (µία ύπόστ ασις) ова пло ће ног 
Ло го са“ а у „По сла ни ци Су кен су“ (Ep. 46), ар хи е пи ско пу ди о ке са риј
ском, ко ју је на пи сао не ко ли ко го ди на ка сни је, упо тре бља ва фор му лу 
µία φύσις τοῦ Θεοῦ λόγου σε σαρϰωμένη  (јед на при ро да Бо га Сло ва ова
пло ће на). Тре ба ре ћи да је Ки ри ло ва бо го слов ска ин ту и ци ја би ла ис
прав на, да је он пра вил но схва тио и раз от крио пу ни зна чај Хри сто вог 
Ова пло ће ња и со ти ри о ло шке по сле ди це ко је из то га про ис ти чу, али да 
ни је уви јек би рао нај срећ ни је тер ми не ка да је го во рио о лич но сти Спа
си те ља. Го во ре ћи о Хри сту као о μία φύσις, μία ὐπόστ ασις, а по не кад и 
као о ἔν πρόσωπον, Св. Ки ри ло је имао на мје ру да ука же на је дин ство 
Бо го чо вје чан ског би ћа, је дин ство Ње го вог жи во та. Он је же лио да до
ка же и да ис так не да је Хри стос јед но и је дин стве но жи во би ће на ко га 
се од но се сви до га ђа ји је ван ђел ске исто ри је.

По ле ми шу ћи са не сто ри јан ским је ре тич ким схва та њем тај не Хри
сто ве лич но сти Св. Ки ри ло раз ви ја и из гра ђу је пра во слав ну хри сто
ло ги ју ру ко во де ћи се пр вен стве но со ти ри о ло шким мо ти ви ма по пут 
свог ве ли ког прет ход ни ка и бо го слов ског узо ра Св. Ата на си ја Ве ли ког. 
Ата на си је ва ре че ни ца „Бог је по стао чо вјек да би смо се ми обо жи ли“ 
по ста ће те мељ Ки ри ло вог бо го слов ство ва ња о Хри сту и Ње го вој уло зи 
у до мо стро ју спа се ња. Огром но по вје ре ње у ау то ри тет Св. Ата на си ја 
про из ве шће слу чај но и јед ну не га тив ну по сле ди цу. Јед но псев до о тач ко 
(Апо ли на ри је во) дје ло ко је је у то ври је ме кру жи ло под Ата на си је вим 



336

7 Злат ни ви јек цр кве не ли те ра ту ре

име ном Ки ри ло ће при хва ти ти са нео гра ни че ним по вје ре њем, а ода тле 
по зајм ље на фор му ла μία φὺσις τοῦ Θεοῦ Λὸγος σε σαρκωμὲνη  (јед на при
ро да Бо га Сло ва ова пло ће на) по ста ће глав ни узрок ње го ве тер ми но
ло шке не до след но сти и не раз го вјет но сти, а та ко ђе и из вор по гре шних 
ту ма че ња ње го вих бо го слов ских ста во ва, ко ја ће по ро ди ти но ву хри
сто ло шку је рес – мо но фи зит ство.

Дог мат ски су коб на по љу хри сто ло ги је из ме ђу Св. Ки ри ла и Не
сто ри ја био је у ства ри су коб дви ју бо го слов ских кон цеп ци ја – алек
сан дриј ске и ан ти о хиј ске, ко је су раз ли чи то схва та ле тај ну Хри сто ве 
лич но сти. И ан ти о хиј ска и алек сан дриј ска тра ди ци ја би ле су са гла
сне да је из ба вље ње чо вје ка, а пре ко ње га и цје ло куп не тво ре ви не од 
тру ле жно сти и смр ти, свр ха Хри сто вог до мо стро ја спа се ња. Ки ри ло и 
алек сан дриј ска тра ди ци ја су спа се ње чо вје ка по ве зи ва ли са ње го вим 
обо же њем као је ди ним сред ством по мо ћу ко јег чо вјек за до би ја не стра
дал ност и бе смрт ност. Обо же ње је под ра зу ми је ва ло при сно сје ди ње ње 
Ло го са са људ ском при ро дом, од но сно су штин ско или при род но је дин
ство (ένωσις φυσική), а не не ка кав мо рал ни са вез. Ако је спа се ње дар 
не стра дал но сти и бе смрт но сти, Спа си тељ је, по уче њу алек сан дриј ских 
бо го сло ва, мо рао би ти сам Ло гос, а не чо вјек у ко ме оби та ва Ло гос. По 
ми шље њу пред став ни ка ан ти о хиј ске бо го слов ске шко ле Те о до ра Моп
су е стиј ског и Не сто ри ја уче ње о сје ди ње њу бо жан ства и чо вје штва у 
алек сан дриј ској хри сто ло ги ји угро жа ва ло је не стра дал ност Ло го са 
и обе сми шља ва ло стра да ње чо вје ка Ису са. Бо ре ћи се за ре ха би ли та
ци ју чо вје ка и ис ти чу ћи ње го во ви со ко до сто јан ство и на зна че ње Те
о дор и Не сто ри је су пре ко ра чи ли гра ни цу и по че ли да за го ва ра ју са
мо стал ност људ ске при ро де у Хри сту, а ве зу из ме ђу бо жан ске и људ
ске при ро де де фи ни са ли су као здру же ње, са вез (συνάφεια). Хри стос је 
схва ћен као чо вјек у ко ме оби та ва Ло гос (чо вјек ко јег је Ло гос за у зео 
– αναληφθέντα ανθρωπον), од но сно као бо го но сни чо вјек (άνθρωπος 
θεοφόρος). Сво јим уче њем Те о дор и Не сто ри је су не ги ра ли он то ло шко 
је дин ство Хри сто ве лич но сти. За њих је то је дин ство би ло на мо рал ном 
пла ну, на пла ну во ље, не ка вр ста „до бро вољ ног“ са ве за Бо жан ства и 
чо вје штва у Хри сту.

Ви дјев ши у Не сто ри је вој је ре си не ги ра ње нај тје шњег сје ди ње ња 
Бо жан ства и чо вје штва у Хри сту и по ри ца ње јед ног Хри ста и Ње го во 
ра си је ца ње на „два Си на“, Св. Ки ри ло је ука зао на не га тив не со ти ри
о ло шке по сле ди це та кве хри сто ло ги је. Кључ на Ки ри ло ва ми сао је да 
је Бог Ло гос по стао ти је ло, тј. чо вјек (из раз „по стао ти је ло“ је код Св. 
Ки ри ла си но ни ман са „по стао чо вјек“). Ло гос ни је пре у зео чо вје ка (већ 
оформ ље ног) и „ни је оби та вао у чо вје ку, већ је по стао чо вјек“ (Qu od b. 
Mar. Vir. // PG. 76. col. 261), при мив ши у Сво ју пред вјеч ну ипо стас цје
ло ви ту људ ску при ро ду (Glaph. in Lev. // PG. 69. col. 561). При то ме, Ло
гос ни је из и шао из Сво је соп стве не и не из мје њи ве Бо жан ске при ро де, 
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ни ти се пре о бра тио у ти је ло, тј. чо вје ка (Ep. 4; Apol. con. The o do ret. 5). 
Ло гос оста је Бог по при ро ди и са ти је лом, јер га има као Сво је соп стве
но и ујед но као раз ли чи то од Се бе (Ep. 4). Чо вје штво Хри сто во не при
па да још јед ној ипо ста си, ми мо Ло го са, не го са мом Ло го су. „Обје при
ро де – бо жан ска и чо вје чан ска са ста вља ју јед ног Хри ста“ (Ep. 4; Apol. 
con. The o do ret. 6). Хри стос има јед но ли це и јед ну ипо стас и на ту јед ну 
ипо стас ова пло ће ног Ло го са од но си се све што се го во ри у Је ван ђе љу 
(Ep. 17). Је дин ство Хри сто ве лич но сти Св. Ки ри ло по ја шња ва при мје
ром је дин ства ду ше и ти је ла у жи вом чо вје ку. Ду ша и ти је ло су дви је 
раз ли чи те су шти не ко је су, чу ва ју ћи сво је осо бе но сти и свој ства, ти
је сно сје ди ње не ме ђу со бом та ко да чи не јед ног чо вје ка. Слич но тре ба 
раз ми шља ти о на чи ну сје ди ње ња при ро да у лич но сти Спа си те ља. Оне 
са ста вља ју јед но а у исто ври је ме су не сли ве не ме ђу со бом и не пре тва
ра ју се јед на у дру гу (Ep. 17).

Бу ду ћи да је Бог Ло гос је ди ни су бјект и цен тар чи та вог лич ног жи
во та Бо го чо вје ка, Хри сто во је дин ство ни је по сле ди ца Ова пло ће ња 
или сје ди ње ња. Ова пло ће ње је при ма ње чо вје штва и оно не на ру ша
ва је дин ство ипо ста си ова пло ће ног Ло го са. Ипо стас или Ли це Ло го са 
оста је не из мје њи во и јед но и при је Ова пло ће ња и у Ова пло ће њу. У том 
сми слу је сје ди ње ње при ро да „ипо ста сно“ (ἕνωσις καθ᾿ ὑπόστ ασιν – Ep. 
4), бу ду ћи да се у вјеч ну ипо стас Ло го са при ма чо вје штво, и „при род
но“ (ἕνωσις φυσική – Ep. 17), бу ду ћи да се чо вје штво не из ре ци во ве зу је 
са са мом при ро дом и ли цем Бо га Ло го са.

По што се спа се ње пр вен стве но са сто ји у ожи во тво ра ва њу тво ре ви
не, са мо „је дан Хри стос“, Ова пло ће ни Ло гос и Бо го чо вјек, а не „бо го но
сни чо вјек“ мо же, по Св. Ки ри лу, би ти исти ни ти Спа си тељ и Ис ку пи тељ. 
Сје ди нив ши га са со бом Ло гос је Сво је ти је ло учи нио жи во твор ним и 
жи во то дав ним да ју ћи му си лу ко ја из на ше при ро де из го ни тру ле жност 
и уда љу је смрт. Хри сто ва смрт је би ла ис ку пи тељ ска због то га што је то 
би ла смрт Бо го чо вје ка, јер смрт чо вје ка не би би ла до вољ на и чо вје чан
ско жр тво при но ше ње не ма ис ку пи тељ ну си лу по што спа се ње не до ла зи 
од љу ди и од дје ла људ ских, не го је ди но од Бо га (Apol. con. The o do ret. 12).

Од огром не ва жно сти за хри сто ло ги ју би ло је и пи та ње да ли Дје
ву Ма ри ју тре ба на зва ти Бо го ро ди цом. Из раз Бо го ро ди ца (Θεοτόκος) 
го во рио је о Хри сту ба рем оно ли ко ко ли ко је го во рио и о Дје ви Ма ри
ји. Не сто ри је ни је при хва тао дог мат ски ис пра ван и у на ро ду одо ма ћен 
на зив Бо го ро ди ца за Дје ву Ма ри ју. Дје ва, по ње му, ни је мо гла ро ди ти 
Бо га јер ство ре ње не мо же ро ди ти Твор ца, већ је ро ди ла чо вје ка ко ји је 
ору ђе Бо жан ства, од но сно чо вје ка у ко ме је бо ра вио (оби та вао) Ло гос.

Св. Ки ри ло ис ти че да је јед на и иста лич ност ро ђе на при је свих вје
ко ва од Оца и тје ле сно од Дје ве Ма ри је, ко ју сто га ис прав но на зи ва мо 
Бо го ро ди цом (Θεοτόκος – Apol. con. The o do ret. 1; Ep. 4). Од Дје ве се 
ра ђа Ло гос, а не не ко дру ги, и то не кроз из мје ну су шти не, не го кроз 
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сје ди ње ње са ви дљи вим ти је лом. Бо жан ство и чо вје штво у Хри сту су 
сје ди ње ни то ли ко чвр сто да се због оп ште ња свој ста ва (com mu ni ca tio 
idi o ma tum, ἀντιμεϑίστ ασις τῶν ἰδιωμὰτων) дви ју при ро да, ни Ро ђе ње, ни 
Рас пе ће, ни спа се ње не мо же при пи са ти јед ној при ро ди, а да се не под
ра зу ми је ва и дру га. Из на ве де них раз ло га и чу да и стра да ња тре ба при
пи са ти јед ном ова пло ће ном Ло го су Ко ји је Сво је соп стве но ти је ло ис
ко ри стио као ору ђе и за јед но и за дру го (Ep. 17; Apol. con. The o do ret. 7).

На оп ту жбу ан ти о хиј ских бо го сло ва да сво јим уче њем об на вља Апо
ли на ри је ву је рес (због упо тре бе апо ли на риј ске фор му ле μία φύσις) и 
не ги ра Хри сто во пу но чо вје штво, Св. Ки ри ло од го ва ра да онај ко Си ну 
од у зи ма Ње го во пу но и са вр ше но чо вје штво ба ца у во ду чи тав до мо
строј спа се ња. Хри стос је био са вр шен у чо вје штву (τέλειος άνθρωπος) 
као што је са вр шен и у Бо жан ству (τέλειος Θεός). У чу ве ном „Дру гом 
пи сму Не сто ри ју“ (Ep. 4) Све ти Ки ри ло ис по ви је да: „Ми ка же мо да је 
Ло гос не из ре ци во и не по сти жно за наш ум по стао чо вјек, по стао син 
чо вје чи ји ипо ста сно са Со бом сје ди нив ши ти је ло оду ше вље но ра зум
ном ду шом...“.

На Св. Ки ри ла су се као на за го вор ни ка уче ња о јед ној во љи и јед
ној енер ги ји по зи ва ли је ре ти ци мо но те ли ти. Он го во ри о је дин стве ном 
деј ству Хри сто вом као на при мјер ка да ко мен та ри ше вас кр се ње кће ри 
на чал ни ка си на го ге: „Он по но во да ру је жи вот из да ју ћи као Бог сво
ју све моћ ну на ред бу; Он по но во да ру ју жи вот до ди ром Сво га све тог 
ти је ла. У оба слу ча ја Он про ја вљу је је дан и исти на чин дје ло ва ња“ (In 
Ioan. IV, 2 // PG. 73. col. 577). Ки ри ло ов дје ис ти че је дин ство Су бјек та 
свих деј ста ва, ка ко бо жан ских та ко и чо вје чан ских, али не сли ва во ље 
и енер ги је у Хри сту, што се нај ја сни је ви ди из ње го вог ко мен та ра на 
Лк 5, 12–13 (ис цје ље ње гу бав ца): „Ди ви те се са мном то ме ка ко Хри
стос ов дје исто вре ме но деј ству је и Бо жан ски и тје ле сно. Бо жан стве но 
Ње го во хти је ње је та кво да све што по же ли са вр ша ва, а чо вје чан ским 
(хти је њем) ја вља се Ње гов по крет, ка да је Он пру жио ру ку. Но Хри стос 
је у оба деј ства је дан и исти“ (In Luc. // PG. 72. col. 556).

Јед на од кључ них раз ли ка из ме ђу Ки ри ло ве хри сто ло ги је и хри сто
ло ги је Те о до ра Моп су е стиј ског и ње го вог уче ни ка Не сто ри ја је, по ми
шље њу Ја ро сла ва Пе ли ка на, би ла у то ме што је Ки ри ло ва хри сто ло ги ја 
за раз ли ку од хри сто ло ги је ње го вих про тив ни ка би ла са о бра зна ли тур
гиј ској прак си Цр кве и за сно ва на на ев ха ри стиј ском уче њу. Св. Ки ри ло 
ти је сно по ве зу је Ев ха ри сти ју и обо же ње чо вје ка: „Хри стос је Је ди но род
ни (Μονογενὴς) и Пр во род ни (πρωτότοϰος), Је ди но род ни као Бог а пр
во род ни за нас (љу де) кроз до мо строј сје ди ње ња (ἕνωσιν οἰϰονομιϰήν)... 
за то и по ста је мо у Ње му и кроз Ње га си но ви Бо жи ји при род но и по 
бла го да ти (ϕυσιϰῶς τε ϰαὶ ϰατὰ χάριν). При род но – у Ње му и са мо у (Ње
му), по при че шћу и по бла го да ти (μεϑεϰτῶς δὲ ϰαὶ ϰατὰ χάριν) – кроз 
Ње га у Ду ху“ (δι’ αὐτοῦ ἐν Πνεύματι; De in carn. Unig., // TLG, Work # 026). 
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Они ко ји се при че шћу ју Све тим Да ро ви ма у Тај ни Ев ха ри сти је до би ја ју 
жи во твор ну и осве ћу ју ћу си лу Хри сто ву и сје ди њу ју се са Хри стом, као 
што се рас то пље ни дје ли ћи во ска сли ва ју ме ђу со бом (In Joan. X // PG. 
74. col. 341). Као до ка зни текст за сво је ев ха ри стиј ско уче ње Св. Ки ри ло 
на во ди стих из ше сте гла ве Је ван ђе ља по Јо ва ну: „Ако не је де те Ти је ло 
Си на Чо вје чи је га и не пи је те Кр ви Ње го ве, не ма те жи во та у се би“. Ове 
ри је чи, по Св. Ки ри лу, зна че да нас Хри стос као Бог чи ни жи ви ма не са
мо та ко што нам да ру је уди о ни штво у Све то ме Ду ху, већ та ко што нам 
у је сти вом об ли ку да ру је Сво је Ти је ло. Та ко се Ев ха ри сти ја ја вља не са
мо као сред ство ду хов ног, нат при род ног осве ће ња, не го и као сред ство 
„при род ног“, „фи зич ког“ осве ће ња и уси но вље ња. Ми се са Хри стом 
не сје ди њу је мо са мо на стро је но шћу и љу ба вљу, не го су штин ски, „фи
зич ки“, па чак и тје ле сно, „као гран чи це жи во твор не ло зе“ и та ко по
ста је мо „Ње го ви са тје ле сни ци (σύσσωμοι) кроз та јан стве ни бла го слов 
(δι᾿ εὐλογίας τῆς μυστικῆς) и за јед ни ча ри Ње го ве Бо жан ске при ро де (τῆς 
θείας αὐτοῦ φύσεως γεγόναμεν κοινωνοί) кроз Ду ха, јер Он оби та ва у ду
ша ма све тих“ (Glaph. in Gen. I, 2, 5 // PG. 69. Col. 29). Св. Ки ри ло на ро
чи то на гла ша ва да Ти је ло ко је нам се да ру је у Ев ха ри сти ји не би мо гло 
би ти жи во твор но и жи во то дав но да ни је по ста ло са мо Ти је ло Ло го са 
ко ји све му да ру је жи вот: „Жи во твор ни (ζωοποιός) Ло гос Бо жи ји усе лио 
се (ἐνῴκηκε) у плот (σαρκί) и пре о бра зио (με τε σ κεύασ εν) је у сво је до бро 
(ἀγαθόν), то јест у жи вот, и пот пу но сје ди нив ши се с њом на не из ре
цив на чин учи нио је жи во твор ном ка кав је Он сам по при ро ди. За то 
Ти је ло Хри сто во жи во тво ри оне ко ји се Њи ме при че шћу ју, јер из го ни 
смрт... и уда љу је тру ле жност“ (In Ioan. VI, 2). На сва кој Ли тур ги ји или 
Ев ха ри сти ји до га ђа се ствар но, ре ал но Ова пло ће ње Бо га Ло го са, Ко ји 
да је сво је Ти је ло и Крв они ма ко ји се при че шћу ју, а без нај тје шњег, он
то ло шког сје ди ње ња дви ју при ро да та кво ре ал но при че шћи ва ње љу ди 
са мим Хри стом би ло би, по Св. Ки ри лу, не мо гу ће.

Бу ду ћи да се осве ћу је мо та ко што по ста је мо „за јед ни ча ри Бо жан ске 
при ро де кроз Ду ха“ (Glaph. in Gen. I, 2, 5 // PG. 69. Col. 29), сам на чин 
осве ће ње на ше при ро де се прин ци пи јел но не раз ли ку је од осве ће ња 
чо вје штва са мог Хри ста. Чо вје чан ска при ро да у Хри сту осве ће на је, не 
си лом ипо ста сног сје ди ње ња не го си лом то га што је чо вје чан ској при
ро ди Спа си те ља са оп штен Све ти Дух: „Он сам осве ћу је се ра ди нас у 
Све том Ду ху... сам то са вр ша ва над Со бом ра ди осве ће ња Сво је пло ти; 
Он при ма Свог соп стве ног Ду ха, бу ду ћи да је био чо вјек, а исто та ко 
да је Га сам Се би као Бог“ (In Joan. XI, 10).

Св. Ки ри ло, има ју ћи у ви ду је ре ти ке и рас кол ни ке, оштро кри ти ку
је прак су са вр ша ва ња Ев ха ри сти је на „сва ком мје сту“, тј. из ван осве
шта них цр кве них хра мо ва: „Они ко ји са дерз но ве ни јем при но се жр тву 
на сва ком мје сту и не са вр ша ва ју у до му Бо жи јем Тај ну Хри сто ву су 
пре ступ ни ци и за слу жу ју осу ду“ (De ado rat. X // PG. 68. col. 696). По 



340

7 Злат ни ви јек цр кве не ли те ра ту ре

пи та њу оп ште ња са је ре ти ци ма Св. Ки ри ло за сту па екс тре ман став: 
„Про тив за ко ни та је, од врат на и до стој на смрт не ка зне скло ност дру
же ња и оп ште ња са без бо жним је ре ти ци ма, јер они при но се Жр тву за 
гри јех из ван све те ски ни је и не са вр ша ва ју све то Жр тво при но ше ње на 
све тим мје сти ма“ (Glaph. in Lev. 2 // PG. 69. col. 552).

У уче њу о чо вје ку Св. Ки ри ло за сту па ди хо то ми стич ко гле ди ште. 
Чо вјек је ра зум но и сло бод но би ће са ста вље но од ду ше и ти је ла. Чо вјек 
је ство рен по ли ку Бо жи јем и уве ден у сви јет по след њи да би ца ре вао 
над њим; ње го во при су ство у ма те ри јал ном сви је ту ни је ка зна за гри
јех, ка ко учи Ори ген (In Joan. I, 9). Лик Бо жи ји (из ра зе лик и по до би је 
Св. Ки ри ло че сто ко ри сти као си но ни ме) тре ба тра жи ти у ду хов ној а 
не у тје ле сној при ро ди чо вје ка. То су при је све га ра зум ност и сло бо да 
(In Joan. IX // PG. 74. col. 277), и стре мље ње ка до бру и вла да њу (Adv. 
An thro pom. // PG. 76. col. 1068). Сло бо да, ко јом је чо вјек био об да рен од 
са мог по чет ка, ма ни фе сто ва ла се као спо соб ност да кон тро ли ше сво
је же ље и да сло бод но би ра у скла ду са сво јим скло но сти ма (Glaph. in 
Gen. // PG 69, 24). Истин ска сло бо да прет по ста вља уче шће у Бо жан
ском жи во ту и не су протствља се бла го да ти.

Пра о тац Адам био је ство рен за не тру ле жност и жи вот. Он је у ра ју 
жи вио све тим жи во том, а ње гов ра зум је био све ци је ло и стал но обра
ћен со зер ца њу Бо га (In Rom. // PG. 74. col. 789). Због „стре мље ња не
чи стим за до вољ стви ма“ Адам је пао у тру ле жност (про па дљи вост), а 
ци је ла при ро да по ста ла је „бо ле сна гри је хом“ због не по слу ша ња и пре
сту па јед ног чо вје ка (In Rom. // PG. 74. col. 789). При ча сност Ду ху Све
то ме би ла је, по Св. Ки ри лу, узрок пр во на чал не не тру ле жно сти пра о ца 
Ада ма (он је ни је имао по при ро ди), а гу би так Ду ха Све то га узрок је 
ње го ве тру ле жно сти: „Ра зум но на зе мљи жи во би ће, то јест чо вјек, у 
по чет ку је био не тру ле жан, а узрок ње го ве не тру ле жно сти и овла да ва
ња сва ким са вр шен ством би ло је усе ље ње у ње га Ду ха од Бо га, јер ду нуо 
је у ли це ње го во дах жи во та (Пост 2, 7), ка ко је на пи са но“ (In Joan. V, 2). 
Ова пло ће ни Ло гос вас по ста вио је па ли лик у чо вје ку и уда љио од ње га 
тру ле жност и смрт: „Чо вје ку са тру ле жном при ро дом би ло је не мо гу ће 
да из бјег не смрт осим ако по но во до би је из на чал ну бла го дат и опет по
ста не при ча сник Бо га, ко ји све жи во тво ри и при во ди у би ће кроз Си на 
у Ду ху“ (In Joan. IX, 1 // на Јн 14, 20). Та ко се чо вјек уз ди гао у нат при
род но до сто јан ство кроз Хри ста, по ста ју ћи син Бо жи ји по бла го да ти 
(In Joan. I, 9). Обо же ње је крај њи циљ и раз лог чо вје ко вог ства ра ња. По 
схва та њу Св. Ки ри ла обо же ње је бо жан стве но и не из ре ци во оза ре ње 
на шег ума (In Ma lach. IV, 23 // PG. 72. col. 360) и про сла вље но ста ње ти
је ла у бу ду ћем жи во ту (Ho mil. pasc. 10 // PG. 77. col. 625).
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Све ти Те о до рит Кир ски
(Θεοδώρητος ο Κύρου; The o do re tus Cyren sis)

Ис так ну ти бо го слов, ег зе ге та и цр кве ни исто ри чар Све ти Те о до рит 
Кир ски, је дан је од нај зна чај ни јих и нај о бра зо ва ни јих пред став ни ка 
зна ме ни те Ан ти о хиј ске шко ле. Ро ђен је 393. го ди не од ро ди те ља хри
шћа на у јед ном од глав них цен та ра је ли ни стич ке кул ту ре и ко смо по
лит ског ду ха, Ан ти о хи ји. Ам би јент у ко ме су се су сре та ли раз ли чи ти 
је зи ци, кул ту ре и на ро ди бла го твор но је ути цао на лич ност Св. Те о до
ри та, ко ји је до кра ја жи во та остао у до брим од но си ма са нај у глед ни јим 
пред став ни ци ма је лин ске кул ту ре и дру штва, што се да за кљу чи ти из 
ње го вих пи са ма.

Ње го ви ро ди те љи, ко ји су при па да ли ви шим и бо га ти јим сло је ви ма 
ан ти о хиј ског дру штва, омо гу ћи ли су му да стек не те мељ но кла сич но и 
бо го слов ско обра зо ва ње. Осим ма тер њег си риј ског Те о до рит је од лич
но по зна вао и грч ки је зик, на ко јем је на пи сао сва сво ја дје ла. Ље по ту 
ње го вог је зи ка и јед но став ност сти ла хва ли па три јарх Фо ти је у сво јој 
„Би бли о те ци“ (cod. 203; 204; 205).

Од дје тињ ства вас пи та ван у ду ху по бо жно сти, Те о до рит је до ста 
ра но по чео и сво је цр кве но слу же ње. У уз ра сту од око 20 го ди на по
ста вљен је за чте ца у јед ном од ан ти о хиј ских хра мо ва. По сли је смр ти 
ро ди те ља раз ди је лио је сво је има ње (Ep. 113) и уда љио се „под кров 
оби те љи“ с ри је шно шћу да је ни кад не на пу шта и да про во ди мо на шки 
жи вот у спо кој ству, са гла сно ти пи ку (Ep. 18). Прет по ста вља се да се 
под ви за вао у Апа миј ском ма на сти ру, бу ду ћи да га у пи сму па три ци ју 
Ана то ли ју (Ep. 119) на зи ва сво јим ма на сти ром (ἡμέτερον μονστήριον). 
У Апа миј ском ма на сти ру је про на шао ам би јент по го дан за свој ду хов
ни и ин те лек ту ал ни раз вој. Ту је на пи сао и сво ја пр ва дје ла.

Ње го во сјај но обра зо ва ње, рев ност и по бо жност, пре по ру чи ли су га 
за нај ви шу слу жбу у Цр кви. Го ди не 423. иза бран је за епи ско па Кир ског. 
Те о до рит је, ка ко сам ка же, „не вољ но“ при хва тио но ву ду жност, јер је 
ви ше во лио мир ни мо на шки жи вот и ба вље ње бо го слов ском на у ком од 
епи скоп ске слу жбе (Ep. 81). Иа ко је сје ди ште ње го ве епар хи је Кир био 
ма ли и сла бо на се љен град, Те о до рит га је за во лио и на звао га „бо љим 
од би ло ког дру гог слав ног гра да“ (Ep. 79). Сво јом ома ле ном епар хи
јом упра вљао је му дро и рев но сно 35 го ди на. Ње го ва ар хи па стир ска 
дје лат ност је за ди вљу ју ћа. Жи вио је стро гим аскет ским жи во том не
пре кид но се бри ну ћи за сво ју па ству не са мо у ду хов ном не го и у жи
вот ном по гле ду. По ма гао је си ро ма шне и бо ле сне, шти тио про го ње не, 
обра ћао је ре ти ке и про по ви је дао је ван ђе ље у дру гим ди ја це за ма (Ep. 3; 
10; 17; 19; 23; 32; 45). На ре дио је да се из цр кве не упо тре бе из ба ци Та ти
ја нов „Ди ја те са рон“ и за ми је ни тек стом ка нон ских Је ван ђе ља (Ha e ret. 
fab. comp. I, 20).
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Шти те ћи си ро ма шне и не моћ не че сто се обра ћао бо га тим и ути цај
ним љу ди ма за по моћ. Он је био свје стан да бо гат ство као и власт по
вла че са со бом од го вор ност пред Бо гом и за то је сма трао сво јом ду жно
шћу да то ка же љу ди ма ко ји су имућ ни и ко ји има ју власт, апе лу ју ћи на 
тај на чин на њи хо ву са вјест. „Све што го во рим и ра дим, ка же Те о до рит, 
не чи ним да би уго дио ово ме или оно ме, већ да би био на ко рист Цр кви 
Бо жи јој и уга ђао ње ном Же ни ку и Го спо ду“ (Ep. 16).

Жи ве ћи у пот пу ној пре да но сти ар хи па стир ском по зи ву Св. Те о до
рит ни је у по чет ку био на ро чи то при пре мљен за хри сто ло шке рас пра ве 
у ко ји ма ће, као нај о бра зо ва ни ји и нај у глед ни ји пред став ник ан ти о хиј
ске шко ле, ак тив но уче ство ва ти од 430. па до Хал ки дон ског са бо ра 451. 
го ди не. У ври је ме не сто ри јан ских смут њи Те о до рит је стао на стра ну 
Не сто ри ја и бра нио га од Ки ри ло вих оп ту жби. Па три јарх ан ти о хиј ски 
Јо ван је 430. за ду жио Те о до ри та и Ан дре ја Са мо сат ског да ис пи та ју и 
опо врг ну Ки ри ло ве „Ана те ма ти зме“ упе ре не про тив Не сто ри ја. Те о до
рит је оштро ис ту пио про тив „Ана те ма ти за ма“ сма тра ју ћи да је у њи ма 
об но вље на Апо ли на ри је ва је рес и угро же на вје ра у цје ло ви тост људ ске 
при ро де у Хри сту.

На Ефе ски са бор 431. Те о до рит је, за јед но са оста лим си риј ским 
(ис точ ним) епи ско пи ма ко је је пред во дио Јо ван Ан ти о хиј ски, сти
гао по сли је већ одр жа ног Ки ри ло вог са бо ра. Не за до во љан раз во јем 
до га ђа ја и од лу ка ма Ки ри ло вог са бо ра, ко је су од ба че не од стра не 
си риј ских епи ско па, пи ше Ан дре ју Са мо сат ском: „Опет без ум ству је 
Еги пат про тив Бо га и во ју је про тив Мој си ја, Аро на и про тив слу гу 
Бо жи јих“ (Ep. 162).

По што Ефе ски са бор ни је до нио по тре бан мир и је дин ство у вје ри, 
Те о до рит се вра тио на сво ју ка те дру и на ста вио да пи ше про тив Ки ри
ла. Из тог пе ри о да по ти че ње гов спис „Пен та ло гос“ (Пет сло ва о очо
вје че њу) упе рен про тив Ки ри ла и Ефе ског са бо ра, од ко га су са чу ва ни 
ма њи фраг мен ти у „Ка те на ма на Лу ку“ Ни ки те Ира клиј ског.

Те о до рит је искре но же лио ус по ста вља ње ми ра и вјер ског је дин ства 
у Цр кви, али га је страх од на вод ног апо ли на ри зма Св. Ки ри ла ву као у 
по гре шном прав цу. Он ни је пра вил но схва тио Св. Ки ри ла, чи ја је бо
го слов ска ин ту и ци ја би ла ис прав на, али је ње го ва не јед но о бра зна тер
ми но ло ги ја би ла је дан од глав них раз ло га и по во да да га Те о до рит по
до зри је ва за апо ло на ри зам. Из на ве де них раз ло га Те о до рит ни је ду бље 
за ла зио у ис пи ти ва ње Не сто ри је вих хри сто ло шких по гле да, већ му се у 
жа ру бо го слов ске бор бе при бли жа вао од би ја ју ћи ње го ву осу ду и сма
тра ју ћи да је из ми ре ње са Ки ри лом мо гу ће са мо уко ли ко се овај од рек
не све га што је на пи сао про тив Не сто ри ја.

Иа ко се ка сни је увје рио у Ки ри ло ву дог мат ску пра во слав ност и при
хва тио ње го во хри сто ло шко уче ње из ло же но у по сла ни ци Јо ва ну Ан
ти о хиј ском „Εύφραινέσθ ωσα ν  οί ουρανοί“ (Ep. 39), Те о до ри ту је и да ље 
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оста ла не схва тљи ва Ки ри ло ва упор ност по пи та њу осу де Не сто ри ја. 
Тру де ћи се свим си ла ма да до при не се ус по ста вља њу ми ра у Цр кви он 
је по ку ша вао да увје ри све уче сни ке спо ра ка ко не ма хри сто ло шких 
раз ли ка из ме ђу Си ри је и Егип та, од но сно из ме ђу Не сто ри ја и Ки ри ла. 
Та да су по че ли да га на па да ју и Ки ри ло ви про тив ни ци ме ђу ис точ ним 
епи ско пи ма, пред во ђе ни Алек сан да ром Је ра пољ ским, и Ки ри ло ве при
ста ли це, пред во ђе не Јо ва ном Ан ти о хиј ским, ко ји су би ли у ме ђу соб
ном су ко бу. Ка да је су коб из ме ђу Ки ри ло вих при ста ли ца и про тив ни ка 
у си риј ском епи ско па ту кул ми ни рао 434. го ди не, на кон од лу ке по мје
сног са бо ра у Ев фра ти си ји да се пре ки не сва ки од нос са Јо ва ном Ан ти
о хиј ским због то га што је сврг нуо са ка те дре два епи ско па из ми тро по
ли је Алек сан дра Је ра пољ ског, Те о до рит је при хва тио те од лу ке. Јо ван 
Ан ти о хиј ски је на од лу ке са бо ра ре а го вао ту жбом у Ца ри град, ода кле 
је до био цар ски де крет ко јим се до тич ним епи ско пи ма на ре ђу је да се 
по ми ре са Јо ва ном или ће у су прот ном би ти сврг ну ти са сво јих ка те дри 
(M. Ric hard, „The o do ret, Jan d’ An ti oc he et les mo i nes d’ Ori ent“: Me lan ges 
de sci en ce re li gi e u se 3, стр. 150). Те о до рит је на кон то га по но во ус по ста
вио при ја тељ ске од но се са Јо ва ном Ан ти о хиј ским, са ко јим се ина че 
углав ном сла гао по пи та њу дог мат ског уче ња, али је имао раз ли чит 
став од ње га по пи та њу Не сто ри ја чи ју осу ду ни је же лио да пот пи ше.

Св. Ки ри ло у јед ном пи сму Јо ва ну Ан ти о хиј ском из ра жа ва за до вољ
ство што се Те о до рит по ми рио са сво јим па три јар хом и што је ра дио 
на по ми ре њу ис точ ног епи ско па та, али та ко ђе из ра жа ва и не за до вољ
ство што ни је пот пи сао од лу ку о Не сто ри је вом сврг ну ћу. Из гле да да је 
та да Ки ри ло пре ко ца ра Те о до си ја II успио да из ну ди Те о до ри тов пот
пис про тив Не сто ри ја. Те о до си је је под при јет њом сврг ну ћа са ка те дре 
зах ти је вао од свих епи ско па лич ни пот пис ко јим се по твр ђу је осу да 
Не сто ри ја. Ова те за, ко ју за сту па M. Ric hard у на ве де ној сту ди ји (стр. 
151–153), уте ме ље на је и на чи ње ни ци да Те о до рит у свом 83. пи сму 
упу ће ном Ди о ско ру Алек сан дриј ском из ја вљу је да је ра ни је пот пи сао 
осу ду Не сто ри ја и да оне ко ји из бје га ва ју да на зи ва ју Дје ву Ма ри ју Бо
го ро ди цом и раз дје љу ју Ису са Хри ста на два ли ца или два си на сма тра 
„ла жљи вим и ис кљу че ним из са бра ња истин ских хри сто љу ба ца“.

Мир у Цр кви ко ји је био ус по ста вљен уз ве ли ке на по ре по но во је био 
угро жен 438. ка да је Ки ри ло об ја вио сво је дје ло „Про тив Ди о до ра (Тар
сиј ског) и Те о до ра (Моп су е стиј ског)“, дво ји це ис так ну тих пред став ни ка 
ан ти о хиј ске шко ле. Те о до рит је као од го вор на на ве де но дје ло на пи сао 
трак тат „За Ди о до ра и Те о до ра“, од ко га су са чу ва ни са мо ма њи фраг
мен ти на си риј ском је зи ку. Иа ко су се осје ћа ле тен зи је, мир у Цр кви очу
ван је још не ко ври је ме јер су то искре но же ље ли и Ки ри ло и Те о до рит.

На кон Ки ри ло ве смр ти (444) и до ла ска вла сто љу би вог и ам би ци о
зног Ди о ско ра на алек сан дриј ску ка те дру, до шло је до за о штра ва ња од
но са. Ти од но си су се на гло по гор ша ли ка да је 446. ар хи ман дрит Ев тих 
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ис ту пио про тив „Фор му ле са гла сно сти“ и по чео, по зи ва ју ћи се на Св. 
Ки ри ла, да за го ва ра мо но фи зит ско уче ње. Схва та ју ћи је ре тич ност Ев
ти хо вог уче ња Те о до рит је на пи сао дје ло „Ера нист“ у ко ме те мељ но по
би ја ње го ве за блу де. Јев се ви је До ри леј ски је та ко ђе оп ту жио Ев ти ха за 
је рес и за тра жио хит но са зи ва ње са бо ра, ко ји је и одр жан 448. у Ца ри
гра ду. На са бо ру (σύνοδος ἐνδημοῦσα) је осу ђен Ев тих и ње го во уче ње 
(ACO. T. 2. Vol. 1 (1). P. 100–147).

Не за до во љан од лу ком Ца ри град ског са бо ра Ди о скор је успио да 
уби је ди ца ра Те о до си ја II да са зо ве „ва се љен ски са бор“ у Ефе су 449. 
го ди не (ACO. T. 2. Vol. 1 (1). P. 68–69). Због то га што је про те као у зна
ку те ро ра са бор је на зван „раз бој нич ким“ (грч. σύνοδος ληστρική; лат. 
la tro ci ni um Ep he si num). На овом са бо ру Ев тих је ре ха би ли то ван а Те о
до рит сврг нут, осу ђен и про тје ран из сво је епар хи је. Пре су да епи ско
пу кир ском за сни ва ла се на жал би ан ти о хиј ског све ште ни ка Пе ла ги ја, 
ко ји је на чи нио из бор из спи са „За Ди о до ра и Те о до ра“ и пре до чио га 
уче сни ци ма са бо ра за јед но са Те о до ри то вим пи смом мо на си ма Ана
то ли је упе ре ном про тив Ки ри ла. Осим Те о до ри та са бор је сврг нуо и 
осу дио Фла ви ја на Ца ри град ског, Јев се ви ја До ри леј ског и Иву Еде ског. 
Са оп ту же ни ма је, под при јет њом до жи вот ног про гон ства, би ло за бра
ње но сва ко оп ште ње „ка ко у гра ду та ко и у по љу“. На ре ђе но је да се 
јав но спа ле дје ла Те о до ри та, Не сто ри ја и па ган ског пи сца Пор фи ри ја 
(упе ре на про тив хри шћа на). Сви епи ско пи су би ли оба ве зни да се пи
сме но са гла се са са бор ском од лу ком. Рим ски ле га ти ни су при ста ли да 
пот пи шу са бор ске од лу ке, па су би ли при ну ђе ни да по бјег ну из Ефе са. 
Од лу ке са бо ра по твр ђе не су цар ским ука зом (Man si, VII, 497).

Те о до рит се по ву као у Апа миј ски ма на стир, гдје је на пи сао сво ју 
„Цр кве ну исто ри ју“. Из тог вре ме на по ти че и ве ли ки број ње го вих пи
са ма у ко ји ма на сто ји да раз об ли чи ла жи и кле ве те сво јих про тив ни ка 
и раз ја сни хри сто ло шке исти не, а као обра зац тач ног дог мат ског ис по
ви је да ња на во ди „To mos ad Fla vi a num“ па пе Ла ва, ко ји ни је при хва ћен 
на раз бој нич ком са бо ру али ће ка сни је на Хал ки дон ском са бо ру, за
јед но са Ки ри ло вим по сла ни ца ма Не сто ри ју, по слу жи ти као дог мат
ски основ за до но ше ње зна ме ни тог Хал ки дон ског оро са. Бор ба Све тог 
Те о до ри та за исти ну уско ро је овјен ча на успје хом. Но ви цар Мар ки јан 
га је вра тио на епи скоп ску ка те дру 451. и до зво лио му да уче ству је на 
Ва се љен ском са бо ру ко ји је са зван у Хал ки до ну исте го ди не (ACO. T. 2. 
Vol. 1 (1). P. 27–28). Ве ли ке за слу ге за ре ха би ли та ци ју епи ско па кир ског 
при па да ју па пи Ла ву Ве ли ком.

Те о до ри то ва по ја ва на са бо ру иза зва ла је не го до ва ње јед ног ди је ла 
епи ско па та (углав ном мо но фи зи та). Ве ћи на епи ско па за јед но са цар
ским чи нов ни ци ма уста ла је у од бра ну Те о до ри та као осо бе ко ја је би ла 
нај ве ћи про тив ник и из об ли чи тељ скан да ло зног, про мо но фи зит ског 
са бо ра из 449. го ди не. Те о до ри ту је до пу ште но да од са мог по чет ка уче
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ству је у са бор ским гла са њи ма и од лу чи ва њи ма као пу но прав ни члан. 
Ње га је са бор при хва тио не као рас ка ја ног гре шни ка не го као пра во
слав ног епи ско па, ко га су ње го ви про тив ни ци не пра вед но по до зр је ва
ли за хри сто ло шке за блу де и из ло жи ли ла жи ма и кле ве та ма. Ка да је 
на осмој са бор ској сјед ни ци за тра же но од ње га да пи сме но ана те ми ше 
Не сто ри ја, Те о до рит је то по ку шао да из бјег не не за то што ни је же лио 
да осу ди Не сто ри ја (то је већ учи нио за ври је ме ца ра Те о до си ја) већ за
то што је же лио да про чи та сво је лич но ис по ви је да ње вје ре да би са бор 
утвр дио ка ко он вје ру је и ми сли. Про ста осу да Не сто ри ја још не по твр
ђу је пра во слав ност оно га ко га осу ђу је и ана те ми ше, јер су осим пра
во слав них Не сто ри ја осу ди ли и је ре ти ци мо но фи зи ти. „Ме не су окле
ве та ли, го во рио је Те о до рит, па сам до шао да до ка жем да сам пра во
сла ван. Про кли њем Не сто ри ја и Ев ти хи ја, али не ћу о то ме да го во рим 
док не из ло жим сво ју вје ру“. Он је ипак на ин си сти ра ње ота ца са бо ра 
пот пи сао осу ду Не сто ри ја, без прет ход ног из ла га ња свог вје ро и спо ви
је да ња. Том при ли ком се обра тио са бор ским оци ма сле де ћим ри је чи ма: 
„Ана те ми шем Не сто ри ја и сва ког ко не ка же да је Све та Дје ва Ма ри
ја Бо го ро ди ца (Θεοτόκος) и ко јед ног Си на ди је ли на два. Та ко ђе сам 
са гла сан са де фи ни ци јом вје ре и пи смом пре све тог епи ско па Ла ва, и 
та ко ми слим. А на кон све га ово га бу ди те по здра вље ни“. Ти ме је „сва
ка сум ња про тив бо го љу бље ног Те о до ри та би ла од стра ње на“ (ACO. T. 
2. Vol. 1 (3). P. 7–11). Тре ба ис та ћи да је пот пи си ва ње осу де Не сто ри
ја од стра не Те о до ри та има ло фор мал ни а не су штин ски ка рак тер, јер 
огром на ве ћи на ота ца (осим про мо но фи зит ског еги пат ског епи ско па
та) ни је по до зри је ва ла Те о до ри та за не сто ри јан ство. О то ме свје до чи и 
цар Мар ки јан ко ји у свом едик ту из да том 452. ка же за Те о до ри та да су 
га оци са бо ра „по што ва ли због чу ва ња (пра ве) вје ре“ (Man si, VII, 500).

О по след њим го ди на ма жи во та Св. Те о до ри та не зна мо го то во ни
шта. Он се нај вје ро ват ни је пот пу но по све тио во ђе њу сво је епар хи је у 
ко јој је про на шао ду хов ни мир и љу бав сво је па стве, ко ји су му не до
ста ја ли то ком бур них дог матстких по ле ми ка са ње го вим про тив ни ци
ма. Прет по ста вља се да се упо ко јио из ме ђу 457. и 460. го ди не.

Спор о Те о до ри ту на ста вио се и на кон ње го ве смр ти. Осим мо но
фи зи та ко ји ни ка да ни су пре ста ли да га оп ту жу ју за не сто ри јан ство, 
про тив ње га је исту пао по зна ти бо рац про тив пе ла ги ја ни зма Ма рио 
Мер ка тор, ко ји је по ку шао да га дис кре ди ту је на осно ву по ре ђе ња по
је ди них одје ља ка из Те о до ри то вих дје ла са одјељ ци ма из дје ла Те о до ра 
Моп су е стиј ског и Не сто ри ја, не упу шта ју ћи се при том у ду бље раз
ма тра ње Те о до ри то вих бо го слов ских ста во ва и њи хо вог са гле да ва ња у 
ши рем кон тек сту и ор ган ској по ве за но сти. На Пе том ва се љен ском са
бо ру осу ђе ни су не ки Те о до ри то ви спи си упе ре ни про тив Ки ри ла (осу
да „Три по гла вља“), али су ње го ва лич ност и ис прав ност ње го ве вје ре 
ста вље ни ван сва ке сум ње. Због ове осу де уз ње го во име сто ји епи тет 
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„бла же ни“ а не „све ти“. Да нас, ка да мо же мо да са гле да мо у пра вом свје
тлу до га ђа је и рас пра ве ве за не за кир ског епи ско па, мо же мо да ка же мо 
да је, ка ко због свог огром ног ути ца ја на то ко ве нај ва жни јих до га ђа ја 
у пр вој по ло ви ни V ви је ка, ка да је ка ко ка же о. Ј. Ма јен дорф „спа сио 
Цр кву од мах ни тог Ев ти ха“ (Ма јен дорф Ј., Увод у све то о тач ко бо го
сло вље, Вр њач ка Ба ња 2008, с. 281), та ко и због сво је ар хи па стир ске 
слу жбе ко ју је оба вљао са апо стол ским за но сом, Те о до рит био свет чо
вјек и истин ски слу га Хри стов. На кон ње го ве смр ти ста нов ни ци Ки ра 
при ре ђи ва ли су сва ке го ди не све ча на са бра ња у част и спо мен ве ли ког 
ар хи па сти ра, не сум ња ју ћи ни јед ног тре нут ка у ње го ву све тост.

Те о до рит Кир ски спа да ме ђу плод ни је пи сце хри шћан ског Ис то ка. 
Сам ка же да је на пи сао 35 дје ла (Ep. 145). Ње го ви ра до ви су те мат ски 
ра зно вр сни и об у хва та ју го то во све обла сти цр кве ног уче ња.

Нај ве ћи дио ње го вог ли те рар ног опу са чи не ег зе гет ска дје ла. Пр во 
по вре ме ну на стан ка „Ту ма че ње Пје сме над пје сма ма“ (Ερμηνεία εἰς το 
Ἄισμα τῶν Ἀισμάτων; Ex pla na tio in Can ti cum can ti co rum) по све ће но је 
Јо ва ну Гер ма ниј ском. Осла ња ју ћи се на Ори ге на он ис ти че ду хов ни ка
рак тер „Пје сме над пје сма ма“ и од ба цу је ми шље ње да ова ста ро за вјет
на књи га ни је бо го на дах ну та и да је у њој опи са на плот ска љу бав из ме
ђу му шкар ца и же не, ко је је за сту пао Те о дор Моп су е стиј ски: „Мно ги 
не вје ру ју у ње ну бо го на дах ну тост и раз гла ша ва ју ба сне, не при стој
не чак и не ра зум ним же на ма. Јед ни го во ре да је Со ло мон на пи сао то 
сам о се би и о кће ри Фа ра о но вој, а дру ги да умје сто кће ри Фа ра о но ве 
под не вје стом тре ба ра зу мје ти Ави са гу Су нам ку... Но и они мо ра ју да 
при зна ју да су не у по ре ди во ви ше од њих би ли ис пу ње ни пре му дро
шћу и бла го шћу Бо жи јом бла же ни оци ко ји су убро ја ли ову књи гу у 
бо жан стве на Пи сма, сма тра ју ћи је ду хов ном и при клад ном за Цр кву“ 
(In Cant. Cant., pra ef. // PG. 81. col. 29). За оне ко ји по ри чу ње ну бо го
на дах ну тост Те о до рит ка же да не уми ју да про ник ну у пра ви сми сао и 
„да от кри ју тај ну ри је чи, због че га су, схва та ју ћи све што је та мо ре че но 
плот ски, упа ли у ту не ча сти ву ху лу“. Не вје ста у Пје сми над пје сма ма је, 
по Те о до ри то вом ту ма че њу, Цр ква, же ник је Хри стос, а ли ца ко ја раз
го ва ра ју са же ни ком и не вје стом су ан ђе ли Бо жи ји.

Дру го по вре ме ну на стан ка Те о до ри то во ег зе гет ско дје ло „Ту ма че
ње на ви ђе ња про ро ка Да ни ла“ (Υπόμνημα εἰς τας οράσεις του προφήτου 
Δανιήλ; In ter pre ta tio in Da ni e lem) има ан ти ју деј ски ка рак тер, што сам 
ау тор ис ти че у пред го во ру. Он ка же да су Ју де ји до сти гли та кво без
у мље да су Да ни ла, ко ји је ја сни је од свих дру гих про ро ка пред ска зао 
на чин и тач но ври је ме до ла ска истин ског Ме си је, Го спо да Ису са Хри
ста, као и не во ље ко је ће за де си ти са ме Ју де је због не вјер ја и не при ја
тељ ства пре ма исти ни, ис кљу чи ли из ре да про ро ка. У овом спи су ау
тор де мон стри ра мај стор ско вла да ње ти по ло шком ме то дом ту ма че ња 
Све тог Пи сма.
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Прет ход ном спи су бли ски су по са др жа ју и по вре ме ну на стан ка „Ту
ма че ње про ро штва бо жан стве ног Је зе ки ља“ (Ερμηνεία της προφητείας 
του Θείου Ιεζεκιήλ; In ter pre ta tio in Ezec hi e lem) и „Ту ма че ње на два на ест 
ма лих пр о ро ка“ (Υπόμνημα εἰς τοὺς δώδεκα προφήτασ; In ter pre ta tio in xii 
prop he tas mi no res). Ин те ре сант но је да Те о до рит ка же да два на ест ма
лих про ро ка чи не јед ну књи гу, не за то што су са вре ме ни ци и што су 
жи вје ли за јед но, већ за то што је ма ли број ри је чи и про ро шта ва код 
сва ког од њих не до во љан за са ста вља ње јед не по себ не књи ге.

„Ту ма че ње Псал ти ра“ (Ερμηνεία εἰς τοὺς Ψαλμοὺς; In ter pre ta tio in 
Psal mos) при па да по зни јим ег зе гет ским ра до ви ма Те о до ри та Кир ског. 
Ау тор на ро чи то ис ти че ви со ко зна че ње Псал ти ра ме ђу оста лим књи га
ма Ста рог За вје та и ње го ву ко рист за ду хов ни жи вот сва ког по бо жног 
хри шћа ни на.

По себ но мје сто ме ђу ег зе гет ским спи си ма Св. Те о до ри та при па
да „Ту ма че њу на про ро ка Иса и ју“ (Ερμηνεία εἰς τὸν προφήτην Ἡσαΐαν, 
Com men ta ria in Isa i am) на ста ло из ме ђу 441. и 448. го ди не. Пу ни ру ко
пис овог ту ма че ња от крио је 1899. Па пан до пу лосКе ра мевс (Афа на сий 
Ива но вич Па па до пу лоКе ра мевс † 1912 ) у ме то ху Гро ба Го спод њег у 
Ца ри гра ду, а об ја вио га је 1932. ње мач ки на уч ник A. Mële. У овом спи
су нај ви ше до ла зи до из ра жа ја спо соб ност и мај стор ство Те о до ри та 
као ту ма ча Све тог Пи сма и осо бе ност ње го вог ег зе гет ског ме то да. О 
основ ним прин ци пи ма ту ма че ња „Књи ге про ро ка Иса и је“ Св. Те о до
рит ка же: „Ако по сма тра мо ово про роч ко дје ло у цје ли ни, он да мо же мо 
да ка же мо да су по је ди на мје ста и њи хов сми сао очи глед ни, док дру га 
(мје ста) има ју пре но сни (але го риј ски) сми сао и нео п ход но их је ту ма
чи ти. За то ћу се по ста ра ти да о пр ви ма го во рим крат ко, а да за дру га 
дам ши ре об ја шње ње...“.

Ег зе гет ски рад „Об ја шње ње те шких мје ста Бо жан ског Пи сма“ (Εἰς τα 
απορα της θείασ γραφήσ) на пи сан је у фор ми пи та ња и од го во ра на Ок та
те ух (Qu a e sti o nes in Oc ta te uc hum) и на књи ге Ца ре ва и Днев ни ка (Qu a e
sti o nes in li br os Reg no rum et Pa ra li po me non). У пред го во ру ау тор ис ти че 
да „сва по ста ва ље на пи та ња не ма ју исти циљ. Јед ни их по ста вља ју са не
ча сном на мје ром, же ле ћи да до ка жу да Бо жан ско Пи смо учи не пра вил но 
и да са мо се би про ти вр је чи; дру ги се рас пи ту ју из ра до зна ло сти, же ле ћи 
да на ђу тра же но. За то ми, уз по моћ Бо жи ју, тре ба да за тво ри мо хул на 
уста пр ви ма, по ка зу ју ћи са гла сје и до сто јан ство у уче њу Бо жан ског Пи
сма, а по след њи ма по мо гућ но сти да да мо рје ше ња на те шка пи та ња“.

Осим на ве де них, Те о до ри ту при па да ју још три ома ња ег зе гет ска 
спи са по све ће на Ста ром За вје ту: „Ту ма че ње про ро штва бо жан стве ног 
Је ре ми је“ (Ερμηνεία της προφητείας του Θείου Ιερεμίου), „Ту ма че ње књи
ге про ро ка Ва ру ха“ и „Ту ма че ње на Плач Је ре ми јин“. Ова три спи са об
у хва ће на су у Ми њи вој Па тро ло ги ји за јед нич ким ла тин ским на сло вом 
„In ter pre ta tio in Je re mi am“.
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Је ди но ег зе гет ско дје ло по све ће но Но вом За вје ту „Ту ма че ње че тр
на ест по сла ни ца апо сто ла Па вла“ (Com men ta ri us in Om nes Pa u li Epi
sto las), Те о до рит је на пи сао по сли је сво јих ста ро за вјет них ко мен та ра. 
О ду бо кој сми ре но сти, скром но сти и вјер но сти све то о тач ком пре да њу, 
ко ји ка рак те ри шу и лич ност епи ско па кир ског и ње гов при ступ Све
том Пи сму, нај бо ље свје до че ри је чи из пред го во ра овом дје лу: „Не ма 
ни чег не при лич ног да и ми као ко мар ци за јед но са оним пче ла ма (тј. 
прет ход ним ту ма чи ма по сла ни ца) бо ра ви мо у лу го ви ма апо стол ским... 
За то, мо ле ћи се да бу дем оза рен лу чом ду хов ном свје тла, осмје лио сам 
се на ту ма че ње, пот по ру за то на ла зе ћи код бла же них ота ца. При је све
га по бри ну ћу се да бу дем кра так, јер знам да не мно го сло вље и ле њив це 
мо же да при ву че чи та њу“.

Од че ти ри апо ло гет ска спи са Св. Те о до ри та до нас су до шла два: 
„Ли је че ње је лин ских бо ле сти“ (Ελληνικών θε ραπευτική παθημάτων; Gra
e ca rum af ec ti o num cu ra tio) и „Де сет бе сје да о про ми слу“ (Περί πρόνοιας, 
λόγοι δέκα; De pro vi den tia ora ti o nes de cem).

„Ли је че ње је лин ских бо ле сти“ или „По зна ње је ван ђел ске исти не на 
осно ву је лин ске фи ло со фи је“ спа да ме ђу бо ље апо ло гет ске ра до ве хри
шћан ске ста ри не. Дје ло је на пи са но при је Ефе ског са бо ра, а са сто ји се 
од два на ест трак та та („сло ва“) у ко ји ма Те о до рит по ка зу је ве ли ку еру
ди ци ју и за ви дан по ле мич ки дар. По ре де ћи хри шћан ско вје ро у че ње са 
си сте ми ма грч ких фи ло со фа и пи са ца, епи скоп кир ски же ли да до ка же 
су пер и ор ност је ван ђе ља над грч ком ми шљу за ко ју ка же да је про ти вр
јеч на, бес плод на и не по сто ја на. Ње го ва по ре ђе ња се про те жу не са мо 
на „те о ри ју“ не го и на „прак су“. Он ука зу је на ра ди кал ну раз ли ку из
ме ђу (на чи на) жи во та след бе ни ка Је ван ђе ља и жи во та мно го бо жа ца. 
Ако се ври јед ност не ке ре ли ги је мо же од ре ди ти жи во том ње них след
бе ни ка он да, по Те о до ри ту, хри шћан ство има огром ну пред ност над 
мно го бо штвом, јер је мо рал ни жи вот хри шћа на не у по ре ди во чи сти ји 
и уз ви ше ни ји од мо рал но сти след бе ни ка мно го бо жач ке ре ли ги је. У по
ле ми ци про тив је лин ског па га ни зма Те о до рит се че сто осла ња на ар гу
мен та ци ју ра ни јих хри шћан ских апо ло ге та Кли мен та Алек сан дриј ског, 
Ори ге на и Јев се ви ја Ке са риј ског.

„Де сет бе сје да о про ми слу“ на ми је ње но је обра зо ва ним ан ти о хиј
ским слу ша о ци ма. У бе сје да ма 1–5. Те о до рит из во ди ко смо ло шки до каз 
о по сто ја њу Бо жан ског про ми сла; у бе сје да ма 6–10. го во ри о устрој ству 
људ ског дру штва, о оп ште чо вје чан ској мо рал но сти и о Oваплоћењу 
Си на Бо жи јег као до ка зу по сто ја ња про ми сла.

Сво је нај зна чај ни је дог мат ско дје ло „Ера нист или мно го ли ки“ (Ἐρα
νιστής ή Πολύμορφος, Era ni stes), упе ре но про тив мо но фи зит ске је ре си, 
Те о до рит је на пи сао 447. или 448. го ди не. Са мим на сло вом дје ла Те о
до рит же ли да од ре ди сми сао и су шти ну но ве је ре си. Ри јеч Ἐρανιστής 
озна ча ва ску пља ча, про сја ка ко ји не има ју ћи ни шта сво је сву да па бир
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чи не што за се бе и од ту ђих пр ња и за кр па иза тка ва се би ша ре ну и ра
зно бој ну оде жду. Те о до рит хо ће да ка же да мо но фи зит ство ни је ни шта 
дру го до скр пље ност за блу да пре ђа шњих је ре ти ка, од Си мо на ма га и 
гно сти ка до Ари ја, Ев но ми ја и Апо ли на ри ја.

„Ера нист“ је на пи сан у фор ми ди ја ло га из ме ђу пра во слав ног и мо
но фи зи те, а са сто ји се из че ти ри ди је ла: три ју ди ја ло га ко ји су на сло
вље ни хри сто ло шким тер ми ни ма „Не про мјен љив“ (ἄτρεπτος), „Не по
ми је шан“ (ἀσυγχυτος), „Не стра да лан“ (ἀπαθής) и за вр шног, су мар ног 
из ло же ња хри сто ло шког уче ња у 40 си ло ги за ма.

У пр вом ди ја ло гу („Не про мјен љив“), Пра во сла вац ис ти че да се стих 
Јо ва но вог је ван ђе ља „Ло гос по ста де ти је ло“ мо ра ра зу мје ти у сми слу да 
је Ло гос узео пот пу но чо вје штво, у су прот ном или се Ло гос про ми је нио 
у ти је ло – што угро жа ва Ње го ву не про мјен љи ву при ро ду као Бо га, или 
Он са мо при вид но из гле да (по ја вљу је се) као чо вјек – што је до ке ти зам.

У дру гом ди ја ло гу („Не по ми је шан“) и Ера нист и Пра во сла вац се 
са гла ша ва ју око то га да би ло ка ква хри сто ло шка син те за мо ра из бје
ћи опа сно сти Ари ја и Апо ли на ри ја. По Пра во слав цу то је мо гу ће са мо 
бес ком про ми сним ин си сти ра њем на из ра зу дви је при ро де. Без бо жно 
је ми је ша ти оно што је раз ли чи то, а иде ја јед не при ро де да је осно ва 
за сум њу за та ко не што. Ера нист, по Те о до ри то вом ви ђе њу, про пу шта 
при ли ку да за шти ти Бо жан ску при ро ду од про мје не и сми је ша ња.

У по след њем ди ја ло гу („Не стра да лан“) Пра во сла вац пот пу но ра зу
ми је да стра да ње мо ра би ти при пи са но јед ној лич но сти, јед ном Хри сту. 
Кри ти ку ју ћи Ки ри лов из раз „ка же мо да је Ло гос стра дао не стра дал но“, 
ко ме при бје га ва Ера нист, Пра во сла вац се пи та: „Да ли би ико ра зу ман 
за сту пао та кве бу да ла сте за го нет ке? Ни ко ни ка да ни је чуо за не што као 
не стра дал но стра да ње или бе смрт ну смрт ност. Онај ко ји је не стра да
лан ни ка да не ће ис ку си ти стра да ње, а оно што је ис ку си ло стра да ње не 
мо же би ти не стра дал но“.

Те о до ри тов спис из 453. го ди не „Скра ће ни пре глед је ре тич ког ба
сно сло вља“ (Αιρετικής κακομυθίας επιτομή; Ha e re ti ca rum fa bu la rum com
pen di um) у че ти ри књи ге, са др жи из ло же ње и ана ли зу ка ко древ них 
та ко и ау то ру са вре ме них је ре си. У овом ра ду Те о до рит оби ла то ко ри
сти прет ход ну ан ти је ре тич ку ли те ра ту ру (осим Епи фа ни је вих спи са).

У „Крат ком из ло же њу Бо жан стве них дог ма та“ (Θείων δογμάτων 
επιτομή) ко је чи ни пе ту књи гу спи са „Скра ће ни пре глед је ре тич ког ба
сно сло вља“, Те о до рит си сте мат ски из ла же уче ње Цр кве, об у хва та ју ћи 
све обла сти хри шћан ске дог ма ти ке. Овај спис, по ми шље њу Н. Глу бо
ков ског, пред ста вља „по след њу ри јеч хри шћан ске те о ло ги је у пе том 
ви је ку“ (Глу бо ков ский Н., Бла женный Фе о до рит Кир ский, Т. II, Мо
сква 1890, с. 197).

У Те о до ри то ве дог мат ске ра до ве спа да ју та ко ђе већ по ме ну ти трак
та ти „За Те о до ра и Ди о до ра“ (Pro Di o do ro et The o do ro) и „Пен та ло гос“ 
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(Πενταλόγιον περὶ ἐνανθρωπήσεως; Pen ta lo gi um de In car na ti o ne), као и 
трак тат „По би ја ње 12 ана те ма ти за ма“ (Im pug na tio XII anat he ma ti smo
rum Cyril li) ко ји је из гу бљен али се мо же го то во у цје ло сти ре кон стру
и са ти на осно ву Ки ри ло вог од го во ра Те о до ри ту.

Те о до ри ту при па да ју два дог мат ска спи са ко ја су ра ни је при пи си
ва на Св. Ки ри лу Алек сан дриј ском: „О Све тој и Жи во твор ној Тро ји ци“ 
(Περὶ τῆς Αγίας καὶ Ζωοποίου Τριάδος; De san cta et vi vi fi ca Tri ni ta te) и „О 
Ова пло ће њу Го спо да“ (Περί τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπήσεως; De in car na
ti o ne Do mi ni). Вр сни по зна ва о ци жи во та и дје ла Све тог Те о до ри та, Н. 
Глу бо ков ски, А. Er hard и J. Le bon су сна жном ар гу мен та ци јом до ка за ли 
да је он ау тор на ве де них ра до ва. Ње му та ко ђе при па да ју и два трак та та 
са чу ва на под име ном Ју сти на Му че ни ка: „Из ло же ње пра ве вје ре“ (Ex po
si tio rec tae fi dei), у ко јем се раз ма тра ју пр вен стве но три ја до ло шки и хри
сто ло шки про бле ми, и „Пи та ња и од го во ри пра во слав ни ма“ (Qu e sti o
nes et re spon si o nes ad ort ho do xos), ко ји са др жи 161 од го вор на исто то
ли ко пи та ња ве за них за исто риј ске, дог мат ске, етич ке и ег зе гет ске те ме.

Те о до рит је ве о ма зна ча јан и као цр кве ни исто ри чар. Сво ју „Исто
ри ју Цр кве“ (Θεοδωρήτου Εκκλησιαστική Ιστορία; Hi sto ria ec cle si a sti ca) у 
пет књи га, ко ја пред ста вља на ста вак исто и ме ног дје ла Јев се ви ја Ке са
риј ског и об у хва та пе ри од од 323. до 428, на пи сао је у ври је ме из гнан
ства у Апа миј ском ма на сти ру (449–450). Ње го ва „Исто ри ја“ има ве о ма 
из ра же ну апо ло гет ску и ан ти је ре тич ку тен ден ци ју и тре ба да по слу жи 
као до каз по бје де Цр кве над ра зним је ре си ма. Нај ве ћа ври јед ност овог 
дје ла је што са др жи зна ча јан број до ку ме на та ко је не на ла зи мо код дру
гих пи са ца и што нас њен ау тор бо ље и објек тив ни је од дру гих цр кве
них исто ри ча ра оба вје шта ва о не ким пи та њи ма и до га ђа ји ма ве за ним 
за Ис точ ну Цр кву.

При је „Цр кве не исто ри је“ Те о до рит је (око 444) на пи сао „Исто ри ју 
бо го љу ба ца“ (Φιλόθεος Ιστορία; Hi sto ria re li gi o sa), у ко јој опи су је жи вот 
и под ви ге си риј ског мо на штва. Не ке од под ви жни ка Те о до рит је лич
но по зна вао, а о дру ги ма го во ри на осно ву ка зи ва ња оче ви да ца ко је 
не ка да и по и ме нич но на во ди. „Сло во о Бо жан ској љу ба ви“ (Περί της 
θείας αγάπης), ко јим се за вр ша ва ова књи га, пред ста вља не ку вр сту фи
ло соф скобо го слов ског за кључ ка. Aутор ис ти че љу бав пре ма Бо гу као 
основ но по кре тач ко на че ло жи во та под ви жни ка ко је му да је сна гу да 
одо ли свим ис ку ше њи ма ово га сви је та.

До нас је до шло пре ко 200 Те о до ри то вих пи са ма ко ја чи не ве о ма 
ва жан дио ње го вог ли те рар ног на сле ђа. Ова пи сма са др же бо гат би о
граф ски, бо го слов ски и цр кве но и сто риј ски ма те ри јал, због че га има ју 
ве ли ки зна чај за хри шћан ску на у ку.

Св. Те о до рит спа да ме ђу нај бо ље ту ма че Све тог Пи сма у древ ној Цр
кви. Те о до ри то ву ег зе ге зу, стил и је зик хва ли вр сни по зна ва лац кла сич
не и отач ке ли те ра ту ре и суп тил ни кри ти чар, па три јарх Фо ти је: „Овај 
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уи сти ну му дри муж у рас кри ва њу и из ла га њу про роч ких ри је чи пре ва
зи ла зи не са мо Ипо ли та не го и мно ге дру ге. Је два да је не ко дру ги упо
тре био је зик то ли ко при кла дан ту ма че њи ма. Сво јим чи стим и ја сним 
из ра зи ма он истин ски ба ца свје тлост на там на мје ста... Он ни ка да не 
при бје га ва ди гре си ја ма и ра су ђи ва њи ма стра ним пред ме ту, ни ти ства
ра пре за си ће ност, а ипак ус пје ва да раз ја сни све не до у ми це, ни пре ви ше 
крат ко ни пре ви ше оп шир но... Он се уз ви сио до нај ви шег до сто јан ства 
у ег зе ге зи, та ко да је те шко на ћи не ко га ко би бо ље од ње га про ту ма чио 
не ја сна мје ста“ (Phot. Bi bli ot. 203 // PG. 103. col. 673, 676). Ви со ку оцје ну 
Те о до ри то вој ег зе ге зи да је и Ни ки фор Ка лист (Hist. eccl. XIV, 54 ).

Те о до ри то ви ко мен та ри пред ста вља ју сре ћан спој ан ти о хиј ске и 
алек сан дриј ске ег зе гет ске тра ди ци је. Иа ко се нај ви ше осла ња на исто
риј сколи те рар ну ана ли зу тек ста и за др жа ва на ње го вом до слов ном 
сми слу, Те о до рит че сто ис тра жу је ви ши, ду хов ни сми сао тек ста ко ри
сте ћи се ти по ло шким и але го риј ским ме то дом ту ма че ња. Он вје што 
из бје га ва ка ко крај њи исто ри ци зам (бу ква ли зам), ка рак те ри сти чан за 
Те о до ра Моп су е стиј ског, сма тра ју ћи да се та квим при сту пом не пр о
ни че у пра ви сми сао би блиј ског тек ста и не „от кри ва тај на ри је чи“, та
ко и крај њи але го ри зам, ка рак те ри сти чан за не ке пред став ни ке Алек
сан дриј ске шко ле, у ко јем он ви ди „из ми шљо ти не бр бљи ва ца“, „ба
сне не ра зум них“ и „бун ца ње пи ја них ста ра ца“ (In Ps. CV, 47 // PG. 80. 
col. 1783). По сто је мје ста у Све том Пи сму ко ја је, по Те о до ри ту, бе сми
сле но и нер зум но ту ма чи ти до слов но. У та квим слу ча је ви ма ту мач је 
ду жан да про ник не да ље од ри је чи и ис тра жи та мје ста „по за ко ни
ма але го ри је“ (κατὰ τοὺς τῆς ἀλλεγορίας νόμους; In Ezech. XXXI, 9–11 // 
PG. 81. col. 1124 ).

У сво јим ту ма че њи ма Те о до рит за др жа ва жи ву, ор ган ску по ве за
ност два За вје та, пред ста вља ју ћи Ста ри За вјет као пра о браз (τύπος) 
Но вог За вје та. Та „ти по ло ги ја“ не ума њу је исто риј ски ре а ли зам ста
ро за вјет них до га ђа ја и лич но сти. Са ма фак та има ју пра о бра зни сми
сао и са ме лич но сти су пра о бра зи. На при мје ру Мел хи се де ка Те о до рит 
те мељ но об ја шња ва раз ли ку из ме ђу пра о бра за, сли ке, ти па (τύπος) и 
ствар но сти, исти не (ἀλήθειαν) на ко ју се пра о браз од но си. Мел хи се дек 
је чо вјек и оно што од го ва ра чо вје ку при пи су је мо Мел хи се де ку, а оно 
што на ди ла зи људ ску при ро ду при пи су је мо Хри сту. По оним ства ри
ма ко је на ди ла зе људ ску при ро ду Мел хи се дек је пра о браз, сли ка и тип 
Хри ста. Оно што на ди ла зи људ ску при ро ду од го ва ра Спа си те љу по 
при ро ди и исти ни, а Мел хи се де ку као сли ци и ти пу. Мел хи се дек као 
чо вјек ни је Бо жи ја сли ка не го је ство рен по Бо жи јој сли ци. Син као Бо
жан ска ипо стас је Бо жи ја сли ка, при род на сли ка Оца. По оно ме да кле 
што од го ва ра Бо гу (што на ди ла зи људ ску при ро ду) Мел хи се дек је тип, 
пра о браз Хри ста, а по оно ме што од го ва ра љу ди ма Хри стос је по стао 
ве ли ки све ште ник по ре ду Мел хи се де ко вом (Eran. dial. II, 124–125).
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На ро чи то је ин те ре сант но Те о до ри то во ту ма че ње ста ро за вјет них 
про ро шта ва. Ње гов прет ход ник Те о дор Моп су е стиј ски је сма трао да су 
про ро ци пред ска зи ва ли до га ђа је у окви ри ма ста ро за вјет не исто ри је и 
да ни су има ли пред ста ву о Све тој Тро ји ци, о Хри сту као ова пло ће ном 
Бо гу и сл. (Theod. Mops. In xii prof. min. // PG. 66. col. 229, 241, 473–476, 
504; In Joan. // CSCO vol. 116: 221, 5–19). Ви де ћи у ста ро за вјет ним про
ро штви ма са мо свје до чан ства о суд би Изра иљ ског на ро да и од ри чу
ћи фак тич ки њи хов ме си јан ски сми сао он је сма трао да се ве за из ме
ђу про ро шта ва и Но вог За вје та мо же уста но ви ти са мо пре ко до га ђа ја 
из исто ри је Изра и ља по мо ћу ти по ло ги је (Theod. Mops. In xii prof. min. 
// PG. 66. col. 232, 320–325). По ми шље њу Св. Те о до ри та про ро штво 
уви јек пре ма шу је гра ни це сво га вре ме на и ука зу је на оно што је из ван 
ње га. Је ди но у Но вом За вје ту про ро штва до би ја ју сво је пу но оства ре
ње. Ста ро за вјет ни про ро ци су пред ви дје ли не са мо до га ђа је из исто
ри је Изра и ља, не го су пред ска за ли спа се ње на ро да и до ла зак Го спо да 
(The o do reth. In Is. // SC. 276: préf. 1–4). При том су пр о ро ци, про све ће ни 
бла го да ћу Ду ха Све то га, ви дје ли и ра зу мје ли оно о че му су го во ри ли 
(The o do reth. // SC. 315: 17, 51–54).

Те о до рит ди је ли ме си јан ска про ро штва на дви је гру пе. У пр ву гру
пу спа да ју про ро штва ко ја по свом уну тра шњем са др жа ју, у прин ци пу, 
ни су ор ган ски по ве за на са ста ро за вјет ним до га ђа ји ма. Њи хов сми сао 
пре ва зи ла зи ре ал но сти Ста рог За вје та и њи хо во ис пу ње ње мо же мо ви
дје ти са мо у до га ђа ји ма из је ван ђел ске исто ри је и ни гдје ви ше. Та ква су, 
на при мјер, про ро штва Јо и ла о да ро ва њу Цр кви Ду ха Све то га (Јл 2, 28–
32), Ми хе ја о ро ђе њу Спа си те ља у Ви тле је му (Мих 5, 2), Иса и је (Ис 7, 
14) о ро ђе њу Хри ста од Дје ве (The o do reth. // SC. 276: 3, 347–392). У дру гу 
гру пу спа да ју про ро штва ко ја се дје ли мич но од но се на не ке до га ђа је из 
Ста рог За вје та, ко ји не од ра жа ва ју у пот пу но сти сми сао пред ска за ног. 
Пу но ис пу ње ње тих про ро штва тре ба тра жи ти у до га ђа ји ма ме си јан
ског вре ме на у ко ји ма се у пот пу но сти у исто ри ји ова пло ћу је са др жај 
про роч ких ри је чи. Та ква мје ста Те о до рит на зи ва „двој на про ро штва“ 
(δηπλῆ προφητεία; In Ezech. // PG. 81. col. 1156). Иа ко се ова про ро штва 
до ти чу од ре ђе них до га ђа ја из исто ри је Изра и ља, она се у пра вом сми
слу и у пот пу но сти од но се на но во за вјет ни до мо строј и сво је истин ско 
ис пу ње ње на ла зе са мо у Но вом За вје ту (The o do reth. // SC. 315: 16, 449–
450). При мјер ова квог про ро штва Те о до рит на ла зи у 84. (85) псал му. 
У овом псал му са др жа на је и сјен ка (σκιάν) и исти на (ἀλήθειαν) пред
ска за ног. У осло бо ђе њу иза бра ног на ро да од роп ства пре ди зо бра же но 
је спа се ње чи та вог чо вје чан ства. Бог је осло бо дио Изра иљ од роп ства 
еги пат ског и роп ства ва ви лон ског, а сав људ ски род од роп ства ђа во лу 
и од тру ле жно сти (In Ps. LXXXIV // PG. 80. col. 1545).

Те о до рит Кир ски је ве о ма зна ча јан као хри сто ло шки пи сац. И он 
се, као и Св. Ки ри ло, у свом хри сто ло шком ис по ви је да њу ру ко во дио 
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пр вен стве но со ти ри о ло шким мо ти ви ма. Као што Св. Ки ри ло ука зу је 
да не ма спа се ња ако лич ност Спа си те ља ни је исто вјет на са лич но шћу 
Си на Бо жи јег, та ко и Св. Те о до рит са свим ис прав но ука зу је да не ма 
спа се ња ако не ма пу но ће чо вје штва у Хри сту. У же љи да рас кри је и ис
так не ре ал ност и пу но ћу чо вје штва у Хри сту Те о до рит не до вољ но и не 
та ко успје шно као Св. Ки ри ло го во ри о је дин ству Бо го чо вје чан ске лич
но сти, али му се ни ка ко не мо же им пу ти ра ти да по пут Те о до ра Моп
су е стиј ског и Не сто ри ја Хри сто во чо вје штво оса мо ста љу је у за се бан 
су бје кат. Ње го ва раз ми шља ња, ако се пра вил но схва те, и у овом сег
мен ту бо го сло вља су ис прав на и ор то док сна. То се нај бо ље ви ди из ње
го ве дог мат ске по сла ни це (151. пи смо – Πρὸς τοὺς ἐν τῇ Εὐφρατησίᾳ, καὶ 
Ὀσροηνῇ, καὶ Συρίᾳ, καὶ Φοινίκῃ καὶ Κιλικίᾳ μονάζοντας) упу ће не мо на си
ма Ев фра ти си је, Осро и ни је, Си ри је, Фе ни ки је и Ки ли ки је од мах по сли
је Ефе ског са бо ра (431), у ко јој Те о до рит из ла же пра во слав ну хри сто
ло ги ју (је зи ком ан ти о хи ја ца за ко ји се упор но за ла гао) пот пу но са гла
сну Хал ки дон ском вје ро и спо ви је да њу: „Ис по ви је да мо Го спо да на шег 
Ису са Хри ста као са вр ше ног Бо га и са вр ше ног чо вје ка (Θεὸν τέλειον καὶ 
ἄνθρωπον τέλειον), Ко ји има ра зум ну ду шу и ти је ло (ἐκ ψυχῆς λογικῆς 
καὶ σώματος), Ко ји се ро дио при је вје ко ва од Оца по Бо жан ству, а у по
след ње да не ра ди нас и ра ди на шег спа се ња од Ма ри је Дје ве, јед ног и 
истог, јед но сушт ног Оцу по Бо жан ству и јед но сушт ног на ма по чо вје
штву (τὸν αὐτὸν ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον 
ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα). Јер, са вр ши ло се сје ди ње ње дви је при ро
де (Δύο γὰρ φύσεων ἕνωσις γέγονε). Због то га ми и ис по ви је да мо јед
ног Хри ста, јед ног Си на, јед ног Го спо да (Διὸ ἕνα Χριστὸν, ἕνα Υἱὸν, ἕνα 
Κύριον ὁμολογοῦμεν). И не раз дје љу је мо је дин ство, не го вје ру је мо да се 
из вр ши ло на не сли вен на чин (οὔτε γὰρ τὴν ἕνωσιν λύομεν, καὶ ἀσύγχυτον 
αὐτὴν γε γενῆσθ αι πιστεύο)... Ми да кле ис по вје да мо да је Го спод наш 
Исус Хри стос исти ни ти Бог и исти ни ти чо вјек и не раз дје љу је мо на два 
ли ца јед ног (Хри ста), не го вје ру је мо да су се не сли ве но сје ди ни ле дви је 
при ро де (Θεὸν τοίνυν ἀληθινὸν καὶ ἄνθρωπον ἀληθινὸν τὸν Κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστὸν ὁμολογοῦμεν, οὐκ εἰς δύο πρόσωπα διαιροῦντες τὸν ἕνα, 
ἀλλὰ δύο φύσεις ἀσυγχύτως ἡνῶσθαι πιστεύομεν)... И при но си мо Му јед
но по кло ње ње, бу ду ћи да вје ру је мо да се сје ди ње ње са вр ши ло у утро би 
Дје ве од са мог за че ћа“.

У рас кри ва њу тај не Хри сто ве лич но сти Те о до рит се углав ном осла
ња на Све то Пи смо, на ро чи то на хим ну из По сла ни це Фи ли пља ни ма 
(2, 6–11), пре ма чи јем је ком по зи циј ском мо де лу и из гра ђе на ње го ва 
хри сто ло ги ја.

У свом по и ма њу је дин ства Бо жан ства и чо вје штва у Хри сту Те о
до рит не по ла зи ни од о зго ни од о здо, ни од Бо га ни од чо вје ка, не го 
од ствар но сти тог је дин ства у ко ју он вје ру је и ко ју же ли ра зу мје ти. 
Иа ко на чин сје ди ње ња Бо га и чо вје ка, по Те о до ри ту, на ди ла зи мо ћи 
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на шег ума, наш ум у гра ни ца ма сво је мо ћи те жи да ра зу ми је оно што 
је об ја вље но.

Је дин ство из ме ђу Бо га и чо вје ка ни је, по ње го вом ми шље њу, не ка
кав мо рал ни са вез већ он то ло шко је дин ство. Сје ди ње ни Бог и чо вјек 
чи не и је су јед но жи во би ће (ἓν ζῶον), јед но ли це (ἓν πρόσωπον). Је дан 
и исти Хри стос је „Син Бо жи ји и Син Чо вје чи ји, Син Да ви дов и Го
спод Да ви дов, по то мак Да ви дов и тво рац Да ви дов“ (Eran. dial. II // PG. 
83. col. 148). Је дин ство је за ње га уви јек је дин ство раз ли чи тих (Eran. 
dial. II // PG. 83. col. 141). При зна ти раз ли ку зна чи при зна ти је дин ство. 
Ло гос ни је Сво ју Бо жан ску су шти ну (при ро ду) про ми је нио, пре тво рио 
се у не што дру го ка да се ова пло тио, тј. сје ди нио са ти је лом ко је је сам 
ство рио (Eran. dial. II // PG. 83. col. 141). Сје ди ње ње ни је ни пре тва ра
ње Бо га у чо вје ка ни ти пре тва ра ње чо вје ка у Бо га. Бог ни је из гу био дио 
се бе ни ти је чо вјек из гу био дио се бе. Он то ло шка раз ли ка из ме ђу Твор
ца и тво ре ви не оста је. За то је је дин ство уви јек је дин ство раз ли чи тих и 
у том је дин ству Бог оста је Бог, а чо вјек оста је чо вјек. У том је дин ству 
та ко ђе Бог оста је не ви дљив а чо вјек ви дљив, али не ви дљи ви Бог по ста
је ви дљив и от кри ва се пре ко чо вје ка у Хри сту и исто вре ме но скри ва 
Сво ју сла ву и по ни зу је са мог Се бе, да би спа сио људ ски род и из ба вио 
га од тру ле жно сти и смр ти.

Раз ли ко ва ње (διάκρισις), по Те о до ри ту, не укљу чу је ди је ље ње 
(διαίρεσις). Он на во ди при мјер чо вје ка у ко ме раз ли ку је мо ду шу и ти је ло, 
тј. дви је при ро де, а не ди је ли мо га на два (Eran. dial. II // PG. 83. col. 145). 
Код при род ног сје ди ње ња ство ре них ствар но сти, кон крет но код чо вје ка, 
свој ства оби ју при ро да оста ла су нео ште ће на. Ако у ство ре ном сви је ту 
свој ства сје ди ње них при ро да оста ју не про ми је ње на он да то не у по ре ди
во ви ше ври је ди код сје ди ње ња из ме ђу Бо жан ства и чо вје штва у Хри сту 
(Ep. 146). У Хри сто вој лич но сти Бо жан ство је не раз дје љи во сје ди ње но са 
чо вје штвом: „Ми не ди је ли мо до мо строј на два ли ца и не про по ви је да мо 
два си на умје сто Је ди но род ног, не го по у ча ва мо као што смо на у че ни, тј. 
(го во ри мо о) дви је при ро де, δύο φύσεις (De in car. Dom. 31).

Те о до рит кри ти ку је по јам „ипо ста сног“ или „при род ног“ је дин ства 
у Ки ри ло вим „ана те ма ти зми ма“, у ко јем он ви ди пот чи ња ва ње Бо жан
ства ну жно сти. При ро да је, по ње му, не што што по кре ће ну жност, не
што што је ли ше но сло бо де. По при ро ди се де ша ва оно што „ни је по 
во љи“. Код Хри ста све је „из до бре (сло бод не) во ље, чо вје ко љу бља и 
ми ло сти“ (Eran. dial. II // PG. 83. col. 145). Ти ме Те о до рит же ли ре ћи 
да сје ди ње ње у Хри сту ни је при род но сје ди ње ње, не го је то сје ди ње ње 
из до бре (сло бод не) во ље, чо вје ко љу бља и ми ло сти, из пот пу но без у
слов не, не за слу же не и без гра нич не љу ба ви. На су прот пој му „при род
ног сје ди ње ња“, Те о до рит ис ти че сло бо ду уни же ња Бо жи јег Си на, ко ји 
се до бро вољ но сје ди нио „са при ро дом узе том од нас“. Ло гос је из Свог 
чо вје ко љу бља уни зио са мог Се бе ра ди чо вје ко вог спа се ња.
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Те о до рит не дво сми сле но учи да је су бјект стра да ња је дан и је дин
ствен. На Гол го ти је по стра до Син Бо жи ји „јер је ти је ло ко је је стра да ло 
би ло Ње го во соп стве но ти је ло“ (Eran. dial. II // PG. 83. col. 233). Ње го ва 
бо жан ска при ро да ни је би ла одво је на од Ње го вог чо вје штва „ни на кр
сту ни у гро бу“, иа ко ни је стра да ла са ма по се би (Eran. dial. II // PG. 83. 
col. 280).

Мо гу се, пре ма Те о до ри ту, име на људ ске при ро де при пи си ва ти Бо
жан ској при ро ди и обр ну то, али са мо тре ба има ти на уму да се то чи
ни због сје ди ње ња: „Та ко је (апо стол Па вле) Рас пе тог на звао Го спо дом 
сла ве при да ју ћи име не стра дал не при ро де стра дал ној, јер је узе ла ње но 
ти је ло“ (Eran. dial. II // PG. 83. col. 280). Сје ди ње ње чи ни име на за јед
нич ким, иа ко оп штост име на не мје ша са ме при ро де.

Кри ти ку ју ћи Ев ти хо во мо но фи зит ско уче ње по ко ме су при је сје ди
ње ња по сто ја ле дви је при ро де, Те о до рит ис ти че да је при је сје ди ње ња 
по сто ја ла са мо јед на при ро да, јер се сје ди ње ње, ко је се до го ди ло у са
мом за че ћу, по ду да ра са ства ра њем људ ске при ро де (Eran. dial. II // PG. 
83. col. 137). Ло гос се ова пло тио та ко што је исто вре ме но ство рио и 
сје ди нио са со бом људ ску при ро ду. Из то га сли је ди да је са мо Бо жан ска 
при ро да Ло го са по сто ја ла при је сје ди ње ња или очо вје че ња и да „на кон 
сје ди ње ња до ли ку је го во ри ти о двје ма при ро да ма: о оној ко ја је узе ла и 
о оној ко ја је узе та“ (Eran. dial. II // PG. 83. col. 140).

На кра ју мо же мо да ка же мо да Те о до рит због сво је ве за но сти за јед
ну већ усво је ну тер ми но ло ги ју и због стре мље ња ка стро гом ло гич ком 
ра зу ми је ва њу Бо го чо вје чан ске тај не по не кад ни је пра вил но схва тао 
Ки ри ла. Он ни је при мје ћи вао да он и Ки ри ло го во ре о јед ном истом 
Хри сту у Ко јег вје ру ју на јед нак на чин, иа ко ко ри сте раз ли чи ту бо го
слов ску тер ми но ло ги ју. На тен зи је из ме ђу дво ји це ота ца зна чај но су, 
по ми шље њу В. Бо ло то ва, ути ца ле и раз ли ке у мен та ли те ту из ме ђу 
„по гр че ног ха ми та – Коп та и по гр че ног се ми та – Ара меј ца“, као и раз
ли чи то кул тур но и бо го слов ско на сле ђе. Ако за не ма ри мо ове раз ли
ке, он да се мо ра мо сло жи ти да је Те о до рит те жио истом ци љу ко јем је 
те жио и Ки ри ло – пра во слав ном ра зу мје ва њу Бо го чо вје чан ске тај не, 
из бје га ва ју ћи ка ко ди је ље ње Хри ста на два ли ца та ко и сли ва ње дви ју 
при ро да: „Ја на сто јим из бје ћи и је дан и дру ги по нор, и онај без бо жног 
сли ва ња (δισσ εβοῦς σιγχύσεως) и онај без бо жног раз два ја ња (δισσ εβοῦς 
διαιρέσεως). Ме ни је јед на ко без бо жно ди је ли ти јед ног Си на на два и 
од ри ца ти двој ство при ро да“ (Eran. dial. II // PG. 83. col. 148).
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Све ти Ила ри је Пик та виј ски
(Hi la ri us Pic ta vi en sis; Ιλάριος Πικταβίου)

Св. Ила ри је Пик та виј ски је од и грао зна чај ну уло гу у исто ри ји За пад не 
Цр кве. Енер гич но се су прот ста вио це за ро па пи стич кој по ли ти ци ца ра 
Кон стан ци ја, ко ји је на сто јао да цр ква ма у Га ли ји „на мет не“ ари јан ско 
је ре тич ко уче ње. Због бес ком про ми сне од бра не ни кеј ског вје ро и спо
ви је да ња на зван је „за пад ним Ата на си јем“.

Ро ђен је око 315. го ди не у Акви та ни ји, у гра ду По а тјеу (Pic ta vi um). 
Ста нов ни штво ју жних про вин ци ја Га ли је, у ко је спа да и Акви та ни ја, је 
у то ври је ме би ло пот пу но ро ма ни зо ва но, го во ри ло је ла тин ским је зи
ком, ко ји Ила ри је на зи ва „la ti nas no stra“ (In Ps. 65, 12, 3).

Св. Ила ри је по ти че из бо га те и ути цај не па ган ске по ро ди це. На 
осно ву ње го вих дје ла се мо же за кљу чи ти да је те мељ но по зна вао фи ло
со фи ју, књи жев ност и ре то ри ку. Ни је нам по зна то чи ме се ба вио при је 
обра ћа ња у хри шћан ство. Са гла сно ње го вом Жи ти ју, ко је је са ста вио 
за пад ни цр кве ни пи сац и пје сник Ве нан ци је Фор ту нат (Ve nan ti us For
tu na tus † око 600) и јед ном пи сму при пи са ном Ила ри ју, чи ја се ау тен
тич ност у но ви је ври је ме оспо ра ва, је био је оже њен и имао је из тог 
бра ка ћер ку по име ну Абра (Vi ta Hi lar. I, 3; 6; 13 //  Ep. ad Abram. 7).

На по чет ку свог глав ног дје ла „De Tri ni ta te“ (I, 1–15) Ила ри је опи су је 
сво је тра га ње за истин ском ре ли ги јом, ко ја ће му по ну ди ти од го во ре на 
нај ва жни ја жи вот на пи та ња. На кон што је про чи тао књи ге „ко је ју деј
ска ре ли ги ја при пи су је Мој си ју и про ро ци ма“ и упо знао се са „уче њем 
Је ван ђе ља и апо сто ла“ на шао је од го во ре за ко ји ма је тра гао и оду ше
вље но при хва тио хри шћан ство као сво ју но ву фи ло со фи ју: „Ја сам са
знао да је мој Тво рац био Бог, ко ји ро ђен од Бо га. Ја сам са знао да је 
Ло гос по стао ти је ло и да је жи вио ме ђу на ма... Мо ја ду ша се отво ри ла 
за су срет са от кри ве њем те бо жан ске тај не. Јер по пло ти сво јој ја сам 
бли зак Бо гу, а вје ром сам при зван да се по но во ро дим“.

На кон кр ште ња Ила ри је се по све тио из у ча ва њу Све тог Пи сма и 
ши ре њу је ван ђел ске бла го ви је сти у Га ли ји (Vi ta Hi lar. I, 3). За хва љу ју ћи 
ви со ким мо рал ним свој стви ма вр ло бр зо је сте као ве ли ки углед у свом 
род ном кра ју. Ка да се упо ко јио мје сни епи скоп Мак сен ци је, иза бран је 
за ње го вог пре јем ни ка на пик та виј ској ка те дри, по јед но ду шној же љи 
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на ро да (Vi ta Hi lar. I, 4). Го ди на ње го вог по све ће ња за епи ско па ни је нам 
по зна та, прет по ста вља се да је то би ло око 353.

По што је по сли је по бје де над узур па то ром Маг нен ци јем 353. по стао 
вла дар ци је ле Им пе ри је, цар Кон стан ци је је од мах по чео да на ме ће ари
јан ство и да про го ни при ста ли це ни кеј ског вје ро и спо ви је да ња. На са бо
ру у Ми ла ну 355. на ре дио је при сут ним епи ско пи ма да пот пи шу осу ду 
Св. Ата на си ја, ис ти чу ћи да га он лич но осу ђу је и да је ње го ва во ља за 
њих ка нон. Св. Ила ри је, ко ји ни је уче ство вао на овом са бо ру, од луч но 
се су прот ста вио спро во ђе њу ње го вих од лу ка, због че га је до шао у су коб 
са ми тро по ли том арлс ким Са тур ни ном, ко ме је био фор мал но под ре
ђен (Hi lar. Ad Const. I, 8). Кра јем ље та или по чет ком је се ни он је из дао 
акт (edi ta dec re ta) у ко јем из ја вљу је да пре ки да оште ње са глав ним ви
нов ни ци ма ши ре ња ари јан ства – Са тур ни ном, Ур са ки јем и Ва лен том, и 
по зи ва дру ге епи ско пе да сли је де ње гов при мјер. Сви гал ски епи ско пи 
су ста ли на ње го ву стра ну, што по ка зу је ка кав је лич ни ути цај и углед 
имао у то ври је ме у Га ли ји. Од тог мо мен та он је по стао истин ски во ђа 
ан ти а ри јан ске опо зи ци је на За па ду и то ће оста ти до кра ја жи во та.

Због су прот ста вља ња ари јан ској по ли ти ци ца ра Кон стан ци ја Св. 
Ила ри је је, за јед но са епи ско пом ту лу ским Ро до ном, сврг нут са сво је ка
те дре и про тје ран на Ис ток, у ма ло а зиј ску про вин ци ју Фри ги ју (Hi lar. 
De Synod. 2; Hi e ron. De vir. ill. 100). Епи ско пат Га ли је остао му је вје ран 
и на кон ње го вог из гнан ства и ни је сту пао у оп ште ње са Са тур ни ном 
(Hi lar. Ad Const. II 3; De Synod. 2). То ком бо рав ка у Фри ги ји Св. Ила
ри је је био из у зет но ак ти ван. Не пре ста но се тру дио да оја ча по зи ци ју 
Пра во слав не Цр кве у бор би са је ре тич ким уче њи ма (Hi lar. Con tr. Const. 
2). Сте као је мно го при ја те ља ме ђу ис точ ним епи ско пи ма са ко ји ма је 
фор ми рао ан ти а ри јан ски фр онт. Ин тен зив но је из у ча вао грч ки је зик и 
бо го сло вља ис точ них ота ца и на пи сао сво је глав но дје ло „О Све тој Тро
ји ци“, са ци љем да за шти ти ни кеј ско уче ње о Си ну Бо жи јем. Упу тио је 
мно го број на пи сма гал ским епи ско пи ма у ко ји ма их бо дри да не под лег
ну при ти сци ма про а ри јан ски на стро је не вла сти (De Synod. 1–2).

Св. Ила ри је је од ба цио цар ски де крет о вје ри по знат као „Дру га сир
ми јум ска фор му ла“, ко ји је об ја вљен у ав гу сту 357. и дат на пот пи си
ва ње. Текст фор му ле, у ко јој се ка же да је „Син пот чи њен Оцу са сви
ма ство ре њи ма ко је је Отац пот чи нио Се би“, Ила ри је је на звао „ху лом 
(blasp he mia) на Бо га епи ско па Оси је и По та мо на“ (De Synod. 3). Го ди не 
359. он је при су ство вао на са бо ру у Се лев ки ји Иса вриј ској на ко јем је 
по др жао пар ти ју оми у си ја на (Sulp. Sev. Chron. II, 42). Ова пар ти ја, на 
чи јем су че лу би ли Ва си ли је Ан кир ски, Ге ор ги је Ла о ди киј ски и Елев
си је Ки зич ки, од би ја ла је да при хва ти из раз јед но су штан (ὁμοούσιος) 
због тог што је мо гао би ти про ту ма чен са ве ли јан ски, али је у свом вје
ро и спо ви је да њу би ла пот пу но пра во слав на. Ила ри је је био свје стан 
њи хо ве пра во слав но сти и за то их у трак та ту „De Syno dis seu de fi de 
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Ori en ta li um“ упу ће ном гал ском епи ско па ту на зи ва „све тим љу ди ма“ 
(san ctis si mi vi ri) ко ји су се од луч но су прот ста ви ли пот пи си ва њу „Дру ге 
сир ми јум ске фор му ле“ и на Ан кир ском са бо ру са ста ви ли вје ро и спо ви
је да ње пот пу но са гла сно са пра во слав ним уче њем о Си ну Бо жи јем (De 
Synod. 80; 88; 90).

Ила ри је је уло жио до ста тру да да по ми ри и ује ди ни ис точ не оми у
си ја не и за пад не ни кеј це и да та ко фор ми ра је дин ствен ан ти а ри јан ски 
фронт. По што му ни је би ло до пу ште но да при су ству је на Ца ри град ском 
са бо ру 360. вра ћен је у Га ли ју. На са бо ру у Па ри зу 361. он је успио да уби
је ди гал ске епи ско пе да пру же ру ку ис точ ним оми у си а ни ма и да им упу
те брат ску по сла ни цу у ко јој су при зна ли да су на Ари мин ском са бо ру 
би ли за ве де ни јер су се оба ве за ли да не ће упо тре бља ва ти тер мин οὐσία 
у свом вје ро и спо ви је да њу са мо за то што су их уби је ди ли да то зах ти је
ва ју ис точ ни епи ско пи као нео п хо дан услов за ус по ста вља ње цр кве ног 
је дин ства. Оци Па ри ског са бо ра са оп шта ва ју у по сла ни ци ис точ ним 
епи ско пи ма да се при са је ди њу ју њи ма и Ила ри ју и да при зна ју ћи Си на 
Бо гом од Бо га и Свје тло шћу од Свје тло сти, при зна ју и Ње го во по до би је 
Оцу у све му (όμίος κατά πάντα), као по до би је истин ског Бо га истин ском 
Бо гу и да ари јан це Ур са ки ја, Ва лен та, Ав ксен ти ја, Га ја, Ме га ли ја и Ју сти
на сма тра ју од лу че ним од Цр кве (Hi lar. Fragm. hist. XI, 1–4).

О по след њим го ди на ма жи во та Св. Ила ри ја има мо ма ло по да та ка. 
У ври је ме упра вља ња Ју ли ја на Апо ста те шти тио је Цр кву у Га ли ји од 
на си ља Ди о ско ра – ви ка ра пре фек та Са лу сти ја ко ји је по др жа вао по
ли ти ку об но ве па га ни зма у Им пе ри ји (Kan nen gi es ser. Hi la i re. 1968. col. 
488). Зна мо та ко ђе да је 364. у Ми ла ну без у спје шно по ку ша вао да за јед
но са Јев се ви је вем Вер чел ским сврг не са ка те дре ари јан ског епи ско па 
Ав ксен ти ја (Hi lar. Con tr. Au xent. 7, 13; Ru fin. Hist. eccl. X). Са гла сно Је
ро ни му упо ко јио се 367. го ди не (Chron. // PL. 27. col. 695).

Ила ри је ве спи се мо же мо по ди је ли ти у пет гру па: дог мат ске, исто
риј скопо ле мич ке, ег зе гет ске, пи сма и хим не.

Сво је нај зна чај ни је дје ло „О Све тој Тро ји ци у 12 књи га“ (De Tri ni ta
te li bri du o de cim) Ила ри је је на пи сао у ври је ме про гон ства. Пр ва књи га 
пред ста вља оп шти увод у пра во слав ну три ја до ло ги ју. У дру гој књи зи 
ау тор рас кри ва тај ну Бо жан ског ро ђе ња. У тре ћој књи зи до ка зу је је
дин ство Оца и Си на по су шти ни. У че твр тој и пе тој књи зи на осно ву 
мно штва ста ро за вјет них и ма њег бро ја но во за вјет них ци та та до ка зу је 
би ће и Бо жан ство Си на. У ше стој књи зи до ка зу је Бо жан ство Си на из 
Ње го вог свје до чан ства о са мом се би и из Оче вог свје до чан ства о Ње
му. У сед мој књи зи го во ри о јед на ко сти при ро де, вла сти и сла ве Оца и 
Си на. У осмој књи зи до ка зу је је дин ство Бо жи је при раз ли ки ва њу ли ца. 
Де ве та, де се та и је да на е ста књи га са др же пра во слав но ту ма че ње тек
сто ва Све тог Пи сма ко је су на во ди ли ари јан ци као до каз за сво је уче ње. 
У два на е стој књи зи ау тор об ја шња ва иде ју вјеч ног ро ђе ња.



359

Све ти Ила ри је Пик та виј ски 7

Дог мат ски трак тат „О са бо ри ма и о вје ри ис точ ња ка“ (De Syno dis 
seu de fi de Ori en ta li um) Ила ри је је на пи сао кра јем 358. за гал ски епи ско
пат. Спис се са сто ји из два ди је ла. У пр вом ди је лу ана ли зи ра фор му ле 
вје ре об ја вље не из ме ђу 341. и 357. го ди не, кри ти ку ју ћи из ри чи то „Дру
гу сир ми јум ску фор му лу“ као отво ре но ари јан ску. У дру гом ди је лу раз
ма тра зна че ње тер ми на ὁμοούσιος и ὁμοιούσιος, по ка зу ју ћи да су и је дан 
и дру ги тер мин под ло жни ка ко пра во слав ном та ко и не пра во слав ном 
ту ма че њу. Он ис ти че да из раз όμοιος κατ’ ούσίαν, ко ји у сво јим фор му
ла ци ја ма ко ри сти пар ти ја оми у си ја на, у кон тек сту њи хо вог бо го сло вља 
зна чи јед нак по су шти ни и има го то во иден тич но зна че ње као и из раз 
ὁμοούσιος Ни кеј ског вје ро и спо ви је да ња. Ила ри је се тру ди да ми ни ми
зу је док три нар не раз ли ке из ме ђу за пад ња ка и ис точ ња ка и по зи ва јед
не и дру ге да тра же пут ме ђу соб ног ра зу ми је ва ња, из над раз ли ка ко је 
по сто је у пој мо ви ма. Из овог дје ла, као и из дје ла „De Tri ni ta te“ се ви ди 
да је Ила ри је, као до бар зна лац грч ког је зи ка, ра зу мио сву ва жност и 
ком плек сност про бле ма и да су ла тин ски екви ва лен ти основ ним грч
ким три ја до ло шким тер ми ни ма би ли дво сми сле ни.

Св. Ила ри је је ау тор сле де ћих исто риј скопо ле мич ких дје ла: „Пр ва 
књи га Кон стан ци ју“ (Li ber I ad Con stan ti um), „Дру га књи га Кон стан ци
ју“ (Li ber II ad Con stan ti um), „Књи га про тив Кон стан ци ја“ (Li ber con tra 
Con stan ti um), „Про тив Ав ксен ти ја“ (Con tra Au xen ti um) и „Исто риј ски 
фраг мен ти“ (Frag men ta hi sto ri ca).

„Пр ва књи га Кон стан ци ју“ на пи са на је по во дом упа да вар ва ра у 
Га ли ју 355. го ди не. Ила ри је увје ра ва ца ра о вјер но сти ста нов ни ка ове 
про вин ци је им пе ри ји, али га исто вре ме но упо зо ра ва да гра ђан ске 
вла сти да ју отво ре ну по др шку ари јан ци ма и та ко до при но се ши ре њу 
овог је ре тич ког уче ња. Ила ри је та ко ђе оспо ра ва ре гу лар ност Ми лан
ског са бо ра.

У „Дру гој књи зи Кон стан ци ју“ Ила ри је мо ли ца ра да му до пу сти јав
ни дис пут са ми тро по ли том арлс ким Са тур ни ном и да не по твр ђу је вје
ро и спо ви је да ње са бо ра у Ари ми ни ју. Спис је на стао 359. у Ца ри гра ду.

У „Књи зи про тив Кон стан ци ја“, на пи са ној у про гон ству, Ила ри је 
оп ту жу је ца ра да је го ри од свих го ни те ља Цр кве Хри сто ве у исто ри ји, 
јер ни је отво ре ни не при ја тељ већ под му кли угње тач.

У „Con tra Au xen ti um“ Ила ри је ука зу је на лу ка во по на ша ње про а ри јан
ски на стро је ног епи ско па ми лан ског Ав ксен ти ја пре ма сво јим про тив ни
ци ма и на ње го ву при вр же ност омиј ској фор му ли Ари мин ског са бо ра.

„Frag men ta hi sto ri ca“ пред ста вља збир ку до ку ме на та ко ји се од но се 
на ари јан ску кри зу. Овај спис је ве о ма ва жан за упо зна ва ње исто ри ја та 
бор бе Цр кве про тив ари јан ске је ре си.

Св. Ила ри је је је дан од пр вих за пад них ау то ра ко ји је пи сао ко мен
та ре на књи ге Све то га Пи сма. Ње го во пр во ег зе гет ско дје ло „Ту ма че ње 
на Ма те је во је ван ђе ље“ (In evan ge li um Mat tha ei com men ta ri us) на ста ло 
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је при је про гон ства. Ау тор але го риј ски ту ма чи глав не до га ђа је опи са не 
у овом је ван ђе љу у свје тлу по сле ди ца ко је се из њих про из и шле, не за
не ма ру ју ћи при том ни до слов ни сми сао би блиј ског тек ста.

У „Рас пра ви о псал ми ма“ (Trac ta tus su per Psal mos), на ста лој на кон 
Ју ли ја но вих го ње ња, при мје тан је сна жан ути цај Ори ге но ве ег зе ге зе, 
иа ко не из о ста је лич ни до при нос и пе чат са мог ау то ра. У овом трак
та ту Ила ри је че сто по ле ми ше про тив па ган ске ре ли ги је и фи ло со фи је. 
Он осу ђу је па ган ска уче ња ко ја сви је ту при да ју исту ври јед ност као и 
Бо гу и ис ти че да на кон Го спод њег до ла ска сва ки об лик па ган ске ре
ли ги је иш че за ва, за хва љу ју ћи сна зи хри шћан ске вје ре: „Хра мо ви су се 
пре тво ри ли у ру ше ви не, ки по ви бо го ва су за ни је ми ли, вра че ви ћу те да 
би пре пу сти ли ри јеч све ти ма, вје ра је ја ча од га та ња, са мо је Бо жи је име 
све то ме ђу свим на ро ди ма“.

Сво ју „Књи гу о тај на ма“ (Li ber myste ri o rum) Ила ри је је вје ро ват но 
на пи сао на кон про гон ства. У овом спи су про ту ма че ни су по зна ти до
га ђа ји из књи га По ста ња и Из ла ска. Под тај на ма се не под ра зу ми је ва ју 
Тај не Цр кве не го про роч ки пра о бра зи у Ста ром За вје ту ко ји нам по ма
жу да бо ље ра зу ми је мо ду бљи сми сао Све то га Пи сма.

Св. Ила ри је је је дан од пр вих цр кве них пје сни ка За па да. До нас су до
шле три ње го ве хим не ко је се сма тра ју ау тен тич ним: „Hymnum di cat tur
ba fra trum“, „Lu cis Cre a tor splen di de“, „Ad co e li cla ra non sum dig nus si de ra“.

Он је та ко ђе ау тор ве ли ког бро ја пи са ма о ко ји ма го во ри на по чет ку 
спи са „De Syno dis“, а по ми ње их и Је ро ним у „De vi ris il lu stri bus“. Ова 
пи сма су на жа лост из гу бље на.

У уче њу о Све тој Тро ји ци Ила ри је ис ти че је дин ство су шти не и раз
ли ко ва ње лич но сти Оца и Си на, по и ма ју ћи њи хов од нос као пот пу но 
про жи ма ње јед ног са дру гим. Отац је ствар но ро дио Си на не из гу бив
ши ни шта од Сво је су шти не или при ро де, а Син је при мио и са др жи у 
Се би ци је ло га Оца и јед нак Му је у дје ло ва њу, сна зи, ча сти, мо ћи, сла
ви и жи во ту. Је дан од глав них до ка за Бо жан ства Си на, по Ила ри ју, је 
Ње го во пред вјеч но ро ђе ње (na ti vi tas ae ter na) од Оца (De Tri nit. IV, 13; 
XII, 54). Отац ни ка да ни је био без Си на и ни је „би ло ка да га ни је би ло“ 
ка ко твр де ари јан ци. Вјеч но би ће Оца прет по ста вља вјеч но би ће Си
на и обр ну то (De Tri nit. XII 21–23). При зна ти ро ђе ње Си на у вре ме ну 
зна чи пот чи ни ти и Оче во по сто ја ње вре ме ну (De Synod. 26). Ро ђе ње 
(na ti vi tas, ge ne ra tio) Си на се су штин ски раз ли ку је од ства ра ња (cre a tio), 
бу ду ћи да је при ро да све га ство ре ног ино су шна Твор цу. Ак том ра ђа
ња Ро ди тељ пре да је сво ју при ро ду Ро ђе ном Ко ји му је јед но су штан (De 
Tri nit. V, 37; VI, 14, 19, 35; VII, 14; VI II, 18). Ро ђе ње Си на, за раз ли ку од 
ства ра ња сви је та, ни је усло вље но во љом Оца не го Ње го вом при ро дом, 
као што је Ње го вом при ро дом усло вље но то што је до бар, све мо гућ и 
бес тје ле сан (De Synod. 58–59.). Син до би ја од Оца не дио Ње го ве при
ро де не го ци је лу при ро ду, јер је Он „ци је ли Бог од ци је лог Бо га“ (De um 
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to tum ex Deo to to – De Tri nit. VI, 10). У ак ту ра ђа ња Си на не ма ни чег 
про стор ног или тје ле сног; Отац без ди је ље ња или од сје ца ња са оп шта ва 
Сво ју при ро ду Си ну, сам оста ју ћи ци је лим и ни шта не гу бе ћи (De Tri
nit. V, 37; II, 8; III, 17).

Ила ри је ма ло го во ри о Све том Ду ху и склон је да га по сма тра ви ше 
као бо жан ску си лу не го као лич ност, али при том ис кљу чу је сва ку по
ми сао да би се мо гао сма тра ти ство ре њем ка ко су учи ли ду хо бор ци и 
ари јан ци. Све ти Дух, бу ду ћи „Ду хом Хри сто вим и Ду хом Бо га“ је „јед
но при ро дан“ (na tu rae uni us) пр вој и дру гој ипо ста си Све те Тро ји це (De 
Tri nit. VI II, 26). По пи та њу ис хо ђе ња Све тог Ду ха Ила ри ју је бли ско 
уче ње о Filioque. „Све ти Дух ис хо ди од Оца али ће би ти по слан (mi su
rus sit) од Оца Си ном, јер све што при па да Оцу при па да и Си ну“ (De 
Tri nit. VI II, 20). Све ти Дух при ма (ac ci pit) од Си на не са мо ми си ју у сви
је ту не го и „моћ“ (po te stas), „си лу“ (vir tus) и „уче ње“ (doc tri na; De Tri nit. 
VI II, 19–20). Син је не са мо „да ро да вац“ (lar gi tor) Све тог Ду ха не го и 
„узрок“ (auc tor) Ње го вог би ћа (De Tri nit. II, 4). И Отац и Син су узро ци 
би ћа Ду ха Све то га (Pa tre et Fi lio auc to ri bus; De Tri nit. II, 29).

У IX и X књи зи спи са De Tri ni ta te Св. Ила ри је из ла же сво ју хри сто
ло ги ју, ко ја је у не ким сег мен ти ма спе ци фич на и ори ги нал на. Име Хри
стос је, по Ила ри ју, име бо жан ске при ро де, а Исус име Го спо да по чо
вје штву. Ми сао о је дин ству лич но сти Бо го чо вје ка је код ње га из ра же на 
ја сно: „Вје ра Цр кве зна до мо строј али не зна раз дје ље ње. Не дје ли Ису
са Хри ста та ко да Исус не би био сам Хри стос и не одва ја Си на Чо вје
чи јег од Си на Бо жи јег та ко да Син Бо жи ји не би био и Син Чо вје чи ји“ 
(De Tri nit. X, 52). Хри стос је „Бо го чо вјек“ (De us ho mo), „исти ни ти Бог и 
исти ни ти чо вјек“, ко ји је сје ди нио у се би дви је при ро де (De Tri nit. I, 13; 
IX, 3). Сје ди ње ње дви ју при ро да у Хри сту ни је до ве ло до њи хо ве про
мје не и ми је ша ња ни ти је јед на при ро да не ста ла у дру гој (De Tri nit. X, 
52; In Ps. 138, 2). По став ши ти је лом Ло гос „ни је из гу био оно што је био, 
али је по чео би ти оно што ни је био“ (De Tri nit. III, 16). Ло гос је у сво ју 
пред вјеч ну ипо стас при мио пу ну људ ску при ро ду и „као сва ки чо вјек, 
са гла сно при ро ди да тој нам од Бо га, ро дио се са ти је лом и ду шом“ (De 
Tri nit. X, 19). Ње го во ти је ло је би ло „истин ско ти је ло“ (cor po ris ve ri tas 
est; De Tri nit. X, 35), „на ше ти је ло“ (De Tri nit. I, 11; In Ps. 68, 13), бу ду ћи 
да као и сва ко људ ско ти је ло во ди по ри је кло од Ада ма (De Tri nit. I, 13).

Ила ри је во уче ње о свој стви ма људ ске при ро де у Хри сту за ври је ме 
ње го вог зе маљ ског жи во та да ло је по во да не ким сред њо вје ков ним пи
сци ма (Кла у ди је Ма мерт, Бо на вен ту ра, Ера змо Ро тер дам ски, итд.) да му 
при пи су ју до ке ти зам и од ри ца ње истин ске људ ске при ро де. Не ки сег
мен ти ње го ве хри сто ло ги је су за и ста бли ски аф тар то до кет ском уче њу. 
Су прот ста вља ју ћи се ари јан ци ма, ко ји су го во ри ли да је стра да ње Хри
сто во до каз да је Ње го во Бо жан ство не са вр ше но, Св. Ила ри је ис ти че 
да је Хри сто во ти је ло ствар но, али „не бе ско“ (ca e le ste cor pus; De Tri nit. 
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X, 16–18), и да му ни су свој стве ни страх, бол и дру ге сла бо сти при ро де. 
Иа ко је по при ро ди ти је ло Спа си те ља би ло исто као и на ше ти је ло оно 
је за че то на нат при ро дан на чин Ду хом Све тим, због че га има зна чај не 
пред но сти у по ре ђе њу са обич ним људ ским ти је лом. „Иа ко је (Хри стос) 
ро ђен по за ко ну љу ди Он ни је био за чет по за ко ну љу ди“ (De Tri nit. X, 
47). Као по сле ди ца Хри сто вог не по роч ног и нат при род ног за че ћа ја вља 
се Ње го ва сло бо да од гри је ха, не мо ћи и не до ста та ка ко је су свој стве
не при ро ди обич ног чо вје ка си лом ње го вог по роч ног за че ћа (De Tri
nit. X, 25–26). Ила ри је у том кон тек сту на зи ва Хри сто во ти је ло „не бе
ским“. Хри сто во ти је ло би ло је све ци је ло пр о же то Ње го вим Бо жан ским 
си ла ма, ко је су над вла да ле сла бо сти људ ске при ро де (De Tri nit. IX, 7). 
Хри стос је не са мо по бо жан ству не го и по свом чо вје штву „при род но“ 
го спо да рио над људ ским не мо ћи ма ко је су за Ње га би ле пот пу но не
при род не (De Tri nit. X, 27–28). Ове не мо ћи Го спод је сва ки пут при мао 
на се бе по себ ним ак том сво је во ље, тј. до бро вољ но (De Tri nit. X, 23; 28; 
46). Он се до бро вољ но упо до бља вао обич ним фор ма ма људ ског жи во та 
због ико но ми је (In Ps. 68, 1). Хри стос је до бро вољ но, а не по при род ној 
нео п ход но сти, стра дао ра ди спа се ња чо вје чан ства (In Ps. 53. 12). То је 
би ло стра да ње не за Се бе не го за дру ге, стра да ње по ико но ми ји (De Tri
nit. X, 47). Бу ду ћи да је ђа во тре бао да бу де по ра жен, не од Бо га не го од 
ти је ла, би ло је по треб но да то ти је ло про ја ви не мо ћи људ ске при ро де јер 
се у су прот ном ђа во не би усу дио да га ис ку ша ва (De Tri nit. III, 2). Не ке 
до га ђа је из Хри сто вог жи во та, као што су хо да ње по мо ру и Пре о бра же
ње, Ила ри је је сма трао при род ним по ја ва ма а не чу ди ма.

Све ти Је ро ним Стри дон ски
(Sop hro ni us Eu se bi us Hi e ronymu s ; Ιερώνυμος)

Све ти Је ро ним се ро дио из ме ђу 340. и 350. го ди не у Стри до ну, на гра
ни ци рим ских про вин ци ја Дал ма ци је и Па но ни је (Hi e ron.  De vir. ill. 
135). Тач ну ло ка ци ју Је ро ни мо вог род ног мје ста те шко је утвр ди ти. 
По зна ти хр ват ски ар хе о лог и исто ри чар дон Фра не Бу лић († 1934), у 
сво јој сту ди ји „Stri do ne, lu o go na ta le di S. Gi ro la mo“, за сту па те зу да се 
Стри дон на ла зио на те ри то ри ји да на шњег Бо сан ског Гра хо ва (Гра хо во 
по ље у Бо сни).

Је ро ним по ти че из бо га те и ути цај не хри шћан ске по ро ди це ко ја је, 
по ње го вом соп стве ном свје до чан ству, рас по ла га ла „ве ли ким по сје ди
ма са мно го број ним ро бо ви ма и слу га ма“ (Ep. 66, 14; Con tr. Ru fin. I, 30). 
Због чи ње ни це да ла тин ски је зик на зи ва „no stra lin gua“ и „ser mo do
me sti cus“ мо же мо по у зда но твр ди ти да му је то био ма тер њи је зик. Од
ра стао је и вас пи та вао се за јед но са сво јим при ја те љем Бо но зом. О оп
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штој мо рал ноду хов ној кли ми у ко јој су њих дво ји ца од ра ста ли и би ли 
вас пи та ва ни Је ро ним го во ри не га тив но. У пи сму Хро ма ци ју, Јо ви ну и 
Јев се ви ју (Ep. 7) за свој род ни град ка же да је био „цен тар не у ко сти и 
гру бо сти, гдје не зна ју за дру гог бо га осим сво га сто ма ка, гдје се за ни
ма ју са мо са да шњо шћу, ни ка ко не раз ми шља ју ћи о бу дућ но сти, и гдје 
су нај све ти ји они ко ји су нај бо га ти ји“.

На кон сте че ног основ ног обра зо ва ња у род ном мје сту Је ро ним 
од ла зи, за јед но са сво јим при ја те љем Бо но зом, на сту ди је у Рим, код 
та да чу ве них учи те ља – гра ма ти ча ра Ели ја До на та и ре то ра Ма ри ја 
Вик то ри на, под чи јим је ру ко вод ством из у чио на у ке три ви ју ма – гра
ма ти ку, по е ти ку и ре то ри ку (Hi e ron.  Chron. // PL. 27. col. 687–688; 
Con tr. Ru fin. I, 16). У сло бод но ври је ме пре пи си вао је за се бе дје ла ла
тин ских кла си ка и та ко фор ми рао лич ну би бли о те ку (Ep. 22). У Ри му 
је за јед но са Је ро ни мом сту ди рао по зна ти цр кве ни исто ри чар Ру фин 
Акви леј ски, са ко јим је био у при ја тељ ским од но си ма све до по чет ка 
ори ге ни стич ких спо ро ва.

То ком сту ди ра ња у пре сто ни ци Је ро ним ни је остао имун на ис ку ше
ња и са бла зни свје тов ног жи во та ко ја су се на ста ви ла и по сли је ње го вог 
кр ште ња 366 (Hi e ron. Ep. 2; 3; 4; 7). По за вр шет ку сту ди ја око 368. од ла
зи за јед но са Бо но зом у Га ли ју у град Трир, гдје се на ла зи ла јед на од ре
зи ден ци ја ца ра Ва лен ти ја на I. Та мо је из у ча вао хри шћан ску ли те ра ту ру 
и пре пи сао дје ла Св. Ила ри ја Пик та виј ског (Ep. 5). Под ути ца јем чи та
ња аскет ских спи са у Је ро ни му се про бу ди ла љу бав пре ма под ви жни
штву, па је чвр сто ри је шио да оста ви сви јет и кре не мо на шким пу тем 
(Ep. 3). Око 370. вра ћа се за јед но са Бо но зом у род ни Стри дон, а за тим 
од ла зи у Акви ле ју, гдје се у то ври је ме око мје сног епи ско па Ва ле ри ја на 
обра зо вао кру жок аскет ски на стро је них обра зо ва них хри шћа на – „хор 
бла же них“, ка ко га је на звао сам Је ро ним (Ep. 3; 7). Том кру жо ку при па
дао је и Ру фин Акви леј ски.

Око 374. кре нуо је на Ис ток, по стој би ну хри шћан ског аске ти зма (Ep. 
3). У Ан ти о хи ји се те шко раз бо лио. За ври је ме бо ле сти, у јед ном дра
ма тич ном и жи вом „ви ђе њу“ у ко јем му се учи ни ло да је би че ван пред 
Бо гом за то што је још уви јек „ци це ро но вац а не хри шћа нин“ (Ep. 22), 
Је ро ним је осје тио сав кон траст из ме ђу па ган ског и хри шћан ског жи
во та. Чим је оздра вио по ву као се Хал кид ску пу сти њу (he re mus Chal ci
dos), ју жно од Ха ле ба, гдје је про вео око дви је го ди не жи ве ћи ана хо
рет ским жи во том и из у ча ва ју ћи Све то Пи смо и грч ки и је вреј ски је зик 
(Hi e ron. Vi ta Malch. 3; Ep. 5; 15; 30).

На кон спо ра са јед ним мо на хом око три ни тар не фор му ле (Ep. 15; 
17) Је ро ним на пу шта пу сти њу и вра ћа се у Ан ти о хи ју, гдје је у то ври
је ме по сто јао цр кве ни рас кол (Ep. 3). Епи скоп Па влин, ко ји је ужи вао 
по др шку па пе Да ма са и био на че лу јед не од су ко бље них пар ти ја (на 
че лу дру ге пар ти је био је Св. Ме ле ти је Ан ти о хиј ски), ру ко по ло жио је 
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Је ро ни ма за све ште ни ка, уз услов да оста не сло бо дан мо нах ко ји не 
пот па да ни под чи ју ју рис дик ци ју (Hi e ron. Con tr. Ioan. Hi e ros. 41). У Ан
ти о хи ји се упо знао и спри ја те љио са Св. Епи фа ни јем Ки пар ским, ко ји 
је та ко ђе по др жа вао Па вли на.

Го ди не 381. Је ро ним на пу шта Ан ти о хи ју и од ла зи у Ца ри град, гдје 
лич но упо зна је ка па до киј ске оце Св. Гри го ри ја Ни ског, Св. Ам фи ло хи ја 
Ико ниј ског, као и Св. Гри го ри ја Бо го сло ва, пре ма ко ме се од но си са ве
ли ким ува жа ва њем и сма тра га сво јим но вим на став ни ком (pra e cep tor; 
De vir. ill. 127–128; In Is. 6, 1; Ep. 50). Под ути ца јем Св. Гри го ри ја по чео 
је да из у ча ва Ори ге нов ег зе гет ски ме тод и да пре во ди ње го ва дје ла на 
ла тин ски је зик. Је ро ним је бо ра вио у Ца ри гра ду у ври је ме одр жа ва ња 
Дру гог ва се љен ског са бо ра. Хи по те зу не ких на уч ни ка (F. Ca val le ra; J. N. 
D. Kelly) да је био уче сник са бо ра и да је ути цао на Св. Гри го ри ја Бо го
сло ва да, на кон упо ко је ња Св. Ме ле ти ја Ан ти о хиј ског, по др жи Па вли на 
као је ди ног ле ги тим ног ан ти о хиј ског епи ско па, те шко је до ка за ти. Ни 
код јед ног хри шћан ског ау то ра то га вре ме на не на ла зи мо свје до чан
ство да се та ко не што до го ди ло.

Го ди не 382. Је ро ним се вра ћа у Рим, гдје уче ству је на са бо ру ко ји је 
па па Да мас са звао ра ди ра зр је ше ња не су гла си ца из ме ђу Ис то ка и За
па да у ве зи са ан ти о хиј ским рас ко лом и ра ди раз ма тра ња Апо ли на ри
је вог уче ња (Ep. 108; 127). На са бо ру је Је ро ним по ка зао за вид ну еру
ди ци ју и зна ње је зи ка, због че га му је па па Да мас по вје рио да са ста ви 
ис по ви је да ње вје ре, чи је је пот пи си ва ње би ло услов апо ли на ри јев ци ма 
за њи хов при јем у цр кве но оп ште ње (Ru fin. De adult. lib. Orig). Па па Да
мас га је по ста вио за лич ног се кре та ра и са вјет ни ка и под ста као га да 
за поч не но ви ла тин ски пре вод би блиј ских тек сто ва (Ep. 19; 20; 21;123; 
Con tr. Ru fin. III, 20).

Је ро ним је од и грао зна чај ну уло гу у ду хов ној еду ка ци ји ви со ких 
рим ских сло је ва, по себ но же на (по бо жних удо ви ца и дјев стве ни ца). Те 
же не су са чи ња ва ле не ку вр сту кру жо ка ко јим је ду хов но ру ко во дио 
Све ти Је ро ним. Ври је ме су про во ди ле у мо ли тви, из у ча ва њу Све тог 
Пи сма и је вреј ског и грч ког је зи ка. Ме ђу њи ма су се на ро чи то ис ти ца ле 
Мар ке ла, Па вла и ње на ћер ка Ев сто хи ја, ко је су сво је ма те ри јал но бо
гат ство да ро ва ле у цр кве не свр хе и да ле зна ча јан до при нос пре во ђе њу 
Би бли је на ла тин ски је зик (Ep. 22–34; 37–45). Је ро ним је био из ло жен 
ин три га ма та мо шњег кли ра, на ро чи то на кон смр ти па пе Да ма са 384. 
го ди не. За ви дје ли су му на ње го вом ви со ком по ло жа ју, бу ни ли се про
тив но вог пре во да Би бли је и ши ре ња аскет ских иде ја у пре сто ни ци, оп
ту жи ва ли га да је ди рект но од го во ран за смрт Па вли не ћер ке Бле зи ле, 
јер ју је на вод но из ло жио пре тје ра ној аске зи (Ep. 38; 39).

У ав гу сту 385. го ди не Је ро ним је за јед но са бра том Па вли ни ја ном и 
не ко ли ко мо на ха за у ви јек на пу стио Рим и от пу то вао на Ис ток, гдје ће 
оста ти до кра ја жи во та (Adv. Ru fin. III, 22). У де цем бру исте го ди не сти



365

Све ти Је ро ним Стри дон ски 7

гао је са сво јим са пут ни ци ма у Је ру са ли му, гдје је срео свог ста рог при
ја те ља Ру фи на Акви леј ског, ко ји је за јед но са Св. Ме ла ни јом Ста ри јом 
осно вао ма на стир и при хва ти ли ште за хо до ча сни ке на Ма слин ској Го ри. 
За Је ро ни мом су кре ну ле и ње го ве ду хов не кће ри Па вла и Ев сто хи ја, са 
ко ји ма је об и шао све та мје ста у Па ле сти ни и Егип ту. При ли ком по сје те 
Алек сан дри ји упо знао је Ди ди ма Сли је пог и слу шао ње го ва пре да ва ња 
из би блиј ске ег зе ге зе (Con tr. Ru fin. II, 12; Ep. 50; 84). По по врат ку из Егип
та Је ро ним и ње го ви са пут ни ци су се на ста ни ли у Ви тле је му, гдје су од 
сред ста ва бо га те Па вле по диг ну та два ма на сти ра, му шки и жен ски, са 
шко ла ма и свра ти штем за хо до ча сни ке. Му шким ма на сти ром упра вљао 
је Је ро ним, а жен ским Па вла (Ep. 108; Ono mast. // PL. 23. col. 879).

У пе ри о ду од 386. до 392. го ди не Је ро ним се по све тио ин тен зив ном 
на уч ном ра ду. Пре во дио је Све то Пи смо на ла тин ски је зик, пи сао би
блиј ске ко мен та ре и са ста вио пр ви па тро ло шки при руч ник „De vi ris 
il lu stri bus“. Ње гов на уч ни рад пре ки ну ли су ори ге ни стич ки спо ро ви 
ко је је по кре нуо Св. Епи фа ни је Ки пар ски сво јим про по ви је ди ма про
тив Ори ге на и ње го вих при ста ли ца, ме ђу ко ји ма су би ли Јо ван Је ру са
лим ски и Ру фин Акви леј ски. Је ро ним, ко ји се не кад оду ше вља вао Ори
ге ном, са да је стао на стра ну Епи фа ни ја. Он је 395. пре вео на ла тин
ски је зик Епи фа ни је во пи смо Јо ва ну Је ру са лим ском, у ко јем се Ру фин 
окри вљу је за ори ге ни зам. Ка да је ла тин ски пре вод по сла ни це до спио 
у Ру фи но ве ру ке он је оп ту жио Је ро ни ма да је на мјер но ис кри вио са
др жај ори ги на ла због че га је пре ки нуо од но се са њим (Hi e ron. Ep. 57).

На Вас крс 397. њих дво ји ца су се по ми ри ли, али је Ру фи нов пре вод 
на ла тин ски је зик глав ног Ори ге но вог дог мат ског дје ла „Περί ὰρχῶν“ (О 
на че ли ма) по но во уз бур као стра сти. У пре во ду су ис пра вље на мно га 
про бле ма тич на мје ста и ускла ђе на са ни кеј ским и пост ни кеј ским бо го
сло вљем. Ру фин је у пред го во ру на пи сао да он про ду жа ва дје ло ко је је 
за по чео Је ро ним и на бра ја Ори ге но ве спи се ко је је овај пре вео на ла
тин ски је зик (Ru fi nus. Prol. in De prin cip.). Је ро ним је сма трао да Ру фин 
зло у по тре бља ва ње го во име ка ко би при крио свој ис кри вље ни пре вод 
Ори ге на. Он је на чи нио но ви „ау тен тич ни“ пре вод „Περί ὰρχῶν“ и отво
ре но на звао Ори ге на је ре ти ком (Ep. 84; 85; Con tr. Ru fin. I, 7). На при
мјед бе сво јих про тив ни ка да је и сам не ка да хва лио Ори ге на и био ње
гов ве ли ки по што ва лац Је ро ним од го ва ра: „Ја сам хва лио ег зе ге ту а не 
дог ма ти ча ра, та ле нат а не вје ру, фи ло со фа а не апо сто ла. Ако ће те ми 
вје ро ва ти, ни кад ни сам био ори ге нист, а ако ми не ће те вје ро ва ти, то од 
са да пре ста јем би ти“ (Ep. 84). По сли је то га до шло је до же сто ке ли те рар
не по ле ми ке из ме ђу дво ји це бив ших при ја те ља у ко јој су је дан про тив 
дру гог из но си ли нај ру жни је оп ту жбе, у че му је пред ња чио Је ро ним.

Је ро ним је имао те жак ка рак тер. Био је не то ле ран тан и склон сва
ђа ма и че сто ни је би рао ри је чи да оцр ни сво је про тив ни ке и не ис то
ми шље ни ке. Та ко је из ба цио из сво јих „Хро ни ка“ све по хва ле ко је је 
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из ре као Ру фи но вој при ја те љи ци и са пут ни ци на ду хов ном пу ту Ме ла
ни ји Ста ри јој, ис ти чу ћи да и са мо ње но име го во ри о цр ни лу ње не ду
ше. Ру фи на је по грд но на зи вао грок ћу ћом сви њом (grun ni us) и шкор
пи о ном. Ка да се Ру фин упо ко јио 410. го ди не на Си ци ли ји, Је ро ним је 
на пи сао: „Нај зад је оти шао под зе мљу тај три на криј ски шкор пи он; сто
гла ва хи дра је пре ста ла да сик ће на ме не“.

У су ко бу из ме ђу Те о фи ла Алек сан дриј ског и Св. Јо ва на Зла то у стог 
Је ро ним је стао на Те о фи ло ву стра ну. Го ди не 406. пре вео је на ла тин ски 
је зик не ко ли ко Те о фи ло вих дје ла упе ре них про тив Св. Јо ва на Зла то у
стог (Ep. 113; 114).

На кон за вр шет ка Ори ге ни стич ких спо ро ва и смр ти сво је ду хов не 
кће ри Па вле († 404) Је ро ним се по но во са ве ли ким ин тен зи те том по
све тио на уч ном ра ду. По што је за вр шио пре вод књи га Ста рог За вје та 
(кра јем 404. или по чет ком 405.) на ста вио је да ту ма чи про роч ке књи
ге. За по тре бе ла ти но је зич ких мо на ха ко ји су се под ви за ва ли у Егип ту 
пре вео је на ла тин ски је зик пра ви ла и је да на ест по сла ни ца Св. Па хо ми
ја Ве ли ког, као и аскет ска дје ла ње го вих уче ни ка Те о до ра Осве ће ног и 
Оро си ја (Re gu la S. Pac hom. Pra ef. // PL. 23. col. 61–63).

Ка да је 410. го ди не за по чео ег зе гет ски рад „Ту ма че ње на књи гу про
ро ка Је зи ки ља“ до био је ви јест да су Го ти на че лу са Ала ри хом за у зе ли 
и опу сто ши ли Рим и да су том при ли ком из гу би ли жи вот Мар ке ла, Па
ма хи је и дру ги ње му бли ски при ја те љи. Та ви јест га је то ли ко по тре сла 
да го то во дви је го ди не ни је био у ста њу да се ба ви књи жев ним ра дом 
(In Ezech. // PL. 25. col. 15–16; Ep. 126).

Го ди не 412. по че ла је оштра по ле ми ка из ме ђу Св. Је ро ни ма и Пе ла
ги ја, ко ји је по гре шно учио о бла го да ти, због че га је ка сни је, на Тре ћем 
ва се љен ском са бо ру, осу ђен као је ре тик. Пе ла ги је је те го ди не са ве ли
ким успје хом др жао про по ви је ди у Је ру са ли му. Је ро ним је оп ту жио Пе
ла ги ја да је при кри ве ни ори ге ни ста и Ру фи нов след бе ник (In Ezech. // 
PL. 25. col. 165; In Je rem. // PL. 24. col. 817; Ep. 130), а овај му је од го во рио 
да су ње го ва ту ма че ња Све тог Пи сма пла ги ја ти Ори ге но вих ту ма че ња 
(Hi e ron.  In Je rem. // PL. 24. col. 680, 781, 817). Ка сни је је на пи сао три 
књи ге „Про тив пе ла ги јан ца“, у ко ји ма по би ја Пе ла ги је во уче ње.

Иа ко је имао ве ли ких пре бле ма са ви дом Св. Је ро ним је на ста вио да 
пи ше до кра ја жи во та. Смрт га је за те кла 420. го ди не док је пи сао оп
шир но „Ту ма че ње на про ро ка Је ре ми ју“.

Је ро ни мо ва књи жев на за о став шти на је до ста обим на. Ње го во ства
ра ла штво свје до чи о ши ро кој еру ди ци ји ау то ра, ко ји је био од ли чан 
по зна ва лац кла сич не грч корим ске ли те ра ту ре, хри шћан ске ли те ра ту
ре и је зи ка кла сич не ста ри не: ла тин ског, грч ког и је вреј ског (tri lin gu is).

Дје ла Св. Је ро ни ма мо же мо по ди је ли ти у се дам гру па: пре во ди, би
блиј ски при руч ни ци, ту ма че ња, исто риј ски спи си, дог мат скопо ле мич ки 
спи си, оми ли је и пи сма.
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Пре во ди Све тог Пи сма пред ста вља ју нај зна чај ни ји дио Је ро ни мо
вог ства ра ла штва. На мол бу па пе Да ма са он је 383. го ди не ис пра вио и 
уса гла сио ста ро ла тин ске пре во де књи га Но во га За вје та (Ita la) ко је су 
на чи ни ли раз ли чи ти пре во ди о ци. Он је та ко ђе ис пра вио ста ро ла тин
ски пре вод Псал ти ра пре ма Сеп ту а гин ти (Рим ски Псал тир, Psal te ri um 
Ro ma num). Ис пра вље не тек сто ве па па Да мас је од мах увео у бо го слу
жбе ну упо тре бу.

По до ла ску у Ви тле јем Је ро ним је ре ви ди рао ста ро ла тин ски пре вод 
Ста рог За вје та пре ма Ори ге но вој Хек са пли. Од тог ре ви ди ра ног пре
во да у цје ло сти су са чу ва не Књи га о Јо ву и три књи ге ко је се тра ди
ци о нал но при пи су ју Со ло мо ну (При че, Про по ви јед ник и Пје сма над 
Пје сма ма).

Но ви пре вод Ста ро га За вје та са је вреј ског из вор ни ка, за по чет 390, 
је нај зна чај ни ји Је ро ни мов пре во ди лач ки по ду хват. На овом пре во ду 
ра дио је пу них пет на ест го ди на, кон сул ту ју ћи при том по сто је ће грч ке 
пре во де. На звао га је „пре во дом са гла сно Је вре ји ма“ (jux ta He bra e os) 
или „пре во дом са гла сно је вреј ској исти ни“ (jux ta he bra e i cam ve ri ta tem). 
Тре ба ис та ћи да овај пре вод ни је на и шао на одо брав ње ве ли ког бро ја 
са вре ме ни ка. Ав гу стин га је сма трао опа сним по мир у Цр кви. Раз лог 
за то је што је пре вод Се дем да се то ри це (LXX) са је вреј ског из вор ни ка 
сма тран бо го на дах ну тим, док су сви оста ли пре во ди сма тра ни ма ње 
ври јед ним. Је ро ни мов пре вод ушао је у оп шту упо тре бу на За па ду тек 
у VII ви је ку, а у XII ви је ку на зван је Вул га та (Vul ga ta) што зна чи оп ште
при хва ћен пре вод.

У сво јим пи сми ма (Ep. 57; Ep. 106) Је ро ним го во ри о основ ним кри
те ри ју ми ма ко јим се ру ко во дио при ли ком пре во ђе ња би блиј ских тек
сто ва. Он ка же да тре ба по што ва ти чак и по ре дак ри је чи у бо го на дах
ну тим књи га ма, јер је и он све ште на тај на. Исто та ко ис ти че да се код 
раз ли чи тих об ли ка тек ста у ру ко пи си ма оба ве зно тре ба осло ни ти на 
из вор ник: „Ако би се по ди гла ка ква рас пра ва ме ђу Ла ти ни ма о Но вом 
За вје ту, због раз ли чи тих об ли ка тек ста у ру ко пи си ма осло ни мо се на 
из вор ник, то јест грч ки текст, на ко јем је на пи сан Но ви За вјет. То исто 
ва жи и за Ста ри За вјет. Има ли раз ли ке из ме ђу грч ких и ла тин ских тек
сто ва, по зо ви мо се на из вор ни је вреј ски текст. Све што из ла зи из из во
ра, мо же мо на ћи и у по то ци ма“ (Ep. 106).

Осим би блиј ских пре во да Је ро ним је пре вео зна ча јан број отач ких 
спи са (Ори ге но вих, Ди ди мо вих и Јев се ви је вих) са грч ког на ла тин ски 
је зик. Ру фин га је кри ти ко вао да се при ли ком пре во ђе ња Ори ге но вих 
дје ла ру ко во дио соп стве ним дог мат ским убје ђе њи ма и да ти пре во ди 
че сто ни су са гла сни са ори ги на лом.

При сту па ју ћи озбиљ но и те мељ но ра ду на пре во ђе њу и ту ма че њу 
би блиј ских тек сто ва Је ро ним је за се бе и дру ге ег зе ге те са ста вио два би
блиј ска при руч ни ка: „Књи гу о је вреј ским име ни ма“ (Li ber de no mi ni bus 
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he bra i cis) и „Књи гу о по ло жа ју и на зи ву је вреј ских мје ста“ (Li ber de si
tu et no mi ni bus lo co rum He bra i co rum), по зна ти ју под кра ћим на зи вом 
„Ono ma sti ca Sac ra“. Пр ви при руч ник је са ста вио на те ме љу ана лог ног 
спи са Фи ло на Алек сан дриј ског и Ори ге но вих но во зав јтних ту ма че
ња, а дру ги при руч ник пред ста вља до пу њен пре вод Јев се ви је вог спи са 
„Ὀνομαστικόν“. „Ono ma sti ca Sac ra“ је ве о ма зна ча јан спис за из у ча ва ње 
би блиј ске ге о гра фи је и ар хе о ло ги је.

Је ро ним је био со ли дан ту мач Све тог Пи сма. У сво јој ег зе ге зи нај
ви ше се осла ња на Ори ге на, не са мо ме то до ло шки већ и док три нар но.

Ту ма че ња про роч ких књи га (че ти ри ве ли ка и два на ест ма лих про
ро ка) пред ста вља ју Је ро ни мо ве нај зна чај ни је ег зе гет ске ра до ве. „Ту
ма че ња на ма ле про ро ке (Com men ta rii in Prop he tas mi no res) за по чео 
је 393, а за вр шио 406. го ди не. Ту ма че ња на че ти ри ве ли ка про ро ка на
ста ла су пе ри о ду од 407. до 420. го ди не. Свој по след њи ег зе гет ски рад, 
„Ту ма че ње на про ро ка Је ре ми ју“ (Com men ta rii in Je re mi am), ни је успио 
за вр ши ти.

Је ро ни мов ег зе гет ски рад „Књи га је вреј ских пи та ња на По ста ње“ 
(Li ber Qu a e sti o num he bra i ca rum in Ge ne sim), на пи сан у жан ру „пи та ња“ 
(лат. qu a e sti o nes, греч. ζητήματα), на стао је 391–392 го ди не. У овом ра ду 
се раз ма тра ју раз ли ке ко је по сто је из ме ђу грч ких пре во да Ста рог За вје
та, по зна тих Је ро ни му, и ста ро је вреј ског тек ста. Иа ко „Књи га је вреј ских 
пи та ња на По ста ње“ има од ре ђе не не до стат ке (не тач но сти, пре тје ра на 
але го ри ја) она ни је без зна ча ја за би блиј ску кри ти ку и ег зе ге ти ку.

Осим на ве де них ста ро за вјет них ту ма че ња Је ро ним је ау тор „Схо
ли ја на Псал ме“ (Com men ta rii in Psal mos), ко је пред ста вља ју пре ра ду 
Ори ге но вих схо ли ја и „Ту ма че ња на Про по вјед ни ка“ (Com men ta ri us in 
Ec cle si a sten).

Од но во за вјет них књи га Је ро ним је ту ма чио Је ван ђе ља по Ма те ју 
(Com men ta rii in Evan ge li um Mat tha ei), Је ван ђе ље по Мар ку (Trac ta tus 
in Mar ci Evan ge li um) и че ти ри по сла ни це (Га ла ти ма, Ефе сци ма, Фи ли
мо ну и Ти ту) апо сто ла Па вла (Com men ta rii in IV epi stu las Pa u li nas). Он 
је та ко ђе ис пра вио текст „Ту ма че ња на Апо ка лип сис“ (Com men ta rii in 
Apo calypsin) Вик то ри на Птуј ског, у ко ме је би ло до ста хи ли ја стич ких 
за блу да.

У Је ро ни мо ве исто риј ске спи се спа да ју „Хро ни ка“ (пре вод и до пу на 
Јев се ви је ве „Хро ни ке“), три мо на шке би о гра фи је (Vi ta san cti Pa u li pri mi 
ere mi tae; Vi ta Mal chi mo nac hi cap ti vi; Vi ta san cti Hi la ri o nis) и „De vi ris 
il lu stri bus“.

Јев се ви је ву „Хро ни ку“ Је ро ним је пре вео и до пу нио је 379–381. го
ди не. У пр ви дио „Хро ни ке“ – од Но ја и Авра ма до па да Тро је – Је ро ним 
ни је уно сио ни ка кве из мје не; дру ги дио – од па да Тро је до 20. го ди не 
ца ре ва ња Кон стан ти на – до пу нио је по да ци ма из исто ри је Ри ма; тре ћи 
дио – од 325. до смр ти ца ра Ва лен та – пред ста вља ње гов соп стве ни рад.
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У мо на шким би о гра фи ја ма или жи ти ји ма, са ста вље них за за пад не 
чи та о це, Је ро ним опи су је жи вот и под ви ге ис точ них аске та, са гле да не 
кроз при зму ње го вог соп стве ног опи та.

„Жи ти је Св. Па вла, пр вог пу сти ња ка“ (Vi ta san cti Pa u li pri mi ere mi
tae) го во ри о под ви зи ма и ис ку ше њи ма Св. Па вла Ти веј ског, а на пи са но 
је по узо ру на „Жи ти је Св. Ан то ни ја“.

„Жи ти је за ро бље ног мо на ха Мал ха“ (Vi ta Mal chi mo nac hi cap ti vi) 
кроз при чу о бла го че сти вом ста р цу, Си риј цу, ко ји је жи вио у ду хов ном 
бра ку са же ном, ис ти че ва жност вр ли на цје ло му дри ја и сми ре ња.

„Жи ти је Св. Ила ри о на“ (Vi ta san cti Hi la ri o nis) опи су је жи вот и под
ви ге уче ни ка Св. Ан то ни ја Ве ли ког и ро до на чел ни ка па ле стин ског мо
на штва Св. Ила ри о на, ко ји је био ду хов ни на став ник Св. Епи фа ни ја 
Ки пар ског.

Спис „О зна ме ни тим љу ди ма“ (De vi ris il lu stri bus) пред ста вља пр ви 
па тро ло шки при руч ник, пр ву исто ри ју хри шћан ске ли те ра ту ре, на пи
са ну у апо ло гет ске свр хе на мол бу пре то ри јан ског пре фек та Дек сте ра 
393. го ди не. Је ро ним, су прот но ми шље њу мно го бо жа ца, хо ће да до ка
же ка ко су нај о бра зо ва ни ји хри шћа ни ви со ко мо рал ни љу ди код ко јих 
не ма не до ста та ка. Спис се са сто ји из два ди је ла: ком пи ла тив ног (гл. 
1–78) и са мо стал ног (гл. 79–135). Пр ви дио са чи њен је на осно ву ма те
ри ја ла по зајм ље ног из „Цр кве не исто ри је“ и „Хро ни ке“ Јев се ви ја Ке
са риј ског. Дру ги дио ау тор је на пи сао на осно ву соп стве ног по зна ва ња 
цр кве не ли те ра ту ре IV ви је ка.

Је ро ним је ау тор сле де ћих дог мат скопо ле мич ких дје ла: „Рас пра ва 
из ме ђу лу ци фе ров ца и пра во слав ног“ (Al ter ca tio Lu ci fe ri a ni et Ort ho do
xi), „Пр о тив Гел ви ди ја о при сно дјев ству Ма ри је“ (Adver sus Hel vi di um 
de Ma ri ae vir gi ni ta te per pe tua), „Про тив Јо ви ја на“ (Adver sus Io vi ni a num, 
lib. I–II), „Про тив Јо ва на Је ру са лим ског“ (Con tra Io an nem Hi e ro solymi
ta num), „Про тив Ру фи на“ (Con tra Ru fi num), „Про тив Ви ги лан ци ја“ 
(Con tra Vi gi lan ti um), „Ди ја лог про тив пе ла ги ја на ца“ (Di a lo gus con tra 
Pe la gi a nos, lib. I–I II).

Са чу ва но је око 100 бе сје да Св. Је ро ни ма про из не се них из ме ђу 397. 
и 402. на вас кр шње и пра знич не да не у ви тле јем ској цр кви Ро ђе ња Хри
сто ва. Ове бе сје де су до нас до шле у фор ми не ре ди го ва них сте но граф
ских за пи са.

Епи сто лар но на сле ђе (пи сма) Св. Је ро ни ма од ли ку је се бо гат ством 
и ра зно вр сно шћу са др жа ја и жи во шћу и еле гант но шћу сти ла. До нас 
је до шло око 150 пи са ма ко ја по са др жа ју мо же мо по ди је ли ти у три 
гру пе: пи сма лич ног и би о граф ског ка рак те ра, пи сма по све ће на раз
ли чи тим дог мат скопо ле мич ким те ма ма и пи сма по све ће на мо рал но
аскет ским те ма ма.

Је ро ним ни је имао да ра за спе ку ла ци ју, због че га је ра до из бје га вао 
дог мат скофи ло соф ске те ме. Ње гов до при нос раз во ју за пад не те о ло ги је 
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је скро ман. Он је, ка ко до бро за па жа Кла у дио Мо ре ски ни, „ме ха нич ки 
по на вљао не ка те о ло шка уче ња ко ја се уоп ште но мо гу де фи ни са ти као 
ни кеј ска, пред ста вља ју ћи их у крат ком, ше мат ском об ли ку с фор му ла
ци ја ма ко је се мно го пу та по но во пред ста вља ју уви јек на исти на чин“ 
(Mo rec hi ni C., Po vi jest pa tri stič ke fi lo zo vi je, Za greb 2009, с. 339).

Је ро ни мо ва за ни ма ња су углав ном би ла окре ну та ка ту ма че њу и 
пре во ђе њу би блиј ских тек сто ва. Ту ма че ња, по ње му, тре ба да по ну де 
раз ли чи та ми шље ња „та ко да опре зан чи та лац, на кон што је про чи тао 
раз ли чи та ту ма че ња и упо знао раз ли чи та ми шље ња, ко ја ва ља при хва
ти ти или од ба ци ти, сам мо же про ци је ни ти ко је је ми шље ње нај вје ро
до стој ни је те, по пут струч ња ка у мје њач ни ци, од ба ци ти ла жан но вац“ 
(Con tr. Ru fin. I, 16).

Сле ду ју ћи алек сан дриј ској ег зе гет ској тра ди ци ји Је ро ним раз ли ку је 
три сми сла Све тог Пи сма ко ји од го ва ра ју тро дјел ном са ста ву чо вје ка 
(ти је ло – ду ша – дух): 1) бу квал ни или исто риј ски (jux ta hi sto ri am, per 
lit te ram); 2) мо рал ноале го риј ски (per al le go ri am, mo ra lis lo cus, jux ta tro
po lo gi am); 3) ду хов ни или ми стич ни (spi ri tu a lis, mysti ca, sac ra in tel li gen
tia, θεωρίᾳ; Ep. 120; In Ezech. // PL. 25. col. 147).

Тре ба, по Св. Је ро ни му, са чу ва ти по ре дак чи ње ни ца ко је су опи са не 
у Све том Пи сму, а за тим од ри је чи ус хо ди ти ка уз ви ше ном схва та њу и 
то што се ра ни је до га ђа ло са на ро дом изра иљ ским про ту ма чи ти у мо
рал ном сми слу, да бу де ко ри сно за на шу ду шу, и на кра ју тре ба от кри ти 
нај ви ши ду хов ни сми сао, оста ви ти „до ње“ и устре ми ти се ка „гор њем“, 
ра су ђу ју ћи о бу ду ћем, бла же ном и не бе ском жи во ту (Ep. 120).

У сво јим спи си ма Је ро ним че сто го во ри о бо го на дах ну то сти Све тог 
Пи сма. Све књи ге Би бли је, по ње му, тре ба по сма тра ти као јед ну књу гу 
(unus li ber), јед но дје ло Све тог Ду ха (In Is. // PL. 24. col. 332). У бо го на
дах ну тим пи сци ма он ви ди сво је вр сна ору ђа (qu a si or ga num) по мо ћу 
ко јих је го во рио и дје ло вао Све ти Дух (Ep. 65; Tract. in Ps. 88). Би бли ја 
је на пи са на „по ди ка та ту (dic tan te) Све то га Ду ха“ (In Zach. // PL. 25. col. 
1442) и за то је у њој сва ка ри јеч, слог, цр та, тач ка ис пу ње на сми слом 
(In Eph. // PL. 26. col. 481). Бог се обра ћа про ро ци ма и апо сто ли ма не 
по сред ством спољ ног гла са, већ го во ри у њи хо вим ду ша ма и ср ци ма 
на дах њу ју ћи, са вје ту ју ћи и су ге ри шу ћи то што хо ће пре ко њих да са
оп шти љу ди ма, не уки да ју ћи при том њи хо ву сло бо ду (Ep. 53). Све то 
Пи смо, по Је ро ни му, има не по би тан ау то ри тет, оно је уви јек исти ни то 
и не мо же про ти вр је чи ти са мо се би. Ако ми у Све том Пи сму на ђе мо 
два на из глед су прот на ис ка за он да оба тре ба сма тра ти исти ни тим и 
тра жи ти на чин да се пра вил но схва ти њи хов истин ски, ду бљи сми сао 
(Ep. 27; In Je rem. // PL. 24. col. 885). На пи та ње ко ји текст Би бли је тре ба 
сма тра ти бо го на дах ну тим: је вреј ски или Сеп ту а гин ту (LXX) Је ро ним је 
дао не дво сми слен од го вор. За ње га текст је вреј ског ори ги на ла има не
при ко сно вен ау то ри тет и по ста је глав ни кри те ри јум исти не (he bra i ca 
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ve ri tas) при ли ком пре во да и ту ма че ња Све тог Пи сма (Ep. 20; 57; Pra ef. 
in Jos. // PL. 25. col. 464; Pra ef. in Job. // PL. 26. col. 1079–1084). Као глав
не ар гу мен те за ова кав став Је ро ним на во ди озбиљ но раз ми мо и ла же ње 
из ме ђу је вреј ског тек ста и тек ста LXX и ко ри шће ње је вреј ског тек ста од 
стра не но во за вјет них пи са ца (Qu a est. he br. in Gen. Pra ef. // PL. 23. col. 
936937; Ep. 20; 57). Пре вод LXX не са мо да не од ра жа ва текст ори ги на
ла не го је на не ким мје сти ма бе сми слен и нер јет ко про ти вр је чи но во
за вјет ној ин тер пре та ци ји Ста рог За вје та (In Os. // PL. 25. col. 931, 942; 
In Is. // PL. 24. col. 86, 168, 271; Ep. 57). Иа ко су ста ро за вјет ни ци та ти 
но во за вјет них ау то ра по не кад да ле ко од сло ва ори ги на ла (са ко је га су 
пре ве де ни) у њи ма је, по Је ро ни му, у пот пу но сти са чу ван ње гов вје р ни 
сми сао, бу ду ћи да су „апо сто ли и је ван ђе ли сти при ли ком пре во да књи
га Ста рог За вје та тра жи ли сми сао а не ри је чи“ (sen sum qu a e sis se, non 
ver ba; Ep. 57). У скла ду са прин ци пом „he bra i ca ve ri tas“ (је вреј ска исти
на) Је ро ним је гле дао и на ста ро за вјет ни ка нон. Он је са гла сно ју деј ској 
тра ди ци ји од ба цио дев те ро ка нон ске књи ге и раз вр стао књи ге Ста рог 
За вје та по гру па ма.

Је ро ним је оштро кри ти ко вао Пе ла ги је во уче ње о спо соб но сти чо
вје ка да соп стве ним си ла ма, без по мо ћи Бо жи је бла го да ти, до стиг не 
без гре шно ста ње и спа се ње. Гри јех је, по Је ро ни му, ве зан не са мо за 
чо вје чи ју во љу не го и при ро ду, што по твр ђу је цр кве на прак са кр ште
ња дје це ко ја има ју по тре бу да се очи сте од пр во род ног гри је ха (Dial. 
con tr. Pe lag. III, 17–18). При ли ком кр ште ња се сви гри је си, и на след ни 
и лич ни от пу шта ју, али то ни је за слу га на ше во ље не го Бо жи је бла го
да ти (Dial. con tr. Pe lag. II, 2; III, 1). За по вје сти Бо жи је и на кон кр ште ња 
чо вјек не мо же ис пу ни ти без по мо ћи Бо жи је бла го да ти, за то што су 
у ње му при сут на два за ко на ме ђу соб но су прот став ње на: „за кон гри је
хов ни“ (lex pec ca ti) ко ји го спо да ри у чо вје ко вом ти је лу (lex reg nans in 
mem bris ho mi nis) и „за кон ума“ (lex men tis) ко ји је исто вје тан „за ко ну 
Бо жи јем по уну тра шњем чо вје ку“. „За кон гри је хов ни“ су прот ста вља се 
„за ко ну ума“ та ко да чо вјек не чи ни до бро ко је хо ће не го зло ко је не ће 
(Dial. con tr. Pe lag. II, 2–3; Ep. 133). У вла сти је чо вје ка да же ли не што 
до бро, што га во ди спа се њу, и да му стре ми, али да би се то хти је ње и 
стре мље ње (vo lun ta tis et cur sus) ис пу ни ло нео п ход но је ми ло ср ђе Бо
жи је (Dei mi se ri cor dia). На ша во ља је са чу ва ла сло бо ду из бо ра (li be rum 
ar bi tri um), али за ис пу ње ње же ље ног по треб на је по моћ бла го да ти Бо
жи је (Dial. con tr. Pe lag. I, 5).

Св. Је ро ним у сво јим пи сми ма че сто раз ма тра пи та ња ве за на за хри
шћан ску пе да го ги ју. Дје цу тре ба та ко вас пи та ти да њи хо ве ду ше „по
ста ну храм Го спод њи“ и „дра ги ка мен“ у очи ма Бо жи јим. Он са вје ту
је ро ди те ље да на пра ве до бар ам би јент у ко јем ће вас пи та ва ти дје цу, 
да их под сти чу на уче ње и рад, ко ри сте ћи по хва ле и раз ви ја ју ћи здрав 
так ми чар ски дух. Та ко ђе тре ба да их охра бру ју да пре ва зи ђу од ре ђе не 
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те шко ће са ко јим се су сре ћу и да га је до бре на ви ке и па зе да не пре у зму 
ло ше, јер „те шко ће ус пје ти да ис пра ве ства ри на ко је су се без бри жно 
на ви кли“ (Ep. 107).

Је ро ним ис ти че да су ро ди те љи пр ви вас пи та чи дје це и пр ви учи те
љи жи во та. Обра ћа ју ћи се мај ци јед не дје вој чи це он је са вје ту је: „Не ка 
она у те би на ђе учи те љи цу и у те бе, у сво јој не ис ку сној дје ти њо сти, гле
да с ди вље њем. Ни у те би, ни у сво ме оцу не ка ни кад не ви ди по ступ ке 
ко ји би во ди ли пре ма гри је ху, кад би их она по че ла опо на ша ти. Сје ти те 
се да је лак ше мо же те вас пи та ва ти при мје ром не го ри јеч ју“ (Ep. 107). 
Здра во и ин те грал но вас пи та ње од нај ра ни јег дје тињ ства је од фу на да
мен тал ног зна ча ја за ду хов ни и ин те лек ту ал ни раз вој дје те та. Је ро ним 
је та ко ђе ис ти цао да и же не има ју пра во на пу но обра зо ва ње: људ ско, 
школ ско, вјер ско и про фе си нал но.

Све ти Ам вро си је Ми лан ски
(Am bro si us Me di o la nen sis; Αμβρόσιος Μεδιολάνων)

Глав ни из во ри за би о гра фи ју Св. Ам вро си ја су ње го ва дје ла и Жи ти је 
(Vi ta Am bros si) ко је је са ста вио ње гов по след њи се кре тар Па влин на 
мол бу Св. Ав гу сти на 412/413 го ди не.

Ам вро си је је ро ђен око 340. го ди не у по ро ди ци пре то ри јан ског пре
фек та (pra e fec tus pra e to rii) рим ске про вин ци је Га ли је, као нај мла ђи од 
тро је дје це. По што се ре зи ден ци ја ње го вог оца на ла зи ла у Три ру, тај 
град се тра ди ци о нал но сма тра мје стом све ти те ље вог ро ђе ња. Не ки 
ис тра жи ва чи сма тра ју да би ње го во род но мје сто мо гли би ти гра до ви 
Арл или Ли он. Ви сок по ло жај оца, Ам вро си је ва по ли тич ка ка ри је ра и 
бо гат ство ко јим је рас по ла гао у ври је ме из бо ра за епи ско па ука зу ју на 
ње го ву при пад ност рим ској ари сто кра ти ји.

По сли је му же вље ве по ги би је Ам вро си је ва мај ка се са дје цом пре
се ли ла у Рим. Ње го ва се стра Мар це ли на убр зо се та мо за мо на ши ла а 
брат Со тер се по све тио др жав ној слу жби. Ам вро си је је по ха ђао мно
го бо жач ке шко ле гдје је из у ча вао „сло бод не ди сци пли не“ (Vi ta Am br. 
5) у ко је су се убра ја ле гра ма ти ка, ди ја лек ти ка, ре то ри ка, ге о ме три ја, 
му зи ка и астро ло ги ја. Од лич но је на у чио и грч ки је зик. Ари сто крат ско 
по ри је кло и од лич но обра зо ва ње пре по ру чи ва ли су га за нај ви ше др
жав не функ ци је. Око 370. по ста вљен је за адво ка та пре то ри јан ске пре
фек ту ре у Сир ми ју му, да на шњој Срем ској Ми тро ви ци, ко ји је та да био 
ад ми ни стра тив ни цен тар Или ри ка, Ита ли је и Афри ке. Та мо су до шле 
до из ра жа ја ње го ве ора тор ске, ад ми ни стра тив не и прав не спо соб но
сти, па је цар од лу чио да га по ста ви за пре фек та про вин ци ја Ли гу ри је 
и Еми ли је. Сје ди ште ових про вин ци ја би ло је у Ми ла ну, ко ји је у то 
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ври је ме био цен тар дру штве ног, по ли тич ког и ре ли ги о зног жи во та за
пад ног ди је ла Рим ске им пе ри је и ре зи ден ци ја рим ских ца ре ва.

Ам вро си је је од мах сте као ре пу та ци ју ху ма ног и пра вед ног чо вје ка, 
због че га га је и цар Ва лен ти јан I ви со ко ци је нио и по што вао. Убр зо ће 
је дан до га ђај пот пу но про ми је ни ти Ам вро си јев жи вот и омо гу ћи ти да 
ње гов све стра ни та ле нат до ђе пот пу но до из ра жа ја. Го ди не 374, на кон 
смр ти ари јан ски на стро је ног епи ско па Ав ксен ти ја, ми лан ска ка те дра 
оста ла је упра жње на. До шло је до бур них рас пра ва из ме ђу пра во слав
них и ари ја на ца око из бо ра ње го вог на след ни ка. Пре фект Ам вро си је, 
же ле ћи да спри је чи су коб из ме ђу пра во слав них и ари ја на ца, обра тио 
се оку пље ном на ро ду са ам во на апе лу ју ћи на мир. Ам вро си јев би о граф 
Па влин ка же да се у том тре нут ку се из го ми ле чуо дје чи ји ус клик: „Ам
вро си је епи скоп!“ Ри је чи дје те та ко је су про ту ма че не као глас с не ба 
на и шле су на оп шту по др шку на ро да ко ји је тра жио од пре фек та да 
при хва ти нај ви шу цр кве ну ду жност (Vi ta Am br. 7). Иа ко у из во ри ма 
не ма ди рект ног ука зи ва ња о уми је ша но сти цар ске вла сти у овај до га ђај 
мо гу ће је да је Ва лен ти јан I ути цао на из бор но вог епи ско па с об зи ром 
да је Ам вро си је био ви со ки др жав ни чи нов ник и да је за ње го во ра зр
је ше ње био нео п хо дан и при ста нак ца ра. На та кав за кљу чак мо же нас 
на ве сти и епи зо да ко ја се по ми ње у Те о до ри то вој Цр кве ној исто ри ји 
(IV, 6) и јед ном жи ти ју Св. Ам вро си ја, чи ји је ау тор ано ни ман, у ко јој 
Ва лен ти јан I на кон Ав ксен ти је ве смр ти тра жи од епи ско па да иза бе ру 
до стој ног кан ди да та од ко јег би и са ми ца ре ви мо гли да до би ју дра го
цје не и ду ше по ле зне са вје те.

По што је при мио кр ште ње 30. но вем бра 374. го ди не Св. Ам вро си је 
је, про шав ши прет ход но све нео п ход не сте пе не цр кве не је рар хи је, по
све ћен за епи ско па ми лан ског 7. де цем бра 374. У пр вим го ди на ма епи
скоп ског слу же ња под ру ко вод ством све ште ни ка Сим пли ци ја на сти
цао је нео п ход но бо го слов ско обра зо ва ње ин тен зив но про у ча ва ју ћи 
грч ке оце и Све то Пи смо. Од мо мен та сту па ња на епи скоп ску ка те дру 
па све до по след њих да на све ти тељ се при др жа вао за вје та си ро ма штва 
и про во дио вр ло строг аскет ски жи вот. Је дан дио свог огром ног бо гат
ства при ло жио је Цр кви, а оста так је раз дао убо ги ма, си ро ма шни ма и 
удо ви ца ма. Жи ве ћи скром но, у скла ду са мо на шким за вје ти ма, он је 
и дру ге епи ско пе са вје то вао да бу ду та кви: „Ми сто ји мо уви јек пред 
ли цем Су ди је ко га ни ко не мо же об ма ну ти... Бо гат ство ово га сви је та 
тре ба да нам слу жи да спа си мо ду шу, а не да је из гу би мо. Као епи скоп, 
ду жан си да бу деш узор сви ма“ (Пи смо епи ско пу Кон стан ци ју – Ep. 2).

Све ти Ам вро си је се на ро чи то ис та као као цр кве ни по ли ти чар. Од
луч но и бес ком про ми сно је бра нио ин те ре се Цр кве, а за хва љу ју ћи сјај
ном обра зо ва њу, ора тор ском да ру и уро ђе ној ха ри зми имао је ве ли ки 
ути цај и на ца ре ве и на јав но мни је ње. По са вје ту све ти те ља мла ди цар 
Гра ци јан (375–383) до нио је низ мје ра про тив па ган ске ре ли ги је, ко је су 



374

7 За пад ни оци

зна чај но по мо гле учвр шћи ва њу хри шћан ства у им пе ри ји. Ол тар По
бје де пред ко јим су се па га ни за кли ња ли из ба чен је из са ле рим ског 
се на та. То је иза зва ло сна жну ре ак ци ју па га на, пред во ђе них ути цај ним 
се на то ром Си ма хом, ко ји су зах ти је ва ли да се ол тар вра ти на ста ро мје
сто, али је Гра ци јан, са слу шав ши Ам вро си је ве ар гу мен те, од био њи хов 
за хтјев. Прет по ста вља се да се под ути ца јем Св. Ам вро си ја цар Гра ци
јан од ре као зва ња вр хов ног све ште ни ка (pon ti fex ma xi mus) рим ског па
ган ског кул та ко ји су при је ње га но си ли сви рим ски ца ре ви (Zo si mus, 
Hi sto ria no va IV, 36).

Спор о ол та ру По бје де на ста вљен је и на кон Гра ци ја но ве смр ти (383). 
Кра снор је чи ви Си мах, ко ји је у ме ђу вре ме ну по стао пре фект Ри ма, пи
сме но се обра тио мла дом ца ру Ва лен ти ја ну II са ци љем да га убје ди да 
вра ти ол тар По бје де у рим ски се нат. Ово пи сме но обра ћа ње на зва но је 
„Ре ла ци ја“ (Symmac hus, Re la tio). На Си ма хо ву „Ре ла ци ју“ Св. Ам вро си је 
је ре го вао та ко што је упу тио два пи сма (Ep. 17; 18) Ва лен ти ја ну II у ко
ји ма по би ја мно го бо жач ке ар гу мен те и из но си ар гу мен те у ко рист хри
шћан ства. Ам вро си је ви ар гу мен ти дје ло ва ли су убје дљи ви је од Си ма хо
вих, што је од лу чи ло ис ход ово га спо ра: „Та да је Ва лен ти јан раз мо трио 
мој из вје штај и ни је учи нио ни шта осим оно га што је би ло по треб но 
на шој вје ри, а са тим се са гла си ло и ње го во окру же ње“ (Ep. 57).

Ам вро си је је 385. до шао у су коб са мај ком ца ра Ва лен ти ја на II Ју
сти ном, због то га што је на ре ди ла да се је ре ти ци ма ари јан ци ма усту пи 
глав на ба зи ли ка у Ми ла ну. Су прот ста вља ју ћи се Ју сти ни ним рђа вим 
на мје ра ма он је од го во рио: „Спре ман сам да ца ру дам све што је мо је, 
па чак и сам жи вот, али не мо гу му да ти оно што при па да Бо гу. Све ште
ник Бо жи ји не сми је на пу сти ти храм Ње гов“ (Ep. 20). Ка да је у ја ну а
ру сле де ће го ди не цар Ва лен ти јан II на ин си сти ра ње сво је мај ке из дао 
едикт ко јим ари јан ци ма га ран ту је сло бо ду оку пља ња у свим хра мо ви
ма (Cod. Theod. XVI, 1, 4), све ти тељ је од луч но, по пут Све тог Ва си ли ја 
ко ји му је у све му био узор, бра нио пра ва Цр кве од би ја ју ћи да пре да 
ми лан ску ба зи ли ку је ре ти ци ма: „Го во ре да је Го спо да ру све до зво ље но, 
да је ње го во све. Ја од го ва рам: не тре ба ца ре да ми слиш да у дје ли ма Бо
жи јим имаш цар ско пра во; но ако хо ћеш да ље ца ро ва ти, бу ди по ко ран 
Бо гу. На пи са но је: Бо гу Бо жи је, ке са ру ке са ре во: Ца ру при па да ју двор
ци, а епи ско пу цр кве“ (Ep. 24).

У сво јим на по ри ма да учвр сти пра во слав но хри шћан ство у Им пе
ри ји Св. Ам вро си је је не пре ста но по ка зи вао без гра нич ну хра брост. 
Ње го ва хра брост је на ро чи то до шла до из ра жа ја при ли ком ре ак ци је на 
не ми ле до га ђа је у Со лу ну 390. го ди не, у ко ји ма је глав ни ак тер био цар 
Те о до си је Ве ли ки. На род ни уста нак ко ји је из био због по ве ћа ња по ре за 
цар је су ро во угу шио и том при ли ком је по би је но око 7000 љу ди. Огор
чен ца ре вим по ступ ком Ам вро си је му је на пи сао пи смо (Ep. 51) у ко ме 
му на ла же епи ти ми ју и тра жи од ње га да се јав но по ка је. Осам мје се
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ци цар ни је ула зио у цр кву на бо го слу же ња већ је ста јао ва ни, за јед но 
са по кај ни ци ма. Тек по сли је јав ног по ка ја ња при мљен је у цр кве ну за
јед ни цу (The o do ret. Hist. eccl. V, 17). Ам вро си јев од нос пре ма ца ру био 
је по твр да и овје ра ду хов ног и мо рал ног су ве ре ни те та Цр кве. До тог 
вре ме на цар је у очи ма на ро да из гле дао као би ће ко је је из над сва ког 
по рет ка и за ко на. Ам вро си јев по сту пак сна жно је ути цао да се та ква 
пред ста ва о ца ру зна чај но про ми је ни.

Оста так жи во та Св. Ам вро си је је про вео у пот пу ној по све ће но сти 
па стир ском по зи ву. Из об ли ча вао је гри је хе, а на ро чи то гор дост, на си
ље, рас кош и раз врат сил ни ка ово га сви је та, по у ча вао сво ју па ству, мо
лио се и пје вао за јед но с њи ма. Ис пу њен сил ном вје ром у вас кр слог 
Го спо да стал но је по на вљао „Om nia Chri stus est no bis“ (Хри стос нам је 
све): „Же лиш ли из ли је чи ти ра ну, Он је ље кар; ако те је ису ши ла гро
зни ца, Он је из вор; при ти ска ли те не прав да, Он је прав да; тре ба ли ти 
по моћ, Он је сна га; бо јиш ли се смр ти, Он је жи вот; жу диш ли за не бом, 
Он је пут; ако си у та ми, Он је свје тло...“ (De vir gi ni ta te 16, 99).

Го ди не 395. упо ко јио се цар Те о до си је ко ме је Св. Ам вро си је др жао 
над гроб но сло во. По сли је не што ви ше од дви је го ди не (397) и он се пре
се лио у бо љи сви јет. Док је ле жао те шко бо ле стан ње го ви при ја те љи су га 
убје ђи ва ли да мо ли Бо га да му про ду жи жи вот на шта им је све ти тељ од
го во рио: „Ја ни сам та ко жи вио ме ђу ва ма да би ме би ло стид да се по но во 
вра тим у жи вот, али ја се не бо јим смр ти: вје ру јем у до бро ту Бо жи ју“.

Св. Ам вро си је је био пло дан пи сац. Ис тра жи ва чи не ри јет ко ис ти чу 
нео ри ги нал ност ње го вих дје ла, њи хо ву за ви сност од дру гих ау то ра. Та
ко ђе се не да је ви со ка оцје на фор ми и је зи ку ње го вих дје ла. Тре ба ипак 
има ти у ви ду да је Св. Ам вро си је при је све га био чо вјек прак се и да 
је нај ве ћи дио ње го вог ли те рар ног ства ра ла штва ни као из бе сје да или 
про по ви је ди ко је се ни су од ли ко ва ле не ком по себ ном ори ги нал но шћу 
ми сли, али су би ле ис пу ње не ду би ном и си ли ном вје ре и искре ним ис
по ви је да њем и има ле су огро ман ути цај на слу ша о це. Па стир ска бри га 
о љу ди ма би ла је глав ни за да так ко ји је Св. Ам вро си је ис ти цао и као 
све ште но слу жи тељ и као цр кве ни пи сац.

Дје ла Све тог Ам вро си ја до нас су до шла у фор ми бе сје да, трак та та, 
хим ни и пи са ма. По са др жа ју их мо же мо по ди је ли ти на ег зе гет ска, мо
рал ноаскет ска и дог мат скопо ле мич ка.

Ег зе гет ској про бле ма ти ци по све ће на је ве ћи на Ам вро си је вих дје ла. 
По пут сво јих ве ли ких прет ход ни ка Фи ло на, Ори ге на, Св. Ва си ли ја и 
Св. Ата на си ја, чи јим се спи си ма на дах њи вао и ру ко во дио, и Ам вро си је 
у ег зе ге зи Све тог Пи сма ко ри сти але го риј ски ме тод. Нај ви ше па жње 
по све ћу је етич ким те ма ма, док су он то ло шка и гно се о ло шка пи та ња 
по ти сну та у дру ги план.

Све том Ам вро си ју при па да ју сле де ћа ег зе гет ска дје ла: „О ра ју“ (De 
pa ra di so), „О Ка и ну и Аве љу“ (De Cain et Abel), „О Но ју и ков че гу“ (De 
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Noe et ar ca), „Апо ло ги ја про ро ка Да ви да“ (Apo lo gia prop he tae Da vid), 
„О Иса ку и ду ши“ (De Isa ac vel ani ma), „Из ла га ња на XII пса ла ма Да
ви до вих“ (En nar ra ti o nes in XII psal mos Da vi di cos), „О ја ди ко ва њу Јо ва 
и Да ви да“ (De in ter pel la ti o ne Iob et Da vid), „Ту ма че ње 118. псал ма“ (Ex
po si tio de psal mo CXVI II), „Ту ма че ње ше сто дне ва“ (He xa e me ron), „О Ја
ко ву и бла же ном жи во ту“ (De Ia cob et vi ta be a ta), „О Авра му“ (De Abra
ham), „О Јо си фу“ (De Io seph), „О То ви ји“ (De To bia), „О па три јар си ма“ 
(De pa tri ar chis), „О Или ји и по сту“ (De He lia et le i u nio), „О до бру смр ти“ 
(De bo no mor tis), „О бјек ству од сви је та“ (De fu ga sa e cu li), „Ту ма че ње Је
ван ђе ља по Лу ки“ (Ex po si tio Evan ge lii se cun dum Lu cam).

У „De pa ra di so“ (из ме ђу 375. и 376) Ам вро си је об ја шња ва би блиј ску 
по ви јест о ра ју и жи во ту пра ро ди те ља Ада ма и Еве до њи хо вог гре
хо па да, и кри ти ку је не ка је ре тич ка ту ма че ња овог тек ста. „De Cain et 
Abel“ пред ста вља на ста вак прет ход ног дје ла. Са др жи мно штво мо рал
них и ми стич коале го риј ских де та ља, а пи са но је по узо ру на Фи ло но ву 
књи гу „De sac ri fi ci is Abe lis et Ca i ni“.

Трак та том „De Noe et ar ca“ (око 377) Св. Ам вро си је за по чи ње се ри ју 
ра до ва о ста ро за вјет ним па три јар си ма. У овом трак та ту из ло же на је 
исто ри ја пра вед ног Но ја са по дроб ним опи сом ње го вог ков че га.

„Apo lo gia prop he tae Da vid“ (око 390) има за циљ да оправ да ва там не 
стра не из жи во та про ро ка Да ви да.

У спи су „De Isa ac vel ani ma“ (391) Ам вро си је по ве зу је брак из ме ђу 
Иса ка и Ре ве ке са Пје смом над пје сма ма (по гла вља 1–8) и ту ма чи га као 
је дин ство ду ше и ти је ла.

„En nar ra ti o nes in XII psal mos Da vi di cos“ пред ста вља збо р ник мо рал
нодог мат ских ко мен та ра ко је је све ти тељ на пи сао у по след њим го ди
на ма жи во та. Збор ник је са ста вљен и об ја вљен по сли је ње го ве смр ти.

У „De Na but hae“ (389) Ам вро си је на при мје ру тра гич не суд би не На
ву те ја, ко га је по гу био цар Ахав, ин ди рект но кри ти ку је дру штве нопо
ли тич ке при ли ке та да шњег вре ме на.

„De in ter pel la ti o ne Iob et Da vid“ (око 388) го во ри о те шко ћа ма ово зе маљ
ског жи во та, о људ ској крх ко сти, о при вид ној сре ћи и бла го ста њу злих.

У „De bo no mor tis“ Ам вро си је, на осно ву ту ма че ња по је ди них одје
ља ка из Ста рог и Но вог За вје та, из во ди за кљу чак да је смрт не што до
бро за ду шу, раз ли ку ју ћи при том три вр сте смр ти: ду хов ну (као по сле
ди цу гри је ха), ми стич ну (као иден ти фи ка ци ју са рас пе тим Хри стом) и 
фи зич ку (као одва ја ње ду ше од ти је ла).

„Ex po si tio de psal mo CXVI II“ (389. го ди не) чи не 22 про по ви је ди у 
ко ји ма ау тор ту ма чи 22 сти ха нај ду жег 118. псал ма, да ју ћи вјер ни ци ма 
упут ства за ду хов но уса вр ша ва ње.

У „De fu ga sa e cu li“ (око 395) ау тор, осла ња ју ћи се на од ре ђе не сти хо
ве из Све тог Пи сма, го во ри о ду ше губ ним опа сно сти ма ко је до ла зе из 
сви је та ко ји нас окру жу је и о ко ри сти уда ља ва ња од тог сви је та.
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„He xa e me ron“ (из ме ђу 386. и 390) је нај по зна ти је Ам вро си је во ег зе
гет ско дје ло. Ри јеч је о де вет бе сје да из го во ре них то ком јед не сед ми це, 
а по том об ја вље них у шест књи га. Иа ко је за ви сност He xa e me ronа од 
исто и ме ног спи са Св. Ва си ли ја и од Ори ге но вих „На че ла“ очи глед на, 
ау то ру се мо ра ода ти при зна ње да вр ло вје што пре ра ђу је сво је из во ре.

Је ди но Ам вро си је во но во за вјет но ту ма че ње „Ex po si tio Evan ge lii se
cun dum Lu cam“ чи не број не оми ли је ко је су про из не се не у раз ли чи то 
ври је ме и об је ди ње не у јед но дје ло. Је ро ним је овај спис сма трао пла ги
ја том Ори ге на.

Мо рал ноаскет ски спи си чи не ве о ма ва жан дио Ам вро си је вог ли
те рар ног ства ра ла штва. Нај ва жни је и нај по зна ти је дје ло из ове гру пе 
сва ка ко је „De of  ci is mi ni stro rum“ (О ду жно сти ма све ште но слу жи те
ља) ко је је на ста ло из ме ђу 386. и 391. го ди не. Пи са но је по узо ру на Ци
це ро нов „De of  ci is“, а са сто ји се из три ди је ла. У пр вом ди је лу го во ри 
се о по ште њу као основ ној па стир ској вр ли ни из ко је се ра ђа ју оста ле 
вр ли не: му дрост, пра вед ност и умје ре ност. У дру гом ди је лу ау тор ра су
ђу је шта је ко ри сно за па сти ра и хри шћа ни на уоп ште и за кљу чу је да је 
ко ри сно све оно што пра ти љу бав, до бр о та и ми ло ср ђе. У тре ћем ди је лу 
по ку ша ва да до ка же уску по ве за ност из ме ђу по ште ња и ко ри сти. Иа ко 
је за ви сно од Ци це ро но вог дје ла, нај ве ћи дио „De of  ci is mi ni stro rum“ 
плод је Ам вро си је вих соп стве них раз ми шља ња за сно ва них на лич ном 
опи ту.

Про по ви је ди Св. Ам вро си ја о дјев стве ном жи во ту би ле су ве о ма 
по пу лар не. До ла зи ли су да их слу ша ју и љу ди из уда ље них про вин ци
ја Рим ске им пе ри је. Од тих про по ви је ди оформ ље на су сле де ћа дје ла: 
„О дјев стве ни ца ма“ (De vir gi ni bus), „О дјев стве но сти“ (De vir gi ni ta te), 
„О удо ви штву“ (De vi du is), „О вас пи та њу дјев стве ни ца“ (De in sti tu ti o ne 
vir gi nis) и „Под сти ца ње дјев стве но сти“ (Ex hor ta tio vir gi ni ta tis).

У „De vir gi ni bus“ (377) Ам вро си је ве ли ча дјев стве ност као је ван ђел
ску вр ли ну, на во де ћи при мје ре зна ме ни тих дјев стве ни ца и дјев стве ни
ка: Аг ни ју, Те клу, Св. Јо ва на Кр сти те ља итд. Жи вот Пре све те Бо го ро
ди це ис ти че као пра ви ло и обра зац дјев стве но сти.

„De vi du is“ (377) је бли ско по са др жа ју прет ход ном дје лу. По вод за 
на ста нак овог дје ла би ла је на мје ра не ке удо ви це да сту пи у дру ги брак. 
Све ти тељ по ку ша ва да је од вра ти од те на мје ре ис ти чу ћи мо рал ну ври
јед ност удо ви штва.

У „De vir gi ni ta te“ (378) Ам вро си је, ко га су не ки оп ту жи ва ли да же ли 
да ути че на во љу не ис ку сних дје во ја ка, бра ни ста во ве ко је је за сту пао 
у прет ход на два дје ла.

Спис „De in sti tu ti o ne vir gi nis“ (391–392) упе рен је про тив је ре ти ка 
Јо ви ни ја на ко ји је учио да је Пре све та Бо го ро ди ца пре ста ла би ти дје ва 
(тје ле сно) на кон Хри сто вог ро ђе ња. Ова је рес осу ђе на је на Ми лан ском 
са бо ру.
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У свом пр вом и нај зна чај ни јем дог мат скопо ле мич ком дје лу „О вје
ри“ (De fi de) у пет књи га, ко је је са ста вио на мол бу ца ра Гра ци ја на, Св. 
Ам вро си је из об ли ча ва ари јан ска и уоп ште је ре тич ка уче ња о дру гом 
ли цу Све те Тро ји це. Пр ве дви је књи ге (378) су пра ви трак та ти, а оста ле 
три (око 380) су пре ра да већ из го во ре них бе сје да. У „De fi de“ Ам вро си
је бра ни вје ру у Бо жан ство Си на и из ла же пра во слав но вје ро и спо ви је
да ње на те ме љу Ни кеј ског сим во ла. Ово дје ло је ве о ма ва жан из вор за 
из у ча ва ње бор бе пра во слав ног хри шћан ства са ари јан ством и не ким 
дру гим је ре си ма.

Тра кат „О Све том Ду ху“ (De Spi ri tu San cto) са сто ји се из три књи ге, 
а на пи сан је 381, та ко ђе на мол бу ца ра Гра ци ја на. Ам вро си је на ста вља 
да об ра ђу је те ме за по че те у прет ход ном спи су. Циљ му је да до ка же 
Бо жан ство Све тог Ду ха и ње го ву јед на кост са оста лим ли ци ма Све те 
Тро ји це. Трак тат је пи сан под сна жним ути ца јем ка па до киј ских ота ца, 
Св. Ата на си ја и Ди ди ма.

У трак та ту „О тај ни Го спод њег ова пло ће ња“ (De in car na ti o nis Do mi
ni cae Sac ra men to), на ста лом кра јем 381. или 382, Ам вро си је на ста вља 
ан ти а ри јан ску по ле ми ку за по че ту у прет ход ним дје ли ма и бра ни уче
ње о цје ло ви то сти људ ске при ро де у Хри сту про тив апо ли на ри је ва ца.

Дви је књи ге „О по ка ја њу“ (De Po e ni ten tia) упе ре не су про тив при
ста ли ца Но ва ци ја но вог рас ко ла. Њи хо вом ри го ри зму ау тор су прот
ста вља умје ре но цр кве но уче ње о по ка ја њу и опра шта њу гри је хо ва.

У трак та ту „О Тај на ма“ (De Myste ri is), на ста лом кра јем осам де се
тих или по чет ком де ве де се тих го ди на IV ви је ка, Ам вро си је об ја шња ва 
сми сао основ них Све тих Тај ни: Кр ште ња, Ми ро по ма за ња и Ев ха ри
сти је. Дје ло се са сто ји из вје што пре ра ђе них бе сје да, а на ми је ње но је 
ка ти хи за ци ји но во кр ште них. Овом трак та ту са др жај но је сро дан спис 
„О све ште но деј стви ма“ (De sac ra men tis), ко ји чи не сте но граф ски за би
ље же не и нео бра ђе не бе сје де. Иа ко два спи са по ве зу је мно штво па ра
лел них мје ста, не ки ис тра жи ва чи оспо ра ва ју ау тен тич ност и Ам вро си
је во ау тор ство „De sac ra men tis“.

Крат ко дје ло „Ту ма че ње Сим во ла“ (Ex pla na tio symbo li), на ста ло око 
390, пред ста вља сте но граф ско из ла га ње и об ја шње ње Сим во ла вје ре 
ка ти ху ме ни ма.

Од Ам вро си је вих бе сје да нај зна чај ни ја су три над гроб на сло ва по
све ће на бра ту Са ти ру (De ex ces su fra tris Satyri) и ца ре ви ма Ва лен ти ја ну 
II (De obi tu Va len ti ni a ni) и Те о до си ју (De obi tu The o do sii), и „Сло во про
тив Ав ксен ти ја“ (Ser mo con tra Au xen ti um) ко је има дог мат ски, ан ти а
ри јан ски ка рак тер.

Ам вро си је ва пи сма (91) пред ста вља ју вр ло ва жно свје до чан ство о 
ре ли ги о зној и дру штве ној кли ми у Рим ској им пе ри ји то ком дру ге по
ло ви не IV ви је ка. Она са др же дра го цје не ин фор ма ци је о ор га ни за ци ји 
Цр кве, о од но су епи ско па пре ма кли ру и на ро ду, о жи во ту све ште ни
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ка, о ме то да ма и сред стви ма ко је је Цр ква ко ри сти ла у бор би са сво јим 
про тив ни ци ма и слич но. Ве ћи на пи са ма на пи са на је у са гла сно сти са у 
то ври је ме по сто је ћим пра ви ли ма епи сто ло гра фи је. Ам вро си је се ни
је уви јек при др жа вао тих пра ви ла, па не ка ње го ва пи сма и по оби му 
и по са др жа ју ли че на трак та те, а не ка су по фор ми слич на цр кве ним 
про по ви је ди ма.

Св. Ам вро си је је је дан од нај ве ћих пје сни ка За пад не Цр кве. Ње гов 
пје снич ки та ле нат до шао је до из ра жа ја не са мо у ли тур гиј ским хим на
ма већ и у про по ви је ди ма и бо го слов ским дје ли ма. На мно гим стра ни
ца ма ње го вог Ше сто дне ва на ла зи мо за ди вљу ју ће пје снич ке ме та фо ре. 
Ли тур гиј ске хим не углав ном је са ста вљао у ври је ме су ко ба са ари јан ци
ма око Ми лан ске ба зи ли ке. Из „Сло ва про тив Ав ксен ти ја“ са зна је мо да 
су сви при сут ни у хра му (клир и на род) пје ва ли ње го ве хим не у ко ји ма 
су про сла вља ли Све ту Тро ји цу: Оца, Си на и Све то га Ду ха. Од три де се
так хим ни ко је су до нас до шле под ње го вим име ном че ти ри су си гур но 
ау тен тич не: De us Cre a tor om ni um (Го спод Тво рац све га), Iam sur gi git ho
ra ter tia (Већ до ла зи тре ћи час), In ten de, qui re gis Israel (Чуј Ти ко ји ца ру
јеш над Изра и љем) и Ae ter ne re rum Con di tor (Вјеч них ства ри Осни вач).

Ам вро си је је зна ча јан и као ре фор ма тор цр кве ног по ја ња у За пад ној 
Цр кви. По угле ду на ис точ но си риј ско по ја ње, увео је ан ти фо но по ја ње, 
ко је на из мје нич но из во де два хо ра. У по ре ђе њу са гри го ри јан ским на
пје вом, ам вро си јан ско по ја ње је јед но став ни је и не по сред ни је.

Ду го вре ме на је вла да ло ми шље ње да Св. Ам вро си је не за у зи ма ис
так ну то мје сто ме ђу цр кве ним оци ма у обла сти дог мат ског уче ња, да 
ни је дао по зи ти ван до при нос бо го слов ским рас пра ва ма сво га до ба и да 
ње го во бо го сло вље има еклек тич ки ка рак тер. У по след ње ври је ме, ка
да су ње го ви спи си под врг ну ти ду бљој ана ли зи, до шло се до за кључ ка 
да је Св. Ам вро си је зна ча јан и као дог мат ски пи сац и као ег зе ге та. Као 
вр стан зна лац грч ког је зи ка те мељ но је из у чио дје ла ис точ них ота ца од 
ко јих је усво јио низ са др жај них иде ја и угра дио их у сво је бо го сло вље. 
Ис тан ча ним осје ћа јем за ис прав ност уче ња и ја сним фор му ла ци ја ма 
основ них вјер ских исти на Св. Ам вро си је је зна чај но до при нио од бра
ни пра во слав ног вје ро и спо ви је да ња на За па ду, за сно ва ног на од лу ка ма 
Пр вог ва се љен ског са бо ра.

Од пр во сте пе не ва жно сти за Ам вро си ја би ла је од бра на пра во слав
ног уче ња о бо жан ству Си на и Све то га Ду ха. Отац ни ка да ни је по сто јао 
без Си на (De fi de. I, 79; IV, 108). Ари јан ско уче ње да Син ни је са вје чан 
Оцу и да је би ло вре ме на ка да га ни је би ло не ги ра, по Св. Ам вро си
ју, „пу но ћу Бо жан ског са вр шен ства“ (per fec ti o nis ple ni tu do di vi nae; De 
fi de. IV, 111) и под ра зу ми је ва да је Бог, ко ји је по сво јој при ро ди не
из мје њив, пре тр пио про мје ну (De fi de. I, 61). Све што по сто ји у Бо гу 
Оцу при па да та ко ђе и Бо гу Си ну по при ро ди а не по пар ти ци па ци ји. 
Ам вро си је ис ти че да ро ђе ње Си на ни је ни вољ но ни не вољ но, јер се не 
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за сни ва на мо гућ но сти во ље, на вољ ној од лу ци, већ на не ком пра ву (ju
re) и свој ству (pro pri e ta te) Оче ве при ро де (De fi de. IV, 103).

Све ти Дух је по себ на ипо стас ко ја се не сли ва се ни са Оцем ни са 
Си ном (De Spir. Sanct. I, 106). Као пр ви ар гу мент за Бо жан ство Све то га 
Ду ха Ам вро си је на во ди слу гар ство тво ре ви не и не слу гар ство Све тог 
Ду ха. Ако чи та ва тво ре ви на слу жи он да Све ти Дух не мо же би ти убро
јан у ство ре ња (De Spir. Sanct. I, 23). Он не мо же би ти при бро јан ни тје
ле сним ни ду хов ним ство ре њи ма: пр ви ма за то што у њих ули ва сво ју 
бес тје ле сну бла го дат (in cor po re am in fun dit gra ti am), а дру ги ма за то што 
они са ми до би ја ју осве ће ње од Ду ха и та ко пре ва зи ла зе оста ла ство ре
ња (De Spir. Sanct. I, 62). Као до каз за Бо жан ство Све тог Ду ха Ам вро
си је на во ди и Ње го ву не из мје њи вост и про сто ту, ко је су су прот не из
мје њи вој и мно же стве ној тво ре ви ни. Не мо же би ти под ло жан из мје ни 
Онај ко ји дру ге пре о бра жа ва сво јом осве ћу ју ћом бла го да ћу (De Spir. 
Sanct. I, 64). Све ти Дух је пу но ћа до бра (ple nus bo ni ta tis; De Spir. Sanct. I, 
69). Он ни је до бар по пар ти ци па ци ји, као онај ко ји до би ја до бро, не го 
по при ро ди, као онај ко ји са оп шта ва до бро (qu a si im per ti ens bo ni ta tem; 
De Spir. Sanct. I, 72).

По пи та њу ис хо ђе ња Све тог Ду ха Ам вро си је не ма уви јек кон зи сте
на тан став. На не ким мје сти ма твр ди да Све ти Дух ис хо ди од Бо га (ex 
Deo; De Spir. Sanct. I, 24), или про сто од Оца (a Pa tre; De Spir. Sanct. I, 
25), а на не ким да ис хо ди и од Оца и од Си на (Spi ri tus San ctus pro ce dit a 
Pa tre et Fi lio; De Spir. Sanct. I, 120), или про сто од Си на (Pro ce dit ex Fi lio; 
De Spir. Sanct. I, 119).

За истин ско бла го че шће, по Св. Ам вро си ју, нео п ход но је ис по ви је
да ти вје ру у Бо жан ство Оца и Си на и Све то га Ду ха. Онај ко од ба цу је 
јед ног од Њих све од ба цу је: „Не ча сти во по сту па онај ко ји ума њу је Оца, 
или Си на, или Све то га Ду ха, јер не вје ру је у Оца онај ко ји не вје ру је у 
Си на и не вје ру је у Си на Бо жи јег онај ко ји не вје ру је у Ду ха.“

Све ти Ам вро си је ис ти че да из ме ђу Оца, Си на и Све то га Ду ха по
сто је раз ли ке у ипо ста сним свој стви ма али не ма одво је но сти и мно
штве но сти (De fi de. I, 26), јер је Све та Тро ји ца је дан Бог по је дин ству 
су шти не или при ро де (Exp. Ps. 1, 22; De fi de. I, 27). За раз ли ку од ка па
до киј ских ота ца, за ко је је основ ни прин цип је дин ства Све те Тро ји це 
лич ност Оца као је ди ног из во ра и узро ка, за Св. Ам вро си ја се то је дин
ство огле да у јед ној су шти ни, во љи, си ли, деј ству, сла ви и име ну (De 
fi de. I, 10, 13, 17, 23; II, 50, 85; IV, 74).

Уче ње о Хри сту код Св. Ам вро си ја је до ста раз ви је но и пот пу но са
гла сно са по то њим хри сто ло шким од лу ка ма и де фи ни ци ја ма. Је дин
стве ни до мо строј спа се ња ко ји је Бог об ја вио у Ста ром За вје ту, оства
рен је Хри сто вим до ла ском у Но вом За вје ту. Хри стос је ра ди спа се ња 
љу ди при мио плот и смрт на стра да ња. У јед ном ли цу Го спо да Ису са 
Хри ста сје ди ни ле су се дви је при ро де: Бо жан ска и чо вје чан ска. Ам вро
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си је на ро чи то на гла ша ва је дин ство бо го чо вје чан ске лич но сти. Хри стос 
је је дан (unus) и не раз дје љив је по бро ју (in se pa ra bi lis nu me ro); „Је дан и 
исти био је слу га и Го спод, Све ви шњи и чо вјек“ (De fi de. III, 8); „Онај 
Ко ји се при је вје ко ва ро дио од Оца ка сни је је при мио плот од Дје ве“ 
(Exp. Ps. 35, 4). Про тив апо ли на ри ста ис ти че пу но ћу чо вје чан ске при
ро де у Хри сту: „... Он је при мио ти је ло да би га вас кр сао; при мио је и 
ду шу са вр ше ну, ра зум ну, људ ску“ (De in carn. VII, 65). За јед но са ти је
лом и ду шом Хри стос је при мио и тзв. не ви не стра сти ко је су по сле
ди ца пр во род ног гри је ха: „По треб но је би ло да Онај Ко ји је при мио 
ти је ло при ми и све што је свој стве но ти је лу да би мо гао осје ти ти глад, 
жеђ, не мир, ту гу“ (Exp. Luc. VII, 133).

Св. Ам вро си је ја сно за сту па уче ње о дви је енер ги је (ди о е нер ги зам) 
и дви је во ље (ди о те лит ство) у Хри сту: „... гдје по сто ји раз ли ка при ро
да та мо не мо же би ти јед но деј ство (De fi de. II, 70)... гдје не ма јед ног 
деј ства не ма ни јед не во ље, у Хри сту је јед на во ља чо вје чан ска, а дру га 
Бо жан ска“ (alia vo lun tas ho mi nis, alia Dei; De fi de. II, 52).

Ам вро си је је до ста па жње по све тио уче њу о пр во род ном гри је ху и 
ње го вим по сле ди ца ма. Узро ци па да пра ро ди те ља су не по што ва ње Бо
жи јих за по ви је сти и њи хо во стре мље ње да по ста ну као Бог (гор дост). 
По сле ди це гре хо па да би ле су по губ не за чо вје ка. По што је из гу био не
бе ски лик (ima gi nem cu e le stis) и обу као се у зе маљ ско об лич је (ef  gi
em ter re stris; He xa em. VI, 42) пр во ство ре ни Адам се ли шио Бо жан ске 
бла го да ти (Exp. Ps. 10, 16), а ње гов ум по чео је да се пот чи ња ва ни жим 
сти хи ја ма (Apol. Da vid al te ra. 19). На ру ша ва њем за по ви је сти по стао је 
крив пред Бо гом, па је пот пао под пра вед ну осу ду (ju stam sen ten ti am) 
и по стао смр тан (Apol. Da vid al te ra. 19). Гри јех се уко ри је нио у ње го вој 
при ро ди, ко ја је, за ра же на пре сту пом, из гу би ла спо соб ност да не гри је
ши (Exp. Ps. 1, 22). Ада мов гри јех пре нио се на све ње го ве по том ке. Сви 
љу ди по на след ству (de suc ces si o ne) има ју гри јех пр вог чо вје ка (pec ca
tum pri mi ho mi nis; De myste ri is. 32). Пр во род ни гри јех дје ца на сле ђу ју 
од ро ди те ља у са мом ак ту за че ћа (De Ja cob. I, 13).

За кон пло ти (за кон гри је ха), ко ји оби та ва у спољ ном чо вје ку, по ти
снуо је за кон ума (за кон Бо жи ји), ко ји оби та ва у уну тра шњем чо вје ку, 
и учи нио нас сво јим ро бо ви ма ву ку ћи нас пре ма гри је ху та ко да чи ни
мо и то што не же ли мо (Exp. Ps. 36, 64). Ова пло ће ни Ло гос об но вио је 
људ ску при ро ду и из гнао из ње смрт и тру ле жност. Бо жан ска бла го дат 
је по но во по че ла да оби та ва у чо вје ку ви ше и ја че не го при је гре хо па
да. Пре и зо би ље бла го да ти на ста ни ло се та мо гдје је би ло пре и зо би ље 
гри је ха (De Ja cob. I, 22), а чо вје ку се от крио пут не са мо у из гу бље ни рај 
већ и на са мо не бо, пут ка обо же њу. За раз ли ку од Ав гу сти на, по ко ме је 
спа се ње ре зер ви са но са мо за иза бра не (пред о дре ђе не), Ам вро си је учи 
да сви ко ји слу ша ју ри јеч Бо жи ју, уче ству ју у Све тим Тај на ма и одр жа
ва ју за по ви је сти мо гу да се спа су.
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За ни мљи во је Ам вро си је во уче ње о „бла же ној кри ви ци“ пра о ца 
Ада ма (Exp. Luc. IV, 9). Кри ви ца пра ро ди те ља се, по Св. Ам вро си ју, по
ка за ла пло до твор ни јом не го не ви ност, за то што је не ви ност учи ни ла 
чо вје ка над ме ним а кри ви ца га је сми ри ла и пот чи ни ла га за ко ну (De 
Ja cob. I, 21). Ста ро за вјет ни за кон, ко ји је дао Бог, по ка зао се као ко ри
стан јер је при ву као бла го дат (adqu i si vit gra ti am) и при пре мио чо вје
чан ство за до ла зак обе ћа ног Ме си је (De inst. virg. 17, 104).

Сво јим уче њем о Цр кви Ам вро си је је из вр шио сна жан ути цај на Ав
гу сти на. У пред зна њу Бо жи јем Цр ква по сто ји као јед на и је дин стве на, 
а у исто ри ји она се ди је ли на Цр кву не бе ску и Цр кву зе маљ ску (De in
ter pel. Iob. IV, 9). Су прот но но ва ци ја ни ма ко ји су го во ри ли да је Цр ква 
дру штво све тих, Св. Ам вро си је ис ти че да Цр ква зе маљ ска, ко ја је ико на 
Цр кве не бе ске, са би ра све вје ру ју ће, ка ко све те та ко и гре шни ке ко ји 
стре ме по ка ја њу и ис цје ље њу (De pa e nit. I, 7). Цр ква је уста но вље на ра
ди спа се ња љу ди и за то јој при па да ју и гре шни ци ко је она тре ба да при
ве де спа се њу. Св. Ам вро си је усрд но мо ли Хри ста да се обра ти сви ма (ad 
uni ver sus), да са бе ре до бре и зле, хро ме, сли је пе, глу ве и да сви ма њи ма 
на пу ни свој дом (De po e nit. I, 30).

Тер мин ка то ли чан ски (cat ho li cus) код Ам вро си ја озна ча ва јед но цр
кве но са бра ње ра зних на ро да. Цр ква об у хва та сву ра зум ну твар и ис пу
ња ва со бом чи та ву зе мљу, сав or bis ter ra rum (ва се ље ну). Смје шта у се бе 
са бра ње на ро да (con gre ga ti o nem gen tum), не пра ве ћи раз ли ку из ме ђу 
Је вре ја и Гр ка, из ме ђу вар ва ра и ски та, из ме ђу ро ба и сло бод ног.

Цр кву Св. Ам вро си је на зи ва Гра дом Бо жи јим (ci vi tas Dei; Exp. Ps. 22, 
5) ко ји је су прот ност Гра ду зе маљ ском (ci vi tas ter re na; Ер. 14, 104). Под 
Гра дом зе маљ ским Ам вро си је не под ра зу ми је ва ни ка кву ор га ни за ци ју 
или ин сти ту ци ју. Тај по јам код ње га има ис кљу чи во мо рал ни сми сао и 
озна ча ва сви јет уоп ште, ко ји пред ста вља цар ство гри је ха (reg num pec
ca ti; Ena r rat. in XII psalm. 45, 16) и мје сто зла (lo cus ma li ti ae; De fu ga sa
ec. 19). Хри шћа нин тре ба да се уда љи из овог зе маљ ског гра да (de hac ci
vi tas ter re na), јер је ње гов град ви шњи Је ру са лим (su per i or Hi e ru sa lem). 
Хри стос је за то из и шао из гра да и по стра дао из ван град ских вра та да 
би смо и ми из и шли из ово га сви је та (de hoc mun do) и жи вје ли из над 
сви је та (su pra mun dum; Ep. 63). Бу ду ћи да је ђа во глав ни узроч ник гри
је ха у сви је ту он са сво јим вјер ним чла но ви ма обра зу је је дан ор га ни
зам. Као што све у куп ност вје ру ју ћих у Хри ста обра зу је јед но Ти је ло 
Хри сто во, та ко и ђа во и ње го ве при ста ли це обра зу ју „ти је ло зми је“ 
(cor pus dra co nis; Enar rat. in XII psalm. 37, 9).

Св. Ам вро си је де таљ но об ја шња ва сми сао Све тих Тај ни Кр ште ња, 
Ми ро по ма за ња и Ев ха ри сти је. Он на во ди и ту ма чи мно штво до га ђа
ја из ста ро за вјет не исто ри је ко ји та јан стве но из о бра жа ва ју кр ште ње: 
По топ, пре лаз пре ко Цр ве ног мо ра, ог ње ни стуб итд. Сви ти пра о
бра зи, по Св. Ам вро си ју, тре ба да по ка жу нео фи ту да Кр ште ње пред
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ста вља спа се ње, ис цје ље ње, очи шће ње, но во ства ра ње, но во ро ђе ње, 
про свје ће ње.

Тро крат ном по гру жа ва њу прет хо ди чин во до о све ће ња (aqu ae con
sec ra tio) без ко је га се во да не мо же очи сти ти, бу ду ћи да је са ма по се би 
обич но ве шта ство бес ко ри сно за Све те Тај не (De myst. 14, 19). Очи
шће ње и ис цје ље ње не до ла зе од во де већ од бла го да ти ко ју са оп шта ва 
Све ти Дух. Во да не ис цје љу је ако не си ђе на њу Све ти Дух и не осве ти 
је (De sac ram. I, 15). У во ди Кр ште ња чо вјек уми ре за сви јет и за гри јех 
и вас кр са ва за вјеч ни жи вот и за Бо га (De myst. 21).

Кр ште њем се спи ра ју на ши лич ни гри је си (pec ca ta pro pria), а да би се 
од стра нио на след ни гри јех (de suc ces si o ne pec ca tum, ha e re di ta ria pec ca ta) 
нео п ход но је, по Св. Ам вро си ју, оми ва ње но гу, за то што је Адам до био од 
ђа во ла спо ти ца ње и отров се ра ши рио по ње го вим но га ма (De myst. 32).

На кон кр ште ња во дом сли је ди Ми ро по ма за ње. Ми ро се из ли ва на 
гла ву по би блиј ском при мје ру (Пс 132, 2) и слу жи као по ма за ње за „ду
хов но цар ство“ и „ду хов но све штен ство“ (De sac ram. IV, 3). Ми ро сим
во ли зу је „ми о ми рис вас кр се ња“. Кр ште ни, по ма зан ду хов ном бла го да
ћу, по ста је „род иза бра ни“ (De myst. 29, 30).

Нај ве ћу ва жност за хри шћан ски жи вот има Тај на Ев ха ри сти је у ко
јој ствар но при сут ни Хри стос сва ко днев но при но си спа со но сну жр тву. 
За раз ли ку од опи ја ња ви ном, ко је узро ку је те ту ра ње и по ср та ње, узи
ма ње све тих да ро ва под ви дом хље ба и ви на узро ку је „тре зве ну опи
је ност Ду хом“ (so bri am ebri e ta tem Spri ti tus; Splen dor pa ter nae glo ri ae), 
ко ја нас чи ни раз бо ри тим и уте ме љу је нас у Хри сту. Св. Ам вро си је 
пре по ру чу је сва ко днев но при че шћи ва ње. „Хљеб на су шни“ тре ба узи
ма ти сва ко дне во а не јед ном го ди шње као што је то оби чај код Гр ка, јер 
онај ко има ра ну тра жи ли јек; на ша ра на је под ло жност гри је ху а ли јек 
„не бе ска и Све та Тај на“ Ев ха ри сти је (De sac ram. V, 25; VI, 24). „Ја ко ји 
не пре ста но гри је шим тре ба стал но да имам ли јек“ (De sac ram. IV, 28).

Уче ње о па стир ству, ко је пред ста вља ва жан сег мент ње го вог бо го
сло вља, Св. Ам вро си је је из ло жио у у спи су „De of  ci is mi ni stro rum“. 
Глав на оба ве за све ште но слу жи те ља је да рас плам са ва у ср ци ма свих 
хри шћан ску љу бав ко ја је знак и до каз пра ве вје ре. Хра брост је вр ли на 
ко ја тре ба да кра си истин ског па сти ра. Он не сми је да ћу ти он да ка да се 
на ру ша ва прав да Бо жи ја. Са мо хра бар и оба зрив чо вјек мо же да пред
у при је ди мо гу ћи ис ход до га ђа ја. У ври је ме го ње ња до зво ље но је ра ди 
ви ших ци ље ва бје жа ти, али не тре ба због стра ха од сту пи ти од вје ре. 
Нео п ход но је по ка за ти не по ко ле бљи вост и од луч ност ка ко наш ум не 
би сму ти ли ни ка кви ужа си, му че ња и ту ге. Хра брост тре ба по ка за ти и 
при ли ком за шти те сла бих и не моћ них. Хра бар је и онај ко по бје ђу је са
мог се бе, за др жа ва гњев и не па да у ис ку ше ња.

Па стир тре ба да бу де опре зан у раз го во ру са сво јом па ством и да па
жљи во од мје ри и ис пи та сва ку ри јеч да ли је она ко ри сна или штет на. 
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Не у мје сним ша ла ма он мо же да уни зи не са мо пред мет раз го во ра не го 
и свој чин.

Слу ша ње по хва ла од ла ска ва ца, по Св. Ам вро си ју, пред ста вља ве
ли ко ис ку ше ње за па сти ра. На „смек ша ва ње“ ла ска њем ни ко ни је пот
пу но имун и за то све ти тељ са вје ту је све ште но слу жи те ље да се ота ра се 
ла ска ва ца.

Као јед ну од нај ве ћих вр ли на, ко ја тре ба да кра си истин ског па сти ра, 
Ам вро си је ис ти че не сти ца ње. Вр ли на не сти ца ња огле да се у на шој бри
зи и на шем раз ми шља њу о до бро би ти дру гих а не о сво јим ин те ре си ма. 
Не са мо све ште но слу жи те ље већ и сва ког истин ског хри шћа ни на тре ба 
да кра си вр ли на не сти ца ња. Она се про ја вљу је при је све га у раз да ва њу 
ми ло сти ње свим по тре би ти ма. У та квим слу ча је ви ма тре ба про ја вљи
ва ти шче дрост, али са мо ра зум ну шче дрост, а не ра сип ни штво.

Све ти Ав гу стин
(Au re li us Au gu sti nus; Αυγουστίνος Ιππώνος)

Св. Ав гу стин је ро ђен 13. но вем бра 354. у Та га сти, гра ди ћу у сје вер но а
фрич кој про вин ци ји Ну ми ди ји, ко ја је та да би ла дио Рим ске им пе ри је. 
Ње гов отац Па три ци је био је мно го бо жац, а мај ка Мо ни ка хри шћан
ка. Сна жан ути цај на Ав гу сти на из вр ши ла је ње го ва ду бо ко ре ли ги о зна 
мај ка Мо ни ка ко ја је вас пи та ва ла дје цу (Ав гу стин је имао бра та и се
стру) у ду ху хри шћан ске вје ре. Ка да се јед ном при ли ком те шко раз бо
лио мај ка га је ужур ба но при пре ма ла да при ми кр ште ње, али је на кон 
на глог оздра вље ња и од га ђа ња кр ште ња Ав гу стин по чео све ви ше да се 
уда ља ва од хри шћан ства жи ве ћи раз у зда но и гре шно. Он је у све му то
ме ви дио Бо жи ји про ми сао: „За то је би ло од го ђе но мо је очи шће ње, као 
да је би ло по треб но да се још ви ше упр љам ако по жи вим, јер би по сли је 
ба ње кр ште ња би ла ве ћа и опа сни ја мо ја кри ви ца ако бих опет упао у 
пр љав шти не гри је ха“ (Con fess. I, 11).

Сво је шко ло ва ње Ав гу стин је за по чео у род ној Та га сти, а на ста вио у 
су сјед ној Ма да у ри, гдје је из у ча вао књи жев ност и ре то ри ку. За раз ли ку 
од рим ских пи са ца ко је је чи тао са оду ше вље њем, на ро чи то Вер ги ли ја, 
грч ка књи жев ност и грч ки је зик ни ка да ни су при о ну ли за ње го во ср це 
(Con fes. I, 14).

Ка да му је би ло 16 го ди на за пао је у нов ча не про бле ме, због че га се 
из Ма да у ре мо рао вра ти ти ку ћи, гдје се при дру жио гру пи мла дих пре
ступ ни ка са ко ји ма је, ка ко сам ка же, „... хо дио ули ца ма Ва ви ло на“ (тј. 
гре шног сви је та; Con fess. II, 2). Та не при јат на епи зо да у ње го вом жи во
ту се на сре ћу бр зо за вр ши ла и он је, за хва љу ју ћи нов ча ној по мо ћи свог 
по кро ви те ља се на то ра Ро ма ни ја на, на ста вио шко ло ва ње у пре сто ни ци 
рим ске Афри ке Кар та ги ни.
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Мо рал но по ср ну ла и хе до ни стич ки на стро је на сре ди на као да је од
го ва ра ла тем пе ра мент ном и стра стве ном Ав гу сти ну. Жи вио је рас ка
ла шно, пре ко мјер но се ода ва ју ћи на сла да ма (Con fes. III, 2). Имао је и 
кон ку би ну ко ја му је ро ди ла ван брач ног си на Аде о да та. Усред за до вољ
ста ва у ко ји ма је ужи вао, Ав гу стин је 373. про чи тао, да нас из гу бље ни, 
Ци це ро нов ди ја лог „Хор тен зи је“ (Hor ten si us), ко ји је у ње му про бу дио 
љу бав пре ма му дро сти и ко ји пред ста вља по че так ње го вог пу та пре ма 
обра ћа њу, што је опи сао у сво јим „Ис по вје сти ма“: „Та књи га до и ста је 
про ми је ни ла мо ја осје ћа ња... Од јед ном су ми омр зну ла сва ис пра зна 
на да ња, те сам по чео да жу дим за бе смрт ном му дро шћу са не вје ро ват
ним жа ром сво га ср ца и по чео сам се ди за ти да бих се вра тио Те би“ 
(Con fes. III, 4). На кон по ме ну тог ди ја ло га Ав гу стин је ри је шио да про
чи та и Све то Пи смо, али се бр зо раз о ча рао. Књи жев на фор ма ста ро
ла тин ских пре во да Све тог Пи сма учи ни ла му се до ста гру бом и при
ми тив ном у по ре ђе њу са сјај ном Ци це ро но вом про зом (Con fes. III, 5).

Го ди не 374. Ав гу стин је при сту пио сек ти ма ни хе ја ца (Con fes. III, 6). 
Ови је ре ти ци су се хва ли ли да мо гу да ти чи сто ра ци о нал но об ја шње ње 
сви је та, да мо гу об ја сни ти по сто ја ње зла и да мо гу сво је уче ни ке по мо
ћу го лог ра зу ма до ве сти до вје ре. Све до га ђа је у сви је ту они су ту ма чи
ли као бор бу из ме ђу дви ју вјеч них си ла: цар ства до бра или свје тло сти, 
ко јим вла да до бри Бог, и цар ства зла или та ме, ко јим вла да зли бог или 
са та на. Вје ру ју ћи да је то она му дрост за ко јом је жу дио Ав гу стин је у 
по чет ку ла ко при хва тао ду а ли стич ко уче ње ове сек те.

На кон за вр шет ка сту ди ја пре да вао је књи жев ност и ре то ри ку у свом 
род ном гра ду Та га сти (Con fes. IV, 2). У Ка ра та ги ну се вра ћа 376. го ди не 
(Con fes. IV, 7), гдје ра ди као учи тељ ре то ри ке. За ври је ме свог дру гог 
бо рав ка у Кар та ги ни Ав гу стин је до ста вре ме на по све ћи вао озбиљ ном 
на уч ном ра ду. Из у ча вао је при род не на у ке, астро но ми ју и астро ло ги ју, 
али је по чео да уо ча ва и сла бо сти ма ни хеј ства, ка ко на по љу те о ло ги је 
та ко и на под руч ју мо ра ла. При ми је тио је да је уче ње ових сек та ша пре
пу но ми то ло шког са др жа ја, на ро чи то у обла сти ко смо ло ги је (Con fes. V, 
3; V, 7). Ав гу сти но ва ма ни хеј ска увје ре ња би ла су из те ме ља по љу ља на 
и он је од лу чио да на пу сти сек ту 383. го ди не (Con fes. V, 7). Пре се лио 
се у Рим (Con fes. V, 8), а он да и у Ми ла но, гдје се та да на ла зио цар ски 
двор и гдје је до био пре сти жан по сао за хва љу ју ћи пре по ру ка ма рим
ског пре фек та, па га ни на Си ма ка (Con fes. V, 13). На пу ту су га пра ти ли 
ње го ви при ја те љи и мај ка Мо ни ка.

У Ми ла ну се упо зна је са нео пла тон ским уче њем ко је ће зна чај но 
ути ца ти на ње го во бо го сло вље. Оду ше вља ва се Пло ти но вим књи га ма 
(De b. vi ta I, 4) ко је су „иза за ва ле пра ви по жар у ње го вој ду ши“ (Con tr. 
Acad. 2, 2, 5). Чи та ју ћи пла то ни ча ре до ла зи до за кључ ка да је Бог ду
хов ни прин цип, и да се не са сто ји од че сти ца до бра по си ја них ме ђу 
че сти ца ма зла, ка ко су учи ли ма ни хеј ци. Та ко ђе је схва тио да зло ни је 
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вјеч ни прин цип и да по сто ји са мо као не до ста так до бра, као ли ше ност 
би ћа, и да за ви си од чо вје ко ве сло бод не во ље. Ав гу стин ће се и на кон 
обра ћа ња од но си ти са по што ва њем пре ма пла то ни зму: „Ка да би ти љу
ди (пла то ни ча ри) мо гли по но во да про жи ве свој жи вот са на ма, они би, 
из мје нив ши не ке ри је чи и ми сли, по ста ли хри шћа ни, као што су то по
ста ли мно ги пла то ни ча ри на ших да на“ (De ve ra rel. 7); „Не ма ни ког ко 
би на ма хри шћа ни ма био бли жи од пла то ни ча ра“ (De civ. Dei VI II, 5).

На кон чи та ња спи са нео пла то ни ча ра, Ав гу стин је пре шао на чи та ње 
по сла ни ца апо сто ла Па вла, ко је су од и гра ле зна чај ну уло гу у ње го вом 
обра ћа њу. Ипак, кључ ни мо ме нат у ње го вом тра га њу за исти ни тим Бо
гом био је су срет са Св. Ам вро си јем. По ја ва све тог епи ско па ми лан ског 
оста ви ла је не из бри сив траг на ње гов ду хов ни раз вој ко јем је да ла хри
шћан ски пра вац. Ав гу стин је ре дов но слу шао ње го ве про по ви је ди. У 
по чет ку се ди вио ње го вој рје чи то сти, не обра ћа ју ћи па жњу на са др жај 
про по ви је ди. Ка да је при ми је тио да Св. Ам вро си је рас кри ва ду хов ни 
сми сао скри вен ис под по вр ши не тек ста, он је пом но по чео да пра ти и 
са др жај ње го вих про по ви је ди: „Нај ви ше ме је под ста кло ка да сам ви дио 
ка ко је ри је шио, јед ну или дру гу, па и ви ше по те шко ћа из Ста рог За вје
та, ко је су ме уби ја ле ка да сам их узи мао до слов но. По што је та ко ви ше 
мје ста у оним књи га ма про ту ма чио у ду хов ном сми слу, већ сам по чео 
осу ђи ва ти ону сво ју ма ло ду шност, ка да сам вје ро вао да се уоп ште не 
мо гу по би ја ти они ко ји про кли њу За кон и Про ро ке“ (Con fes. V, 14).

По што је Св. Ам вро си је успио да сру ши Ав гу сти но ве пред ра су де пре
ма хри шћан ству и ма ни хеј ске при го во ре про тив би блиј ских ан тро по
мор фи за ма, ње гов пут пре ма обра ћа њу био је отво рен. Пу на исти на за 
ко јом је ду го и му ко трп но тра гао нај зад му је би ла от кри ве на, а он ју је с 
ра до шћу при хва тио у вас кр шњој но ћи 386, ка да га је за јед но са ње го вим 
си ном Аде о да том кр стио Све ти Ам вро си је Ми лан ски (Con fes. IX, 5–6).

У је сен 387. Ав гу стин је од лу чио да се вра ти у сво ју отаџ би ну. Но у 
Ости ји, док се спре мао за по ла зак, из не на да се упо ко ји ла ње го ва мај ка 
Св. Мо ни ка (Con fes. IX, 11), па се Ав гу стин не пла ни ра но за др жао још 
не ко ври је ме у Ри му, гдје је на пи сао не ко ли ко дје ла (Re tract. I, 7). Ка
да се ко нач но вра тио у Афри ку у је сен 388. на ста њу је се у Та га сти гдје 
ор га ни зу је мо на шку за јед ни цу. Као учен те о лог и стро ги аске та ве о ма 
бр зо је по стао по знат у сво јој отаџ би ни. Го ди не 391. Ав гу стин је по
сје тио Ипон Ре гиј ски, дру ги по ва жно сти град у рим ској Афри ци, гдје 
га је мје сни епи скоп Ва ле ри је ру ко по ло жио за све ште ни ка. Ово ру ко
по ло же ње ни је про шло без Ав гу сти но вог про ти вље ња, али остар је ли 
Ва ле ри је, ко ме је по моћ та ко рје чи тог и обра зо ва ног све ште ни ка би ла 
нео п ход на, ни је од у ста јао од сво је на мје ре ко ју је, уз огром ну по др шку 
вјер ног на ро да, спро вео у дје ло (Pos sid. Vi ta Aug. 3). Че ти ри го ди не ка
сни је (395), на кон Ва ле ри је вог упо ко је ња, Ав гу стин је по све ћен за епи
ско па Ипон ског и на тој ка те дри ће оста ти до кра ја жи во та.
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Св. Ау гу стин је био уз о ран епи скоп, пот пу но по све ћен па стир ском 
по зи ву и ин те лек ту ал ном ра ду. Бо рио се про тив је ре ти ка и рас кол ни
ка. Про по ви је дао је ви ше пу та не дјељ но сво јој па стви, по ма гао си ро ма
шне и бо ле сне, бри нуо се о вас пи та њу кли ра и ор га ни за ци ји жен ских и 
му шких ма на сти ра. Мно го тру да уло жио је да по пра ви мо рал но ста ње 
сво је па стве ко ја се ни је у пот пу но сти осло бо ди ла мно го бо жач ких на
ви ка. Не ки од њих су се у те шким тре ну ци ма мо ли ли „не бе ској бо ги
њи“ (In Ps. 62), не ки су но си ли мно го бо жач ке амај ли је и обра ћа ли се за 
по моћ га та ра ма (Ep. 124–126).

Че ти ри го ди не при је сво је смр ти он је иза брао за свог по моћ ни ка 
и на след ни ка Хе ра кли ја. Ка да је вјер ни ци ма пред ста вљао оног ко ји ће 
га на сли је ди ти на ипон ској ка те дри ка зао је: „У овом смо жи во ту сви 
смрт ни, но по след њи дан ово га жи во та за сва ко га је по је дин ца уви јек 
не из вје стан. Ипак, у дје тињ ству се на да мо до сти ћи раз до бље адо ле
сцен ци је; у адо ле сцент ском до бу мла дост; у мла до сти од ра сло до ба; 
у од ра слом до бу зре лост; у зре ло сти ста рост. Ни смо си гур ни да ће мо 
то до сти ћи, али се на да мо. Ста рост, на про тив, не ма пред со бом не ко 
дру го раз до бље ко јем би се на да ла; са мо ње но тра ја ње не си гур но је... 
Ја сам во љом Бо жи јом сти гао у овај град у нај ве ћој сна зи сво је га жи
во та, но са да је мо ја мла дост про шла, ја сам већ стар“ (Ep. 213, 1). То
ком те че ти ри го ди не Ав гу стин је био ин те лек ту ал но ве о ма ак ти ван. 
До вр шио је не ка зна чај на дје ла, во дио јав не рас пра ве са је ре ти ци ма, 
за у зи мао се за ус по ста вља ње ми ра у африч ким про вин ци ја ма ко је су 
оп сје да ли Ван да ли. У ма ју 430. „ра за ра чи Рим ског цар ства“, ка ко Ав
гу сти нов би о граф По си ди је на зи ва Ван да ле (Vi ta Aug. 30), по че ли су 
да оп сје да ју Ипон. То ком ван дал ске оп са де Ипо на, 28. ав гу ста 430, Ав
гу стин је пре дао ду шу Бо гу. На кон па да Ипо на ње го ви зем ни оста ци 
пре не се ни су нај при је на Сар ди ни ју, а ода тле око 725. у ба зи ли ку Све
тог Пе тра у Па ви ји, гдје и да нас по чи ва ју.

Св. Ав гу стин је је дан од нај плод ни јих и нај све стра ни јих пи са ца у 
исто ри ји Цр кве. По оби му на пи са ног пре ва зи ла зи га са мо Ори ген. Ње
го во ли те рар но на сле ђе об у хва та 133 дје ла, 218 пи са ма и око 400 про
по ви је ди. Спи си су му те мат ски ра зно вр сни и мо же мо их раз вр ста ти у 
осам гру па: ау то би о граф ски, фи ло соф ски, дог мат ски, по ле мич ки, апо
ло гет ски, ег зе гет ски, мо рал ноаскет ски и па стир ски.

Сво је нај по пу лар ни је дје ло „Ис по ви је сти“ (Con fes si o nes), у 13 књи
га, Ав гу стин је на пи сао из ме ђу 397. и 400. на мол бу Па вли на Но лан ског, 
ко ји је од ње га тра жио да из ло жи исто ри ју сво га обра ћа ња. „Ис по ви је
сти“ има ју ау то бо граф ски ка рак тер, а са сто је се из два ди је ла: исто риј
ског (књи ге I–IX), у ко јем Ав гу стин го во ри о свом жи во ту до обра ћа ња, 
од но сно до смр ти сво је мај ке и од ла ска у Афри ку, упу шта ју ћи се при 
том у ду бо ку ана ли зу све га што је про жи вио, и фи ло соф скобо го слов
ског (књи ге X–XI II), у ко јем го во ри о бо го по зна њу, ства ра њу сви је та, 



388

7 За пад ни оци

ма те ри ји, вре ме ну, Све тој Тро ји ци итд. У овом спи су Ав гу стин се по ка
зу је као пра ви мај стор са мо по сма тра ња и са мо а на ли зи ра ња ко ји с ла
ко ћом осли ка ва и ана ли зи ра сво ја ду шев на ста ња и от кри ва нај ду бља 
осје ћа ња и по ри ве.

Пред крај жи во та (426–427) Ав гу стин је на пи сао дје ло „Пре и спи
ти ва ња“ (Re trac ta ti o nes), у дви је књи ге, у ко јем та ко ђе има до ста ау
то би граф ског ма те ри ја ла. „Пре и спи ти ва ња“ са др же кри тич ки пре глед 
Ав гу сти но вих дје ла и пред ста вља ју ве о ма ва жан из вор за утвр ђи ва ње 
вре ме на и окол но сти њи хо вог на стан ка и за пра ће ње ево лу ци је ми сли 
епи ско па ипон ског.

Ав гу стин је, при је сво је епи скоп ске хи ро то ни је, на пи сао ве ћи број 
дје ла са фи ло со ским са др жа јем у ко ји ма се осје ћа сна жан ути цај нео
пла то ни зма. Овој гру пи при па да ју и три ди ја ло га: „Про тив ака де ми
ча ра“ (Con tra Aca de mi cos), „О бла же ном жи во ту“ (De Be a ta Vi ta) и „О 
по рет ку“ (De Or di ne), ко је је Ав гу стин на пи сао у Ка си ци ја ку, се о ском 
има њу сво га при ја те ља Ве ре кун да, гдје се по ву као у је сен 386, да би се 
при пре мио за кр ште ње.

У спи су „Про тив ака де ми ча ра“, у три књи ге, Ав гу стин из ла же сво је 
ар гу мен те про тив скеп ти ци зма, ко ји, по ње му, пред ста вља ве ли ко зло, 
јер сво јом ре ла ти ви за ци јом исти не под ри ва осно ве вје ре и мо ра ла.

У „De Be a ta Vi ta“ Ав гу стин до ка зу је да се пра ва сре ћа са сто ји у спо
зна ји Бо га, а у „De Or di ne“ ба ви се пи та њем по ри је кла зла у сви је ту и 
ње го вим мје стом у Бо жи јем про ви ђе њу.

То ком свог бо рав ка у Ми ла ну 387. Ав гу стин је на пи сао „Мо но лог“ 
(Sol li lo qu ia), „О бе смрт но сти ду ше“ (De Im mor ta li ta te Ani mae) и трак
тат „О му зи ци“ (De Muсica).

„Sol li lo qu ia“ је на пи сан у фор ми раз го во ра ду ше са ра зу мом. По што 
је кон ста то вао да је исти на, по сво јој при ро ди, бе смрт на, Ав гу стин за
кљу чу је да и ду ша, као оби та ва ли ште исти не, ни је под ло жна смр ти.

Трак тат „De Muсica“, у шест књи га, је је ди ни са чу ван спис из пла ни
ра ног али нео ства ре ног ци клу са трак та та о сло бод ним умјет но сти ма 
(ar tes li be ra les), у ко јем Ав гу стин да је по дроб на естет скофи ло соф ска 
об ја шње ња основ них еле ме на та му зич ке умјет но сти. Ов дје на ла зи мо 
зна ме ни ту де фи ни ци ју му зи ке: Mu si ca est sci en tia be ne mo du lan di – Му
зи ка је на у ка о до бром рит му (скла ду, мје ри).

Свој нај зна чај ни ји и нај по зна ти ји фи ло соф ски спис „О сло бо ди во
ље“ (De li be ro ar bi trio), у три књи ге, Ав гу стин је пи сао са пре ки ди ма. 
Пр ва књи га на ста ла је 387/388. го ди не, а оста ле дви је Ав гу стин је на пи
сао то ком сво је све ште нич ке слу жбе (391–395). О са мом на сло ву спи са 
Ав гу стин у „Re trac ta ti o nes“ ка же: „На кон што смо па жљи во од мје ри ли 
ар гу мен те, сло жи ли смо се да зло не ма ни ка кав дру ги узрук осим сло
бод ног од лу чи ва ња во ље“. У „De li be ro ar bi trio“ Ав гу стин раз ма тра пи
та ња ве за на за по ри је кло зла, чо вје ко ву сло бо ду и од го вор ност.
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Рас пра ва „О ве ли чи ни ду ше“ (De qu an ti ta te ani mae) и ди ја лог 
„Учи тељ“ (De ma gi stro) спа да ју та ко ђе у Ав гу сти но ве фи ло соф ске 
спи се. У „De qu an ti ta te ani mae“ ау тор де фи ни ше од нос ду ше и ти је ла у 
чо вје ку, ис ти чу ћи да је ду ша ак тив ни прин цип ко јем је ти је ло под ло
жно на би о ло шком, пси хо ло шком, мо рал ном и ре ли ги о зном пла ну. У 
спи су „De ma gi stro“ Ав гу стин тра га за нај а де кват ни јим ди дак тич ким 
ме то дом за пре да ва ње ин фор ма ци ја из ме ђу учи те ља и уче ни ка. Он се 
за ла же за ме тод уну тра шњег про свје тље ња, у ко јем се про блем ко му
ни ка ци је из ме ђу учи те ља и уче ни ка сво ди на сти му ли са ње ин ди ви ду
ал них спо соб но сти и ак тив но сти уче ни ка. По у ку, као нај ра ши ре ни ји 
ди дак тич ки ме тод, Ав гу стин сма тра мно го ма ње ефи ка сном од прет
ход ног ме то да.

Сво је нај зна чај ни је и нај по зна ти је дог мат ско дје ло „О Тро ји ци“ (De 
Tri ni ta te), у 15 књи га, Ав гу стин је за по чео 400. а за вр шио 417. го ди не. 
У пр вом ди је лу спи са (књи ге I–VII) Ав гу стин из ла же дог мат ско уче
ње о Све тој Тро ји ци на осно ву Све тог Пи сма; у дру гом ди је лу (књи ге 
VI I I–XV) по ку ша ва да при бли жи Тро јич ни дог мат људ ском ра зу му и 
људ ским спо знај ним мо ћи ма.

„При руч ник Ла врен ти ју, или о вје ри, на ди и љу ба ви“ (En chi ri dion ad 
La u ren ti um, si ve de Fi de, Spe et Cha ri ta te) Ав гу стин је на пи сао 421. го ди
не. Спис са др жи оп шир но из ла га ње вје ре са по дроб ним ра су ђи ва њи ма 
ау то ра о бла го да ти и пред о дре ђе њу.

Осим на ве де них, дог мат ски ка рак тер има ју и сле де ћа дје ла: „О вје
ри и сим во лу“ (De fi de et symbo lo), „О хри шћан ској бор би“ (De ago ne 
chri sti a no), „О 83 раз ли чи та пи та ња“ (De di ver sis qu a e sti o ni bus oc to gin ta 
tri bus), „О раз ли чи тим пи та њи ма Сим пли ци ја ну“ (De di ver sis qu a e sti o
ni bus ad Sim pli ci a num) и „О вје ри и дје ли ма“ (De fi de et ope ri bus).

Ав гу стин је ау тор ве ли ког бро ја по ле мич ких спи са упе ре них про тив 
ма ни хе ја ца, до на ти ста, пе ла ги ја на ца и дру гих је ре си.

Сво ју ан ти ма ни хеј ску по ле ми ку Ав гу стин је за по чео 388. спи сом „О 
оби ча ји ма ка то ли чан ске Цр кве и о оби ча ји ма ма ни хе ја ца“ (De mo ri bus 
Ec cle si ae cat ho li cae et de mo ri bus ma nic ha e o rum), а за вр шио 405. го ди не 
спи сом „О при ро ди до бра про тив Ма ни хе ја ца“ (De na tu ra bo ni con tra 
ma nic ha e os). Ан ти ма ни хеј ски ка рак тер има ју и сле де ћа Ав гу сти но ва 
дје ла: „О По ста њу про тив ма ни хе ја ца“ (De Ge ne si con tra ma nic ha e os), 
„О двје ма ду ша ма про тив ма ни хе ја ца“ (De du a bus ani ma bus con tra ma
nic ha e os), „Про тив Се кун да ма ни хеј ца“ (Con tra Se cun di num ma nic ha e
um), „Рас пра ва про тив Фор ту на та ма ни хеј ца“ (Dis pu ta tio con tra For tu
na tum ma nic ha e um), „Про тив Ади ман та, уче ни ка ма ни хе ја ца“ (Con tra 
Adi man tum, ma nic ha ei di sci pu lum), „Пр о тив по сла ни ца ма ни хе ја ца“ 
(Con tra epi sto lam ma nic ha ei), „Про тив Фа у ста ма ни хеј ца“ (Con tra Fa u
stum ma nic ha e um) и „Про тив Фе лик са ма ни хеј ца“ (Con tra Fe li cem ma
nic ha e um). У овим спи си ма Ав гу стин нај че шће го во ри о по ри је клу зла, 
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о при ро ди до бра, о сло бо ди во ље, о при ро ди и уло зи ма те ри јал ног сви
је та, о Цр кви као ис точ ни ку бла го да ти и све то сти и слич но.

Пр ве трак та те про тив рас кол ни ка до на ти ста Ав гу стин је на пи сао за 
ври је ме све ште нич ке слу жбе у Ипо ну. У спи си ма про тив до на ти ста Ав
гу стин раз ви ја уче ње о Све тим Тај на ма и Цр кви. На ро чи то кри ти ку је 
до на ти стич ку прак су по нов ног кр шта ва ња, ис ти чу ћи да кр ште ње у име 
Све те Тро ји це не тре ба по на вља ти, јер се у ње му до би ја бла го дат ко ја 
ис хо ди од Хри ста а не од чо вје ка. Нај зна чај ни ји Ав гу сти но ви ан ти до
на ти стич ки спи си су: „Пса лам про тив пар ти је До на та“ (Psal mus con tra 
par tem Do na ti; Abe ce da ri um), „О кр ште њу про тив до на ти ста“ (De bap
ti zmo con tra do na ti stas), „Пр о тив Кре ско ни ја Гра ма ти ка“ (Con tra Cre
sco ni um gram ma ti cum), „Про тив Пар ме ни ја но вих по сла ни ца“ (Con tra 
epi sto lam Par me ni a ni), „Про тив Пе ти ли ја но вих спи са“ (Con tra lit te ras 
Pe ti li a ni), „По сла ни ца правoславнима про тив до на ти ста или О је дин
ству Цр кве (Epi stu la ad cat ho lic hos de sec ta Do na ti sta rum seu De uni ta te 
ec cle si ae) и „Крат ко из ло же ње спо ра са до на ти сти ма“ (Bre vi cu lus col la
ti o nis cum do na ti stis).

Ка да су про тив до на ти ста из да ти цар ски едик ти Ав гу стин је сво ју 
па жњу усмје рио на по би ја ње је ре ти ка пе ла ги ја на ца ко ји су пре на гла
ша ва ли уло гу људ ске во ље у чо вје ко вом спа се њу и ума њи ва ли уло гу 
бла го да ти. Ан ти пе ла ги јан ску по ле ми ку Ав гу стин је за по чео 412. трак
та ти ма „О ка зна ма и от пу шта њу гри је хо ва, а та ко ђе и о кр ште њу дје це 
Мар се ли ну“ (De pec ca to rum me ri tis et re mis si o ne et de bap ti zmo par vu lo
rum ad Mar cel li num) и „О ду ху и сло ву Мар се ли ну“ (De spi ri tu et lit te ra 
ad Mar cel li num). У пр вом трак та ту Ав гу стин по ле ми ше са пе ла ги јан
ским уче њем о из на чал ној без гре шно сти (im pec ca bi li tas) људ ске при
ро де и ука зу је на прак су кр шта ва ња но во ро ђен ча ди ко ја ја сно свје до чи 
да се Ада мов гри јех пре но си на све ње го ве по том ке. У дру гом трак та ту 
Ав гу стин оспо ра ва те зу пе ла ги јан ца о по тен ци јал ној мо гућ но сти по
сто ја ња без гре шних љу ди и пра ви раз ли ку из ме ђу „спо ља шње“ бла го
да ти – сло ва за ко на, и „уну тра шње“ бла го да ти – ду ха за ко на. Та ко ђе 
ис ти че раз ли ку из ме ђу „же ље ти“ (ve le) и „мо ћи“ (pos se). „Kао што по
не кад же ли мо то што не мо же мо, исто та ко ми по не кад мо же мо оно 
што не же ли мо“. Сло бо да се са сто ји у спо соб но сти не што ис пу ни ти, 
а не про сто у спо соб но сти из бо ра. Бла го дат је нео п ход на за вас по ста
вља ње при ро де ко ја је по ври је ђе на Ада мо вим гри је хом.

Иа ко је 418. пе ла ги ја на зам био осу ђен, нај при је од са бо ра африч
ких епи ско па, а по том и од ца ра Хо но ри ја, Ав гу стин је на ста вио сво ју 
ан ти пе ла ги јан ску по ле ми ку. Ка да га је Ју ли јан Еклан ски оп ту жио да је 
из ми слио по јам пр во род ног гри је ха Ав гу стин је од го во рио трак та том 
„О же нид би и о по жу ди“ (De nup ti is et con cu pi scen tia), а по том је 421. 
на пи сао оп се жни је дје ло „Про тив Ју ли ја на пе ла ги јан ца“ (Con tra Ju li a
num pe la gi a num), у шест књи га, у ко јем те мељ но по би ја Ју ли ја но ве те зе.
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Ме ђу ва жни је ан ти пе ла ги јан ске спи се, осим по ме ну тих, спа да ју још: 
„О Пе ла ги је вим дје ли ма“ (De ge stis Pe la gii), „О бла го да ти Хри сто вој и 
пр во род ном гри је ху про тив Пе ла ги ја и Це ле сти ја“ (De gra tia Chri sti et 
de pec ca to ori gi na le con tra Pe la gi um et Co e le sti um), „О бла го да ти и сло
бод ној во љи Ва лен ти ну“ (De gra tia et li be ro ar bi trio ad Va len ti num), „О 
ду ши и ње ном по ри је клу“ (De ani ma et ejus ori gi ne), „О пред о дре ђе њу 
све тих Про спе ру и Ила ри ју“ (De pra e de sti na ti o ne san cto rum ad Pro spe
rum et Hi la ri um), „О да ру ис трај но сти“ (De do no per se ve ran ti ae).

У Ав гу сти но ва по ле мич ка дје ла спа да ју и три трак та та про тив 
ари ја на ца [„Про тив бе сје де ари ја на ца“ (Con tra ser mo nem ari a no rum), 
„Спор са Мак си ми ном“ (Col la tio cum Ma xi mi no) и „Про тив Мак си ми
на“ (Con tra Ma xi mi num)], трак тат „Оро зи ју про тив при сци ли ја ни ста 
и ори ге ни ста“ (Ad Oro si um con tra pri scil li a ni stas et ori ge ni stas) и ан ти
мар ки о ни стич ки спис „Про тив не при ја те ља за ко на и про ро ка“ (Con tra 
adver sa ri um le gis et prop he ta ri um).

Сво је нај зна чај ни је и нај у ти цај ни је дје ло, мо ну мен тал ну апо ло ги
ју „О гра ду Бо жи јем“ (De ci vi ta te Dei), у 22 књи ге, Ав гу стин је пи сао 
од 413. до 426. го ди не. По вод за пи са ње овог дје ла би ле су оп ту жбе 
мно го бо жа ца да је за ра за ра ње Ри ма од стра не Го та 410. го ди не кри во 
хри шћан ство. О то ме Ав гу стин у спи су „Re trac ta ti o nes“ ка же: „Рим би 
раз ру шен под удар ци ма на ва ле Го та пред во ђе них Ала ри хом: би ја ше то 
стра хо та ве ли ка. По кло ни ци мно гих ла жних бо го ва, ко је обич но на
зи ва мо па га ни ма, у на сто ја њу да кри ви цу за то сва ле на хри шћан ску 
ре ли ги ју по че ше про кли ња ти пра вог Бо га оштри је и с ве ћом гор чи ном 
но ина че. За то сам, раз го рјев ши се рев но шћу за дом Бо жи ји, од лу чио 
на пи са ти књи ге про тив њи хо вих про кли ња ња и њи хо вих гре ша ка“.

Дје ло се обра ћа па ган ској и хри шћан ској чи та лач кој пу бли ци: пр ви ма 
же ли до ка за ти да су њи хо ве оп ту жбе про тив хри шћа на не у те ме ље не и да 
са мо хри шћан ство мо же ри је ши ти мно ге про бле ме са ко ји ма се они са ми 
су сре ћу, а дру ге же ли да осна жи и утвр ди у вје ри, ка ко се не би обес хра
бри ли пред уче ста лим на па ди ма па га на и ка ко би мо гли са ви си не Бо
жан ског до мо стро ја спа се ња по сма тра ти људ ску исто ри ју, ко ја ће се за
си гур но за вр ши ти ко нач ном по бје дом оних ко ји слу же исти ни том Бо гу.

„De ci vi ta te Dei“ се са сто ји из два ди је ла: апо ло гет ског (књи ге I–X), 
ко ји има за циљ по би ја ње мно го бо штва раз от кри ва њем свих ње го вих 
за блу да и не до ста та ка, и ка ти хет ског (књи ге XI –XII), ко ји има за циљ 
да об ја сни исто риј ско зна че ње и дог мат ски са др жај хри шћан ста ва и да 
по ка же ве ли чи ну и сла ву Гра да Бо жи јег кроз ње го во су прот ста вља ње 
гра ду зе маљ ском.

Ав гу сти нов та ле нат и све стра ност нај ви ше су до шли до из ра жа ја у 
„De ci vi ta te Dei“, гдје су об је ди ње не го то во све ва жне те ме ко ји ма се ба
вио у прет ход ним дје ли ма. Ово дје ло из вр ши ће сна жан ути цај на раз
вој сред њо вје ков не ми сли.
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У дру гом по ва жно сти апо ло гет ском дје лу „О исти ни тој ре ли ги ји“ 
(De ve ra re li gi o ne), на ста лом из ме ђу 389. и 391, Ав гу стин по би ја скеп
ти ци зам и по ли те и зам и по ка зу је за што хри шћан ство тре ба сма тра ти 
је ди ном исти ни том ре ли ги јом.

У трак та ту „Про тив Ју де ја“ (Adver sus Ju da e os) Ав гу стин до ка зу је 
исти ни тост ме си јан ства Го спо да Ису са Хри ста и осу ђу је оне ко ји су на
ста ви ли да чу ва ју ју деј ске оби ча је.

Два кра ћа спи са, „О ко ри сно сти вје ре Хо но ра ту“ (De uti li ta te cre den
di ad Ho no ra tum) и „О вје ри у ства ри не ви дљи ве“ (De fi de re rum in vi si
bi li um), има ју та ко ђе апо ло гет ски ка рак тер.

Ав гу стин је зна ча јан и као ту мач Све тог Пи сма. У ег зе ге зи ко ри сти 
бу квал ни и але го риј ски ме тод. У на уч ним ко мен та ри ма и у по ле мич
ким спи си ма да је пред ност пр вом, а у оми ли ја ма да је пред ност дру гом 
ме то ду. О ме то да ма ту ма че ња Све тог Пи сма Ав гу стин по дроб но го во
ри у спи су „О хри шћан ском уче њу“ (De doc tri na chri sti a na), ко ји пред
ста вља пр ви уџ бе ник би блиј ске ег зе ге зе у древ ној Цр кви.

Два спи са Ав гу стин је по све тио ег зе ге зи Књиге Постања: „О књи зи 
По ста ња до слов но“ (De Ge ne si ad lit te ram), у ко јем ту ма чи пр ва три по
гла вља, и „О књи зи По ста ња: не до вр ше но дје ло“ (De Ge ne si ad lit te ram: 
li ber im per fec tus) ко је је пре ки нуо код 26. по гла вља.

„Из ла га ња о Псал ми ма“ (Enar ra ti o nes in Psal mos) пред ста вља ју за
пи се про по ви је ди ко је је епи скоп ипон ски из го во рио из ме ђу 394. и 
418. го ди не.

Ег зе ге зи Ста рог За вје та по све ће на су и сле де ћа дје ла: „О пи та њи
ма у Сед мок њиж ју“ (Qu e sti o num in Hep ta te uc hum), „О је зи ку Сед мок
њиж ја“ (Lo cu ti o num in Hep ta te uc hum) и „За би ље шке на Јо ва“ (Ad no
ta ti o nes in Job).

Ме ђу но во за вјет ним ко мен та ри ма по себ но мје сто при па да спи су 
„О са гла сно сти је ван ђе ли ста“ (De con sen su Evan ge li sta rum), у 4 књи ге, 
у ко јем Ав гу стин ре кон стру и ше је ван ђел ску исто ри ју на ба зи сва че ти
ри Је ван ђе ља, на сто је ћи да по ми ри при вид не про ти вр јеч но сти из ме ђу 
че ти ри из вје шта ја.

„Рас пра ве на Је ван ђе ље по Јо ва ну“ (Trac ta tus in Io han nis Evan ge li
um), на ста ле 411–417, спа да ју ме ђу ње го ва бо ља ту ма че ња.

Ег зе ге зи Но вог За вје та по све ће на су и сле де ћа дје ла: „Из ла га ње на 
не ке из ре ке из По сла ни це Ри мља ни ма“ (Ex po si tio qu a rum dam pro po si
ti o num ex epi sto la ad Ro ma nos), „Из ла га ње По сла ни це Га ла ти ма“ (Ex po
si tio epi sto lae ad Ga la tas), „Рас пра ве на Јо ва но ву по сла ни цу Пар ћа ни ма“ 
(Trac ta tus in Epi sto lam Io han nis ad Part hos).

Ав гу стин је ау тор зна чај ног бро ја ра до ва са мо рал ноаскет ским са
др жа јем, од ко јих ће мо на ве сти са мо не ке: „О уз др жа њу“ (De con ti nen
tia), „О тр пље њу“ (De pa ti en tia), „О све тој дјев стве но сти“ (De san cta vir
gi ni ta te), „О ра ду мо на ха“ (De ореrе mo nac ho rum), „О до бру удо ви штва“ 
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(De bo no vi du i ta tis), „О ла жи и Про тив ла жи“ (De men da cio i Con tra 
men da ci um). Овој гру пи при па да и у сред њем ви је ку ве о ма по пу лар но 
дје ло „Огле да ло“ (Spe cu lum), ко је пред ста вља збир ку мо рал них по у ка 
из ву че них из Би бли је. Не ки ис тра жи ва чи оспо ра ва ју Ав гу сти но во ау
тор ство овог спи са.

Ав гу сти нов па стир ски спис „О ка ти хе за ци ји не у пу ће них“ (De ca
tec hi zan dis ru di bus) по све ћен је про бле ми ма по у ча ва ња мно го број них 
не пи сме них хри шћа на. Са сто ји се из два ди је ла: у пр вом се да ју упут
ства ка ко тре ба по у ча ва ти Све то Пи смо; у дру гом се на во де по уч ни 
при мје ри.

Св. Ав гу стин је нај ве ћи те о лог За пад не Цр кве, чи је је уче ње из вр
ши ло сна жан ути цај не са мо на то ко ве ла тин ског бо го сло вља већ и на 
цје ло куп ну за пад ну кул ту ру. У раз во ју ње го ве бо го слов ске ми сли мо гу 
се уо чи ти три фа зе, ко је се по кла па ју са ње го вом бор бом про тив три 
раз ли чи та про тив ни ка цр кве ног уче ња: ма ни хеј ства, до на ти зма и пе
ла ги јан ства. У свом вје ро и спо ви је да њу Ав гу стин је углав ном са гла сан 
са уче њем Пра во слав не Цр кве, али по не кад за сту па и не ке спор не ста
во ве, као што је то слу чај са уче њем о бла го да ти, ко је ни ка ко не тре ба 
по ис то вје ти ти са је ре тич ким уче њем Жа на Кал ви на, али ко је та ко ђе 
од у да ра и од пра во слав ног схва та ња од но са бла го да ти и сло бод не во ље.

У сво јим дје ли ма Ав гу стин се до та као свих ва жних те ма хри шћан
ског бо го сло вља. Јед на од ње го вих оми ље ни јих те ма би ла је раз ма тра
ње од но са вје ре и ра зу ма. Вје ра (fi des), ко ја је за сно ва на на спо ља шњем 
ау то ри те ту, и ра зум (ra tio), ко ји има уте ме ље ње у са мом се би, су „дви је 
си ле ко је нас во де ка зна њу“ (Con tr. acad. III, 20, 43). Од вје ре у исти не 
от кри ве ња тре ба ус хо ди ти ка по зна њу тих исти на (In Joan. XL, 9). Са др
жај ко ји при хва та мо вје ром тре ба об у хва ти ти ин те лек том и усмје ри ти 
ка ду бо ком ра зу ми је ва њу. Ра зум пра ти вје ру и по сто ја но стре ми да њен 
са др жај учи ни пред ме том по зна ња, јер „вје ра ко ја ни је осми шље на је 
ни штав на“ (fi des si non co gi te tur nul la est; De pra e dest. sanct. 5). Фор му
лу „cre de ut in tel li gas“ (вје руј да би ра зу мио) Ав гу стин од мах до пу њу је 
фор му лом „in tel li ge ut cre das“ (ра зу миј да би вје ро вао; Ser mon. 43, 9) и 
на тај на чин да је до зна ња да се ове дви је ди мен зи је (вје ра и ра зум) не 
сми ју раз два ја ти ни ти су прот ста вља ти, не го да мо ра ју да бу ду ускла ђе
не. Као што вје ра по ма же чо вје ку да раз ви је сво је спо знај не мо гућ но
сти та ко и ра зу ми је ва ње по ма же чо вје ку да оја ча и по твр ди сво ју вје ру.

Тре ба ис та ћи да за Ав гу сти на са ма вје ра пред ста вља спе ци фич ну 
фор му ми шље ња, што се да за кљу чи ти и из сле де ће де фи ни ци је: „Вје ра 
је раз ми шља ње са вољ ном са гла сно шћу“ (cre de re est cum as sen si o ne co
gi ta re; De pra e dest. sanct. 5). Ни је, по Ав гу сти ну, сва ко ми шље ње вје ра 
али сва ка вје ра је сте ми шље ње (De pra e dest. sanct. 5). Спо соб ност вје
ро ва ња ни је не ка по себ на спо соб ност раз ли чи та од спо соб но сти ми
шље ња и од но си се пре ма по след њој као вр ста пре ма ро ду. Као до каз за 
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сво ју те зу Ав гу стин на во ди чи ње ни цу да су вје ра и ре ли ги ја свој стве не 
са мо ми сле ћем би ћу – чо вје ку.

У по ле ми ци са скеп ти ци змом ака де ми ча ра Ав гу стин раз ви ја сво ју 
те о ри ју по зна ња. По би ја ње скеп ти ци зма за Ав гу сти на има фун да мен
тал но зна че ње, јер ако исти на не по сто ји, ка ко твр де скеп ти ци, он да не 
по сто ји ни Бог. Ако је исти на не спо зна тљи ва он да је и Бог не спо зна
тљив и на ма су за тво ре ни сви пу те ви ко ји во де ка спа се њу. За то је ва
жно до ка за ти да исти на по сто ји и да је спо зна тљи ва. Ав гу стин ис ти че 
да је фра за ака де ми ча ра „по зна ње исти не је не мо гу ће“ про ти вр јеч на 
са ма по се би, јер онај ко за сту па та кво ми шље ње сма тра да је та фра за 
исти ни та, а то зна чи да по твр ђу је да исти на по сто ји.

Пут до исти не Ав гу стин тра жи кроз сум њу и по то ме је пре те ча Де
кар та. Скеп са, сум ња ра за ра са му се бе, јер он да ка да од ба цу је исти ну, 
исти на се по но во по твр ђу је и по ста је из вје сна. Скеп ти чар ко ји оспо ра
ва спољ ни ре а ли тет опа же них са др жа ја не мо же да сум ња у ре а ли тет 
опа жа ју ћег су бјек та, и ова са мо и звје сност сви је сти сли је ди упра во из 
ак та са ме сум ње. Уко ли ко сум њам, знам да ја, ко ји сум њам, је сам. Сум
ња, по Ав гу сти ну, са др жи у се би исти ну о ре а ли те ту свје сног би ћа: ако 
се у све му дру гом ва рам, у то ме се не мо гу ва ра ти, јер да бих се ва рао, 
мо рам би ти (Si fallоr, sum), свје стан сам соп стве ног ре а ли те та као нај
си гур ни је исти не (De civ. Dei. XI, 26). Ни шта у спо ља шњем сви је ту, ни
јед но опа жа ње не мо же би ти очи глед ни је и не сум њи ви је од по сто ја ња, 
жи во та и ми сли су бјек та ко ји сум ња.

Ав гу стин раз ли ку је три об ли ка по зна ња: чул но по зна ње, ра зум ско 
или ра ци о нал но по зна ње и над ра зум ско по зна ње. Чул но по зна ње од
но си се са мо на ство ре ни сви јет; над ра зум ско по зна ње од но си се углав
ном на Бо га; ра зум ско по зна ње од но си се ка ко на сви јет та ко и на Бо га. 
Ра зум се, сна гом сво је спо знај не спо соб но сти, ја вља као по сред ник. С 
јед не стра не, он је усмје рен на чул ни сви јет, а с дру ге, на ин те ли ги бил
ни сви јет, на Бо жан ску ствар ност. Он мо же да спо зна оба сви је та, а осо
бе ност ње го вог по ло жа ја са сто ји се у то ме што је из над чул ног сви је та а 
ис под умо по сти жног или ин те ли ги бил ног сви је та.

Спо зна ва ти зна чи ми шљу схва та ти исти не ко ји се не ми је ња ју и ко
је по сто је по се би (per se). Спо зна ја вјеч них исти на пред ста вља вр ху
нац по зна ња. Те исти не, по Ав гу сти ну, про на ла зи чо вјек у се би, у сво јој 
уну тра шњо сти: „Не иди ва ни, окре ни се у се бе са мо га; у уну тра шњем 
чо вје ку оби та ва исти на (no li fo ras ire, in te ip sum re di; in in ter i o re ho mi ne 
ha bi tat ve ri tas); а ако на ђеш сво ју при ро ду про мјен љи вом, пре ва зи ђи и 
са мог се бе“ (tran scen de te ip sum; De ve ra rel. 39, 72). Од чул ног спољ ног 
сви је та (fo ris) тре ба ићи ка уну тра шњем сви је ту људ ско га ду ха (in tus), 
а ода тле ка Бо гу као те ме љу са ме исти не. По и ма ње ду хов не, ин те ли
ги бил не ствар но сти, ко ја во ди у по след њој ин стан ци до спо зна је Пра
у зро ка, пред ста вља нај ви шу му дрост и по след њу ета пу у про це су са
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зна ња. Та да се ду ша сје ди њу је са ап со лут ном исти ном и на ла зи ра дост 
и „на сла ђи ва ње нај ви шим до бр ом, уди са њем ње го вог спо ко ја и вјеч
но сти“. То је ста ње бла жен ства ко је се, по Ав гу сти ну, не мо же опи са
ти ри је чи ма: „У со зер ца ва њу исти не по сто ји та кво на сла ђи ва ње, та ква 
не по ди је ље ност, та ква не сум њи ва по у зда ност ства ри, да сва ко ми сли 
да осим то га он ни ка да ни је ни шта знао, иа ко му се чи ни ло да зна“ (De 
qu ant. anim. 33, 76).

Ав гу стин ис ти че да ду ша сва ког чо вје ка има у се би цје ло ку пан Бо
жан ски сви јет, али не при мје ћу је сва ка ду ша то у се би. То је у ства
ри онај „уну тра шњи чо вјек“ (ἔνδον ἄνθρωπος) о ко јем го во ри апо стол 
Па вле. Бо жан ски, истин ски сви јет на ла зи се код чо вје ка у сје ћа њу или 
пам ће њу (me mo ria). „Ти си мо ме пам ће њу уди је лио част да пре би ваш у 
ње му“, ка же Ав гу стин у X књи зи „Ис по ви је сти“ (X, 25). У сје ћа њу или 
пам ће њу, по Ав гу сти ну, оби та ва сва исти на, све што је не ко ис ку сио и 
што мо же да за ми сли. Оно је та ко ђе из вор зна ња ко је се ак ту а ли зу је 
по мо ћу ми шље ња. Ав гу стин са ус хи ће њем го во ри о ве ли ком оби та ва
ли шту исти не – пам ће њу, и ње го вој сна зи: „Ве ли ка је та моћ пам ће ња, 
ве о ма ве ли ка, Бо же мој, то је огром но и бес крај но све ти ли ште. Ко ће 
му до при је ти до дна (Con fes. X, 8)? ... По све му том бес кра ју тр чим ја и 
пре ли је ћем ова мо и она мо, про ди рем та ко ђе на при јед ко ли ко мо гу, и 
ни гдје кра ја! То ли ка је сна га пам ће ња“ (Con fes. X, 17).

Чо вјек је, по Ав гу сти ну, спо со бан да спо зна је за хва љу ју ћи бо жан
ској илу ми на ци ји или про свје тље њу, јер „Бог је ум на сви је тлост, у ко јој, 
од ко је и кроз ко ју ра зум но си ја све што си ја ра зу мом“ (Sol lil. I, 1, 3). 
„Бес тје ле сна ду ша про све ћу је се бес тје ле сном свје тло шћу про сте Пре
му дро сти Бо жи је, слич но као што се тје ле сни ва здух оза ру је тје ле сном 
свје тло шћу; и као што се ва здух, остав ши без свје тло сти по гру жа ва у 
мрак... та ко и ду ша ли ше на свје тло сти Пре му дро сти оста је у та ми“ (De 
civ. Dei. XI, 10, 2). Исти не ко је по ти чу од Бо га, а ко је по сто је у чо вје ку 
у ви ду не ке „уну тра шње ри је чи“, про свје тља ва ју га сво јом соп стве ном 
свје тло шћу. Ду ша про сви је тље на свје тло шћу исти не до би ја спо соб ност 
да по зна ту исти ну и уоп ште да ми сли. Са ми се бе по зна је мо са мо у свје
тло сти исти не Оно га по ко јем смо од у ви јек по зна ти.

Ав гу сти но во ис ти ца ње ак тив ног уче шћа во ље у свим про це си ма по
зна ња пред ста вља не што но во, не што што је би ло пот пу но не по зна то 
ан тич ким ми сли о ци ма. Во ља, по Ав гу сти ну, упра вља сје ћа њем (me mo
ria). Сли ке и исти не ко је су са чу ва не у сје ћа њу (me mo ria) ак ту а ли зу ју се 
са мо ка да во ља обра ћа на њих па жњу. У про це су не по сред ног гле да ња 
во ља усред сре ђу је вид ка по сма тра ном пред ме ту. На кон за вр шет ка тог 
про це са сли ка пред ме та се из чу ла пре да је пам ће њу, гдје се и чу ва. Пам
ће ње са др жи сли ке све га ви ђе ног, а по же љи чо вјек мо же сваг да да их 
ви ди сво јим уну тра шњим чу лом (In Joan. 23, 11). Сли ку из пам ће ња у 
сфе ру уну тра шњег чу ла опет по зи ва во ља. До га ђа се про цес, ана ло ган 
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спо ља шњем гле да њу, са мо са да во ља не усмје ра ва ду шу ка спо ља шњем 
пред ме ту, не го к се би, ка сли ка ма пам ће ња.

Ав гу сти но во уче ње о Све тој Тро ји ци раз ли ку је се од уче ња грч ких 
ота ца. Код ње га Бог и Отац ни су си но ни ми као код грч ких ота ца. De us 
(ο  Θεός) не озна ча ва не по сред но Оца, већ ши ре, Бо жан ство, Бо жан
ску су шти ну (при ро ду) ко ју под јед на ко ди је ле све три Лич но сти. Иа ко 
су лич ност и су шти на ап со лут ни у Бо гу, су шти на или при ро да, у ло
гич ком по рет ку, код Ав гу сти на прет хо ди лич но сти. Тре ба ис та ћи да 
он Бо жан ску су шти ну схва та као по себ ну и кон крет ну (Ари сто те ло ва 
sub stan tia pri ma – πρώτο οὐσία), а не као оп шту и ап стракт ну. Бог је Бо
жан ска су шти на или при ро да (sub stan tia vel es sen tia) ко ја се про ја вљу је 
у три ма Ли ци ма (tres Per so nae).

На ла зе ћи се ду го вре ме на под сна жним ути ца јем пла тон ске фи ло
со фи је и сли је де ћи тач ност ан тич ке ло ги ке, Ав гу сти ну је би ло те шко 
да по ми ри исто вре ме но је дин ство и тро јич ност про стог и не дје љи вог 
Бо га. Да би ри је шио ову ан ти но ми ју и уби је дио са мог се бе у исти ни тост 
тро јич ног дог ма та ипон ски епи скоп је по чео па жљи во да из у ча ва чо
вје ков уну тра шњи сви јет, ње го ву ду хов ну сфе ру. По ла зе ћи од би блиј
ског уче ња о чо вје ку као сли ци Бо жи јој (ima go Dei) Ав гу стин на сто ји 
да за ми сли Бо га по ана ло ги ји са са мом ње го вом сли ком, тј. чо вје ком. 
Сли ка Бо жи ја се, по Ав гу сти ну, на ла зи у чо вје ко вој ду ши, а по што је 
Бог Тр о ји ца он да је и сли ка Бо жи ја у чо вје ко вој ду ши тро јич на.

Лик Бо жан ског тро је дин ства он опа жа у раз ли чи тим „тро јед ним“ 
ком по нен та ма и функ ци ја ма чо вје чи је ду ше сје ди ње ним не ким уну
тра шњим је дин ством. Као јед ну од ана ло ги ја (тро јич ну ше му) ко ја од
ра жа ва Бо жан ско тро је дин ство Ав гу стин на во ди пам ће ње, ин те лект и 
во љу (De Trin. X // PL. 42. col. 983). Из пам ће ња из ви ре наш иден ти тет, 
оно га ран ту је са мо и сто вјет ност на шег „ја“; ин те лект пред ста вља спо
знај ну спо соб ност ду ше; во ља је ак тив ни еле мент пам ће ња и ин те лек
та. Сва ка од ових спо соб но сти прет по ста вља оста ле дви је спо соб но сти 
са ко ји ма је не ра зо ри во по ве за на. Све ове спо соб но сти ја вља ју се као 
фор ме јед не исте не дје љи ве ду ше. Узе ти за јед но, пам ће ње, ин те лект и 
во ља ни су три су шти не већ јед на су шти на. Пре но се ћи ово ра су ђи ва ње 
на Бо га, на Пр во лик, Ав гу стин за кљу чу је да Бог као ап со лут ни Дух та
ко ђе пред ста вља тро је дин ство пам ће ња, ин те лек та и во ље, ко ји су у ње
му ап со лут но не из мјен љи ви, вјеч ни и ипо ста сни (суп стан ци о нал ни) и 
ко ји по сто је као три по себ на ли ца – Отац (пам ће ње), Син (ин те лект) и 
Све ти Дух (во ља).

Тро јич ну ана ло ги ју Ав гу стин на ла зи и у ду шев ном ак ту љу ба ви ко ји 
прет по ста вља љу бе ћег, љу бље но и љу бав ко ја их об је ди њу је (Tria sunt: 
amans, et qu od ama tur, et amor; De Trin. VI II, 10). При мје ње но на Све ту 
Тро ји цу Отац је онај ко ји љу би, Син је љу бље ни, а Све ти Дух је све за 
љу ба ви из ме ђу Оца и Си на.
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Ав гу стин ис ти че да су на ве де не ана ло ги је не са вр ше не. Сли ка Све
те Тро ји це у ду ши ни је иден тич на са људ ском при ро дом, док је у Бо гу 
Све та Тро ји ца исто што и Бог (De Trin. XV // PL. 42. col. 1065); у ду ши 
три функ ци је – пам ће ње, ин те лект и во ља, деј ству ју одво је но, док у Бо
гу три Ли ца деј ству ју не раз дво ји во; у Бо гу по сто је три лич но сти, док 
у сва ком људ ском би ћу по сто ји са мо јед на лич ност (De Trin. XV // PL. 
42. col. 1090). Иа ко не са вр ше не ове ана ло ги је, по Ав гу сти ну, ни су пра
зне јер је чо вјек ima go Dei. Услед по до би ја или слич но сти ко је по сто ји 
из ме ђу сли ке и пр во ли ка, сли ка мо же да спо зна пр во лик, јер се слич но 
слич ним спо зна је. Би ти сли чан Све тој Тро ји ци за Ав гу сти на зна чи би
ти жи во свје до чан ство о Оцу, Си ну и Све то ме Ду ху, а то зна чи спо зна
ти са мог се бе као сли ку Бо га, што је исто што и спо зна ти са мог Бо га. 
Ду ша је да кле, по Ав гу сти ну, огле да ло (spe cu lum) ко је од ра жа ва, иа ко 
не ја сно, ствар ност Бо га ко га ће мо у бу ду ћем жи во ту ви дје ти ли цем к 
ли цу (De Trin. XV // PL. 42. col. 1057–1098).

Оти ске Бо жан ске Тро јич но сти Ав гу стин на ла зи та ко ђе и у спо ља
шњем сви је ту. Са мо би ће тво ре ви не ука зу је на Оца као нај ви ше Би ће и 
Ис точ ни ка сва ког би ћа, ра зни об ли ци и вр сте ука зу ју на Си на као нај
ви шу Пре му дрост и ис точ ни ка сва ке фор ме, а уре ђе ност и склад тво ре
ви не ука зу ју на Све тог Ду ха као на ис точ ни ка сва ког по рет ка и љу ба ви 
(De Trin. VI, 12; De civ. Dei. XI, 28).

Ав гу стин на ро чи то на гла ша ва је дин ство, јед на кост и јед но су шност 
ли ца Све те Тро ји це. Отац, Син и Све ти Дух су не раз дје љи ви, јед на ки и 
рав но ча сни и ни су три бо га не го је дан Бог (De Trin. I, 7). У Бо гу по сто
ји та ква јед на кост ли ца „да не са мо да Отац ни је ве ћи од Си на у оним 
ства ри ма ко је се ти чу Бо жан ства, већ ни Отац и Син ни су ни шта ве ћи 
од Све тог Ду ха, ни ти је би ло ко је ли це ишта ма ња од са ме Све те Тро
ји це“ (De Trin. VII // PL. 42. col. 931). Јед но је и не раз дје љи во деј ство 
(ope ra tio) Бо жан ских Ли ца (De Trin. I, 7; IV, 30).

Иа ко Ав гу стин нер јет ко го во ри о ис хо ђе њу Све тог Ду ха са мо од Оца, 
као на при мјер у „En chi ri dion ad La u ren ti um“ (9; 38), он нај че шће учи да 
Све ти Дух ис хо ди од Оца и од Си на (Filioque). Глав ни раз ло зи због ко
јих је Ав гу стин нај че шће за сту пао ово ста но ви ште су ње го ва пред ста ва о 
Све том Ду ху као уза јам ној љу ба ви Оца и Си на (De Trin. VI, 7; VI II, 10) и 
да ру ко ји ис хо ди од за јед нич ког да ро дав ца ОцаСи на (De Trin. V, 12–17). 
Ав гу стин при том ис ти че да Све ти Дух ис хо ди од Оца и Си на као од јед ног 
прин ци па или на ча ла: „Ако Све ти Дух ко ји је Дар има као сво је на ча ло 
Да ро дав ца (ОцаСи на), бу ду ћи да про ис хо ди од Ње га а не од не ког дру гог, 
он да тре ба при зна ти да су Отац и Син јед но на ча ло Све тог Ду ха а не два. 
Као што су Отац и Син је дан Бог и у од но су на тво ре ви ну – је дан Тво рац и 
Го спод, та ко су у од но су на Све тог Ду ха они јед но на ча ло“ (De Trin. V, 15).

Основ ни не до ста так Ав гу сти но ве три ја до ло ги је је што се сти че ути
сак да су од но су на Бо жан ску су шти ну Ли ца Све те Тро ји це се кун дар на 
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и из ве де на, као да из ра жа ва ју са мо ње на „основ на свој ства“. Сам Ав
гу стин че сто раз ли ко ва ња Ли ца ви ди са мо у уну тра шњим за ко ни ма 
Бо жан ског жи во та и са зна ња и сво ди их на ка те го ри је од но са, без упу
ћи ва ња на би ло ко ју ре ал ност „из ван“ Бо га. Ка да се за не ма ри ико но
миј ски аспект у три ја до ло ги ји, он да је те шко Бо жи ју ак тив ност ad ex tra 
по ве за ти са не ким од ли ца Све те Тро ји це.

Ав гу стин де фи ни ше чо вје ка као „ра зум но, смрт но жи во би ће“ (De 
or din. II, 11). Чо вјек је ство рен од Бо га да би на до мје стио не до ста так 
у бро ју ан ђе ла ко ји је на стао на кон па да Лу ци фе ра и ан ђе ла ко ји су га 
сли је ди ли (En chi rid. 28–29; De civ. Dei. XXII, 1). Бу ду ћи да је ство рен 
из ни че га чо вјек је но сио у се би са мо мо гућ ност смр ти ко ја се ак ту а
ли зо ва ла ка да се на кон грехопaда одво јио од ис точ ни ка сво га би ћа, тј. 
од Бо га и та ко об на жио сво је „при род но“ ни шта ви ло (Con tr. Jul. pel. 
V, 35–45). Чо вјек је јед на цје ли на са ста вље на од ду ше и ти је ла. „Ду ша 
не чи ни ци је лог чо вје ка не го ње гов бо љи дио и ти је ло не чи ни ци је
лог чо вје ка не го ње гов ни жи дио; ка да су јед но и дру го сје ди ње ни то 
на зи ва мо чо вје ком“ (De civ. Dei. XI II, 24, 2). Ав гу стин за ду шу ка же да 
је „ство ре на бе смрт ном, па иа ко се ка же да је она због гри је ха мр тва 
(из гу бив ши не ка кав свој жи вот, то јест Дух Бож ји, по ко јем је мо гла 
жи вје ти и му дро и бла же но), она ипак не пре ста је жи вје ти не ка квим 
сво јим вла сти тим, иа ко би јед ним жи во том, јер је ство ре на бе смрт ном“ 
(De civ. Dei. XI II, 24, 6). Ти је ла пр вих љу ди би ла су смрт на по при ро ди, 
али су мо гла да оста не у не про па дљи ва си лом при ча сно сти „вјеч ном 
би ћу ду ха“. На кон гре хо па да ти је ло се из мје ни ло из смрт ног (mor ta le) 
у уми ру ће (mo ri tu rum). Оно се ни је ви ше пот чи ња ва ло ду ши, а ду ша, 
на ру шив ши при род ни по ре дак, ни је ви ше би ла го спо да ри ца не го слу
жав ка ти је ла (De pec cat. me rit. et re miss. II, 5–6).

Ав гу стин од ба цу је уче ње пла то ни ча ра о ти је лу као там ни ци ду ше: 
„Ти сма траш ти је ло око вом, али зар не ко во ли сво је око ве? Ти сма траш 
ње га там ни цом, али ко во ли сво ју там ни цу?“ (De uti lit. jej. I, 4). „Љу бав 
чо вје ка пре ма сво ме ти је лу то је све оп шти при род ни за кон, а оно што је 
при род но не мо же да не бу де до бро“ (De doc tr. christ. I, 26). Са мо у гре
хов ном ста њу чо вје чи ја ду ша је око ва на ти је лом и ти је ло пред ста вља 
бре ме за ду шу. Ти је ла пр во ство ре них љу ди, иа ко су би ла зе мља на и са ма 
по се би смрт на, ни су пред ста вља ла бре ме за ду шу при је гре хо па да. Ти је
ла обе ћа на пра вед ни ци ма по сли је вас кр се ња ће „по жи во твор ном ду ху 
би ти ду хов на и бе смрт на“ (De civ. Dei. XI II, 24, 6), тј. „пот чи ње на ду ху и 
осло бо ђе на од сва ке про па дљи во сти и тро мо сти“ (De civ. Dei. XI II, 20).

Ав гу стин је у сво јим дје ли ма до ста про сто ра по све тио уче њу о пр
во род ном гри је ху, о сло бо ди во ље и о бла го да ти. Тре ба на по ме ну ти да о 
овим пи та њи ма ипон ски епи скоп ни је уви јек имао кон зи стен тан став.

Пр во ство ре ни Адам се, по Ав гу сти ну, на ла зио у мно го са вр ше ни јем 
ста њу од са да шњег чо вје ка. Све ње го ве ду хов не спо соб но сти, и ра зум и 
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во ља стре ми ле су ка Бо гу и ка по зна њу и ис пу ње њу Ње го ве во ље. Чо вје
ко во ти је ло би ло је пот пу но пот чи ње но ду ху. Иа ко по сво јој при ро ди 
оно ни је би ло ак ту ал но бе смрт но, има ло је мо гућ ност да не умре (pos se 
non mo ri) или „ма лу бе смрт ност“ (im mor ta li tas mi nor). Пр во ство ре ни 
Адам је та ко ђе имао сло бо ду из бо ра (li be rum ar bi tri um) и иза брао је у 
ко рист Бо га и до бра. По што тај из бор ни је био по сто ја но уко ри је њен 
у ње му, он је мо гао и да се про ми је ни. То ста ње Ав гу стин на зи ва ма
лом сло бо дом (li ber tas mi nor), чи ја је основ на ка рак те ри сти ка мо ћи не 
гри је ши ти (pos se non pec ca re). Са о бра зно стре мље њу пр во ство ре ног 
чо вје ка Бог му је по слао сво ју по моћ (adju to ri um) и укри је пио га бла
го да ћу, са ко јом је он сло бод но са ра ђи вао (си нер ги зам). Адам је имао 
за да так да сво ју „ма лу бе смрт ност“ и „ма лу сло бо ду“ пре о бра зи у „ве
ли ку бе смрт ност“ – не мо гућ ност да умре (im mor ta li tas ma jor; non pos se 
mo ri; En chir. 28) и „ве ли ку сло бо ду“ – не мо гућ ност да гри је ши (li ber tas 
ma jor; non pos se pec ca re; De civ. Dei. III, 17). До сти за ње тог за да тог ци ља 
за ви си ло је са мо од чо вје ка, од упо тре бе ње го ве сло бод не во ље. Адам 
ни је ис пу нио тај за да так већ се сло бод но при кло нио на стра ну зла и 
гри је ха, због че га се су о чио са стра шним по сле ди ца ма.

Су шти на гре хо па да са сто ји се, по Ав гу сти ну, не у спо ља шњем на
ру ша ва њу Бо жи је за по ви је сти не го у уну тра шњем чи ну или про це су 
ко ји прет хо ди спо ља шњем чи ну. Да чо вјек нај при је ни је пао „из ну тра“ 
ђа во га не би мо гао на го во ри ти да на ру ши да ту Бо жи ју за по ви јест. Пад 
пра ро ди те ља се са сто јао при је све га у гор до сти (su per bia), у стре мље њу 
ка не за ви сно сти од Бо га и са мо у те ме ље њу (re lic to Deo es se in se met ip
so), од но сно по ста вља њу са мих се бе за цен тар и прин цип жи во та (De 
civ. Dei. XIV, 13). У исто ври је ме то је био и пре ступ про тив Бо га и Ње
го вих за по ви је сти, не по слу ша ње (ino bo e di en tia), ко је је чо вјек схва тио 
као сво ју кри ви цу пред Бо гом. Глав не по сле ди це пр во род ног гри је ха 
(ori gi na le pec ca tum), по Ав гу сти ну, би ле су: по мра че ње ума и не зна ње, 
пот чи ње ност плот ским же ља ма, из гу бље на сло бо да из бо ра, те шко ро
бо ва ње гри је ху, не мо гућ ност да се не гри је ши (non pos se non pec ca re) и 
тје ле сна смрт ност. До шло је до оште ће ња и кон та ми на ци је цје ло куп не 
чо вје ко ве при ро де, ко ја се ма ни фе сту ју кроз при род не сла бо сти. Ка да 
се чо вјек од уну тра шње са бра но сти, цје ло ви то сти и пу но ће бо го оп ште
ња устре мио ка ви дљи вој раз но о бра зно сти спољ них пред ме та, ка ра
си ја но сти на мно ге же ље ко је ни ка да не мо же за до во љи ти и за си ти ти, 
ње гов жи вот се пре тво рио у ла га но уми ра ње, у „пре и зо би ље би је де“ 
(co pi o sa ino pia; De civ. Dei. XXII, 22).

Са гла сност чо вје ка са во љом Бо жи јом и пот чи ња ва ње њој по ста је, 
по Ав гу сти ну, те мељ истин ске сло бо де (ve ra li ber tas) и из вор сва ког до
бра и бла жен ства, а уда ља ва ње од во ље Бо жи је и ста вља ње са мог се бе 
у цен тар по сто ја ња (su per bia) по ста је из вор свих не во ља и би је да ко
је су сна шле људ ски род. Гре хо пад је за Ав гу сти на био чин ду хов ног 
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са мо у би ства чо вје ка (ho mi ci di um). Он је „по гу био“ се бе и сло бод но 
про из во ље ње ко је је имао до па да (En chir. 30, 9). Ако се мо же ре ћи да је 
сло бод но про из во ље ње оста ло то је са мо у од но су на гре хов на деј ства. 
Чо вјек ни ка да не мо же пре ста ти же ље ти за се бе до бро, али чи та во ње го
во дје ло ва ње про же то је гри је хом и не во ди ка до сти за њу до бра. Умје сто 
не мо гућ но сти гри је ши ти као нај ви шег ста ња сло бо де (non pos se pec ca re, 
li ber tas ma jor), ко је је тре ба ло да за ми је ни ње го во пр во на чал но ста ње – 
мо гућ ност не гри је ши ти (pos se non pec ca re, li ber tas mi nor), за чо вје ка је 
на сту пи ло те шко ро бо ва ње гри је ху. Он је пао у ста ње не мо гућ но сти не 
гри је ши ти (non pos se non pec ca re) у ко јем је сло бо да са мо при вид.

Кроз не по слу шност во љи Бо жи јој (ino be di en tia) чо вјек је по ре ме тио 
и свој од нос са ви дљи вом при ро дом и из гу био власт над њом, а она му 
је по че ла на но си ти ште ту. Са мо ти је ло, ко је је да то ду ши као ору ђе за 
ње но дје ло ва ње у спољ ном сви је ту, пре ста ло је да јој се по ко ра ва; у ње
му је уста ла про тив ду ше „по хо та пло ти“, ко ја је „кћер и мај ка гри је ха“. 
Ти је ло је по ста ло под ло жно бо ле сти ма и тру ље њу. По ја ви ла се смрт као 
нај ја сни ји из раз ду ши не из гу бље не вла сти над ти је лом. Сва ки чо вјек од 
са мог мо мен та ро ђе ња већ по чи ње уми ра ти, по чи ње не из бје жно да се 
при бли жа ва смр ти (De civ. Dei. XI II, 23; De pec cat. me rit. et re miss. I, 16).

Бу ду ћи да је у Ада му, као у свом те ме љу, са др жан сав људ ски род, 
Ада мов гри јех је са свим ње го вим по сле ди ца ма пре шао на све љу де и 
по стао је на сле дан (in ge ni tum pec ca tum; De civ. Dei. XI II, 3). При ро да и 
во ља по то ма ка Ада мо вих је су не по сред но про ду же ње ње го ве при ро де 
и во ље и за то има ју исти не до ста так. Ав гу стин је да кле сма трао да се 
гри јех на сле ђу је, али не пре ко ду ше ко ју не по сред но да је сва ком чо вје
ку сам Бог, не го пре ко ти је ла, тач ни је стра сне по хо те ко ја пра ти за че ће 
сва ког чо вје ка.

Су прот ста вља ју ћи се Пе ла ги је вом је ре тич ком уче њу по ко јем Ада
мов гри јех ни је на сле дан па чо вјек мо же, без по мо ћи бла го да ти, да мо
ли тва ма и до брим дје ли ма, тј. лич ним за слу га ма по стиг не спа се ње, Ав
гу стин је оти шао у су прот ну крај ност пре на гла ша ва ју ћи уло гу бла го да
ти и пот цје њу ју ћи уло гу чо вје ка, ње го ве сло бод не во ље, у дје лу спа се ња.

Сав род људ ски, по свом при род ном по ри је клу од Ада ма, пред ста
вља, по Ав гу сти ну, ком пакт ну, је дин стве ну ма су ко ја не за др жи во стре
ми ка злу (mas sa pec ca ti, mas sa per di ti o nis; En chir. 27, 8). Гри је хом узро
ко ва на сла бост људ ске при ро де и свој стве но му вољ но стре мље ње ка 
злу не из бје жно пра те сва ког чо вје ка до кра ја жи во та. Са мо Бог сво јом 
све мо гу ћом си лом, сво јом бла го да ћу, мо же да за у ста ви то стре мље ње. 
За то ако чо вјек по сли је гре хо па да мо же да стре ми ка до бру и да чи
ни до бро, то је сва ка ко због то га што му сам Бог не са мо от кри ва што 
тре ба да чи ни већ му да је и си лу за чи ње ње до брих дје ла, не пре ста но 
на док на ђу ју ћи не до ста так ње го вих соп стве них мо ћи и па ра ли зу ју ћи 
си лу гри је ха ко ја се на ла зи у ње му. Чо вјек да кле не мо же ни да чи ни до
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бро ни да же ли до бро без по мо ћи бла го да ти. Бла го дат је, по Ав гу сти ну, 
чу де сна и не из ре ци ва си ла (mi ra bi lis et inef a bi lis po te stas) Бо жи ја ко ја 
про из во ди у ср ци ма љу ди не са мо истин ска от кри ве ња (ve ras re ve la ti o
nes) не го и до бра про из во ље ња (bo nas vo lun ta tes).

Дје ло ва ње бла го да ти, ко ја ства ра до бру во љу и пра ти ње ну дје лат
ност, тре ба да тра је до кра ја жи во та да би чо вјек мо гао по сти ћи спа
се ње. Ко га бла го дат оста ви ма кар и пред сам крај ње го вог жи во та тај 
не из бје жно сли је ди соп стве ну злу во љу и ср ља у вла сти ту про паст и 
по ги бао, без об зи ра на сва ње го ва прет ход но учи ње на до бра дје ла. И 
ни ко не мо же би ти пот пу но увје рен да се ње му та ко не што не ће де си ти. 
Та не у вје ре ност у сво је спа се ње и спо зна ја трај не за ви сно сти од си ле 
бла го да ти тре ба да по слу жи, по Ав гу сти ну, као основ ни мо тив за сми
ре ње и пот пу ну по слу шност Бо гу.

Ав гу стин ис ти че да бла го дат не огра ни ча ва и не по ти ску је чо вје ко
ву сло бо ду већ је об на вља и вас по ста вља, вра ћа ју ћи јој де ло твор ност за 
оства ре ње до бра ко ју је гри јех укло нио (En chir. 105–107). Она из во ди 
чо вје ка из ста ња ла жне сло бо де или не сло бо де, чи ја је основ на ка рак
те ри сти ка не мо гућ ност не гри је ши ти (non pos se non pec ca re). Ка да се 
чо вјек под деј ством бла го да ти пре по ро ди и об но ви, ка да у ње му дје лу је 
бла го дат и при ве де ње го ву во љу у са гла сност са Бо жи јом во љом, он за
до би ја истин ску сло бо ду. Чо вјек ко јим Хри сто ва бла го дат нај пот пу ни
је вла да је, по Ав гу сти ну, нај сло бод ни ји чо вјек – „истин ска сло бо да је 
слу же ње Хри сту“ (li ber tas ve ra est Chri sto ser vi re).

У спи су „De spi ri tu et lit te ra“ (11; 26; 64) Ав гу стин раз ли ку је по кре
тач ку или под сти цај ну бла го дат ко ја прет хо ди до број во љи и по кре
ће је, са труд нич ку бла го дат ко ја по др жа ва по при ро ди сла бо вољ ног 
чо вје ка и упор ну или ис трај ну бла го дат ко ја се да је иза бра ним да би 
до шли до кра ја и спа си ли се.

Са уче њем о бла го да ти ор ган ски је по ве за но Ав гу сти но во уче ње о 
пред о дре ђе њу или пре де сти на ци ји. Бла го дат (упор на) се, по Ав гу сти
ну, да је са мо иза бра ни ма, тј. они ма ко је је Бог пред о дре дио за спа се ње 
(elec ti, pra e de sti na ti). Ако су по сво јој упро па ште ној при ро ди сви љу ди 
јед на ко гре шни и не спо соб ни за по пра вља ње, то из бор по ми ло ва них 
не сли је ди по њи хо вој до стој но сти, јер та ква не по сто ји при је дје ло ва
ња бла го да ти, већ по не ис тра жи вој од лу ци Бо жи јој. Ко га Бог же ли да 
ис ку пи, то ме да је сво ју бла го дат са ње ном нео до љи вом сна гом (gra tia 
ir re si sti bi lis), а ко га не иза бе ре тај не мо же ни на ко ји на чин би ти спа
шен. За јед ни ца иза бра них не ма на Зе мљи отаџ би не; она жи ви у ви шем 
је дин ству бо жан ске бла го да ти.

У то ме што Бог сво ју бла го дат ни је по кло нио сви ма, већ са мо не ки ма 
– и ни кад се не зна ко ме, не мо же мо ви дје ти не пра вед ност Бо жи ју не го 
ње го во ми ло ср ђе и до бро ту јер ни је дан чо вјек ни је за слу жио да му бла
го дат бу де до ди је ље на. Али Бог је не са мо ми ло ср дан не го и пра ве дан, 
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а Бо жи ја прав да зах ти је ва да је дан дио чо вје чан ства због свог не за у ста
вљи вог стре мље ња ка злу бу де ка жњен и ис кљу чен од дје ло ва ња бла го
да ти. На при мјед бу да су ри је чи апо сто ла Па вла да Бог „хо ће да се сви 
љу ди спа су и да до ђу у по зна ње исти не“ (1 Тим 2, 4) су прот не уче њу 
о пред о дре ђе њу Ав гу стин од го ва ра да те ри је чи не мо же мо до слов но 
схва ти ти. Оста ју ћи вје ран соп стве ној ло ги ци он ту ма чи ри је чи апо сто
ла Па вла у скла ду са сво јим уче њем. Уко ли ко је Бог ,,пред о дре дио“ да се 
са мо не ки љу ди спа ша ва ју, он да Он мо ра то и хтје ти. У на ве де ном сти ху, 
по Ав гу сти ну, апо стол Па вле го во ри о сви ма из бро ја пред о дре ђе них за 
спа се ње, јер ме ђу њи ма има љу ди свих на ра шта ја (De cor rep ti o ne et Gra
tia 44). Тен ден ци о зно при ла го ђа ва ју ћи ту ма че ње на ве де ног сти ха свом 
уче њу, Ав гу стин ипак од ри че да Бог же ли да се сви љу ди спа су, а ра ци о
на ли зам и ло гич ка до след ност од во де га још да ље ка да у спи су „О ду ши 
и ње ном по ри је клу“ (De anim. et ej. orig. 16) го во ри и о ка те го ри ји љу ди 
пред о дре ђе них за вјеч но про клет ство (re pro ba ti): „Они ма ко је је пред
о дре дио за вјеч ну смрт, Он је та ко ђе пра вед но до ди је лио ка зну“. За јед
ни ца про кле тих је у се би по дје ље на не сло гом, она се бо ри у зе маљ ском 
цар ству око при вид них ври јед но сти, мо ћи и вла сти.

Те о ло ги ја исто ри је пред ста вља је дан од нај ва жни јих сег ме на та Ав
гу сти но вог уче ња. Осла ња ју ћи се на би блиј ски из вје штај Ав гу стин од
ба цу је ан тич ку кон цеп ци ју ци клич ног вре ме на и при ка зу је ври је ме 
ли не ар ним и ко нач ним. Ци клич на кон цеп ци ја вре ме на у ко јој се све 
вра ћа и вр ти у круг је, по Ав гу сти ну, бе сми сле на и не и сти ни та. У та квој 
кон цеп ци ји ис ку пи тељ ска жр тва Хри сто ва гу би свој сми сао. Исто ри ја 
има свој по че так и крај и ни је ни ка кво кре та ње у кру гу ка ко уче ан
тич ки ау то ри. У кру гу се, по Ав гу сти ну, кре ћу гре шни ци под вођ ством 
де мо на (De civ. Dei. XII, 14).

Кре та ње чо вје чан ства у вре ме ну са чи ња ва са др жај исто ри је. У том 
кре та њу од са мог по чет ка по сто је два стре мље ња, дви је тен ден ци је, ко
је су су прот не и ко је се су ко бља ва ју. За је дан дио чо вје чан ства, ко ји од 
са мог Бо га до би ја сна гу и стре ми ка Ње му, основ ни прин цип жи во та 
је љу бав пре ма Бо гу (amor Dei) до за бо ра ва са мог се бе; за дру ги дио 
чо вје чан ства, ко ји се ру ко во ди у свом жи во ту злим по хо та ма сво је во
ље, основ ни прин цип је љу бав пре ма се би или са мо љу бље (amor sui) до 
за бо ра ва Бо га (De civ. Dei. XIV, 28). Они ко ји при па да ју пр вом ди је лу 
чо вје чан ства чи не за јед но са ан ђе ли ма град Бо жи ји или Цар ство Бо
жи је (ci vi tas Dei, ci vi tas ca e le stis), а они ко ји при па да ју дру гом ди је лу чо
вје чан ства за јед но са злим ду хо ви ма чи не град зе маљ ски или цар ство 
ђа во ла (ci vi tas ter re na, ci vi tas di a bo li). Ci vi tas Dei је цар ство бла го да ти 
Бо жи је, а ci vi tas ter re na, као су ма оних ко ји жи ве по ти је лу, је цар ство 
на си ља, ха о са и зло бе. Осни вач зе маљ ског гра да је Ка ин „ко ји је из за
ви сти убио сво га бра та Аве ља, гра ђа ни на вјеч ног гра да и стран ца на 
тој зе мљи“ (De civ. Dei. XV, 5). За раз ли ку од Ка и на Авељ ни је са гра дио 
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град на зе мљи „јер је град све тих вјеч ни град... у ко јем ће они за јед но са 
сво јом Гла вом и Ца рем (Хри стом) ца ре ва ти за у вјек“ (De civ. Dei. XV, 1).

Град зе маљ ски пре би ва у бр зо те ку ћем по то ку вре ме на, док град Бо
жи ји у вјеч но сти ви ди свој циљ. Сим вол гра да зе маљ ског је Рим ска им
пе ри ја ко ју Ав гу стин на зи ва дру ги Ва ви лон, а сим вол Гра да не бе ско га је 
Је ру са лим или зе маљ ска Цр ква. По што су оба гра да ду хов не ка те го ри је 
њи хов са др жај се не мо же у пот пу но сти по ис то вје ти ти ни са јед ном 
ин сти ту ци јом. Чо вјек мо же да бу де цр кве ни слу жбе ник, али ње го во ду
хов но и мо рал но ста ње мо же би ти та кво да при па да гра ду Ва ви ло ну. 
Ако не ки др жав ни чи нов ник, во ђен љу ба вљу пре ма Бо гу сли је ди прав
ду и ми ло ср ђе он при па да гра ду Је ру са ли му.

Цје ло куп ну исто ри ју Ау гу стин ди је ли на шест пе ри о да и то овим 
ре дом: од Ада ма до по то па, од по то па до Авра ма, од Авра ма до Да ви да, 
од Да ви да до пре се ље ња у Ва ви лон, од Ва ви ло на до ро ђе ња Хри сто ва 
и са да шњи пе ри од ко ји че ка свој за вр ше так, на кон че га ће на сту пи ти 
вјеч ни са бат или по чи нак (De civ. Dei. XXII, 30).

Дви је си ле упра вља ју ви ју га вим, али ипак про гре сив ним кре та њем 
исто ри је. Јед на од њих за сни ва се на при вид но сло бод ној во љи па лог 
чо вје чан ства и усмје ре на је ка сти ца њу зе маљ ских бла га као што су 
бо гат ство, власт, за до вољ ства и по ча сти. Та си ла по кре ће ка ко по је
ди не љу де та ко и зе маљ ска цар ства, ко ја стал но ба ца ју чо вје чан ство 
у без број не ра то ве, ма сов на уби ства, оти ма чи не, на си ља и сва ко вр сна 
не пра вед на дје ла. Дру га си ла, ко ја спо ља из гле да сла ба по мје ри ли ма 
зе маљ ске исто ри је, али ко ја по сто ја но де лу је, стре ми да ис пра ви стран
пу ти це зе маљ ског гра да по мо ћу вас пи та ва ња и про све ће ња за блу дје лог 
чо вје чан ства. Ова си ла оби та ва у Цр кви. Иа ко је Бо жан ским Про ви ђе
њем од ре ђен циљ на ко ји ће чо вје чан ство сти ћи на кра ју сво је исто
ри је, од во ље љу ди за ви си ко ли чи на и ка рак тер исто риј ских скре та ња 
ко је чо вје чан ство из во ди до тог уна при јед од ре ђе ног ци ља – Цар ства 
Бо жи јег. Јед на од кључ них функ ци ја Цр кве, по Ав гу сти ну, је да усмје
ра ва др жа ву пу тем исти не. Др жа ва пре пу ште на са ма се би бри не се за 
вре мен ско и про ла зно и ве зу је се за овај сви јет. Она, ме ђу тим, мо же да 
бу де про же та и на дах ну та ви ши ма на че ли ма ко ја су вјеч на, од стра не 
Цр кве. Из ове те о ри је раз ви ло се сред њо вје ков но уз ди за ње Цр кве над 
др жа вом (па по це за ри зам).

Ав гу стин се у сво јим дје ли ма че сто до ти че ко смо ло шких те ма. Су
прот но нео пла то ни ча ри ма, за ко је је ко смос по след њи сте пен ема на
ци је Јед ног, осла бље на свје тлост ко ју је го то во у цје ло сти об у зе ла и ап
сор бо ва ла та ма не би ћа, тј. ма те ри је, Ав гу стин учи да је ко смос Бо жи ја 
тво ре ви на у ко јој су је дин ство, по ре дак и кра со та од ње нео д је љи ва, 
има нент на свој ства. Кре а ци о ни зам је по бу дио Ав гу сти на да ви ди у 
сви је ту по ре дак, хар мо ни ју и ље по ту. Ако је Тво рац са вр шен он да и 
ство ре ње тре ба да бу де, ко ли ко је то мо гу ће, са вр ше но. Ако је сви јет 
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ство рен по сред ством ви ше му дро сти, он тре ба да бу де устро јен мак си
мал но ра зум но, уре ђе но и за ко но мјер но. Би блиј ски из вје штај о ства ра
њу сви је та Ав гу стин ту ма чи але го риј ски. Бог је ство рио сви јет из ни че
га (ex ni hi lo) исто вре ме но, јед ним тво рач ким ак том. Шест да на озна ча
ва ло гич ки а не хро но ло шки по ре дак ства ра ња.

У том јед но вре ме ном ак ту ства ра ња Ав гу стин раз ли ку је два мо ме
на та. Бог ства ра без о блич ну ма те ри ју ко ју он, сли је де ћи ари сто те лов ску 
тра ди ци ју, пред ста вља као мо гућ ност или по тен ци ју то га што фор ма 
чи ни ствар ним, од но сно као суп страт без свој ста ва ко јем фор ма да је 
ре ал ност и од ре ђе ње. До да ва њем фор ме тој ма те ри ји оства ру је се про
цес уоб ли ча ва ња и уре ђи ва ња сви је та. Са ма фор ма је тво ре ви на Бо га 
и са зда на је исто вре ме но с ма те ри јом. Ма те ри ја ни је прет хо ди ла фор
ми хро но ло шки не го ло гич ки, по по стан ку (De Ge nes. ad lit. I, 15, 29; 
Con fes. XII, 8). Ав гу стин раз ли ку је спо ља шњу фор му, из глед пред ме та 
(spe ci es), од уну тра шње фор ме (for ma) ко ја је, по ње го вом схва та њу, 
слич на ари сто те лов ској ен те ле хи ји (De civ. Dei. XII, 25). Уну тра шња 
фор ма пред ста вља прин цип ор га ни за ци је и при род ног функ ци о ни са
ња пред ме та. Она оства ру је је дин ство ства ри. Је дин ство сло же ног – то 
је хар мо ни ја, про пор ци о нал ност и слич ност ди је ло ва (De Gen. imp. 59).

Ма те ри ја ни је код Ав гу сти на као код Пло ти на и Пор фи ри ја не би ће 
или „прин цип не би ћа“, јер по сје ду је спо соб ност да при ми фор му. Ако 
је сва ка фор ма ма ње или ви ше до бро он да је и ма те ри ја, као не што што 
је на кло ње но сва кој фор ми, не ка кво до бро (De fid. et symb. 2). Гле да ње 
на ма те ри ју као на не што по зи тив но, ко је га су штин ски раз ли ку је од 
нео пла то ни ча ра, код Ав гу сти на је ви ше по ве за но са ње го вим кре а ци о
ни змом не го са ари сто те ли змом.

Ав гу стин раз ли ку је тје ле сну и ду хов ну ма те ри ју, чул ну и умо по
сти жну (De civ. Dei. XII, 15). Све из мје њи во је због сво је сло же но сти 
ма те ри јал но, а то зна чи да је ма те ри јал но не са мо ти је ло не го и ду ша, 
по што је и она из мје њи ва. Ду ша је оформ ље на ду хов на ма те ри ја. Ту ма
че ћи пр ви стих из Књи ге По ста ња, Ав гу стин на ла зи у ње му ука зи ва ње 
на ства ра ње оба ви да ма те ри је: тје ле сног и ду хов ног. О њи ма се го во ри 
као о „зе мљи“ и „не бу“ ство ре ним на са мом по чет ку. „Не бо“ озна ча ва 
ма те ри ју ко ја је до би ла сво ју по сто ја ну фор му већ у мо мен ту ства ра ња: 
то је ду хов на ма те ри ја из ко је су ан ђе ли. „Зе мља“ сим во ли зу је тје ле сну 
ма те ри ју, ко ја не ма по сто ја ну фор му иа ко уви јек има не ка кву фор му 
(De Gen. con tr. man. I, 7).

Ства ра ју ћи сви јет Бог уна при јед зна и пред о дре ђу је не са мо оп ште 
прин ци пе ње го вог устрој ства не го и суд бу сва ке по је ди нач не ства ри, 
ко ју пр во на чал но са гле да ва у иде ја ма сво га ра зу ма (De Trin. IV, 1; In 
Joan. I, 17). Те иде је слу же као обра сци (exem pla ria) по ко ји ма је ство рен 
сви јет. Ова кон цеп ци ја, ко ја је до би ла на зив ег зем пла ри зам, би ће свој
стве на го то во свим хри шћан ским те о ло зи ма по зни јег пе ри о да.
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Све ства ри ство ре не су у по чет ку у об ли ку кли ца или сје ме них ло
го са (ra ti o nes se mi na les), у ко ји ма је дат пун са др жај сва ке ства ри. Та ко 
је Бог у по чет ку ство рио сву зе маљ ску ве ге та ци ју при је не го што се она 
ак ту ал но раз ви ла на Зе мљи (De Gen. ad lit. V, 4–9). То ком вре ме на из 
тих сје ме них ло го са, по за ко ни ма ко је је Бог по ло жио у њих, раз ви ја се 
сва ра зно ли кост тво ре ви не. За то се Тво рац сје ме них ло го са по ка зу је и 
као Тво рац све га што је из њих ни кло: у јед ном ак ту Он ства ра и све са
да шње и све бу ду ће ства ри. За ко ни ко је Бог по ла же у тво ре ви ну по ста ју 
ње ни соп стве ни за ко ни, ко ји су јој има нент ни. Бог до пу шта да тво ре
ви на дје лу је и по сту па на њој свој ствен на чин, па иа ко ње но по сто ја ње 
у пот пу но сти за ви си од Ње га, она има и од ре ђе ни сте пен ау то но ми је.

Ва жан еле мент Ав гу сти но вог кре а ци о ни зма је сте те за да Бог ства
ра сви јет Сво јом сло бод ном во љом а не по нео п ход но сти, ка ко је учио 
Ори ген. Уче њем да ства ра ње ни је акт при ро де Бо жи је не го Ње го ве бла
го да ти, Ње го ве во ље, Ав гу стин пре си је ца пут ка пан те и зму. Во ља Бо
жи ја не ма из ван се бе не ка кав узрок ко ји би ути цао на ње ну од лу ку, 
за то је бе сми сле но пи та ти за што је Бог ство рио сви јет. Али Бо жи ја во
ља бу ду ћи да је сло бод на ни је про из вољ на, она је са гла сна са Ње го вим 
ра зу мом, пре му дро шћу и бла го шћу (De Gen. ad litt. IX, 17). У са гла сју са 
њи ма Бог ства ра сви јет (De Gen. ad litt. IV, 33).

Ав гу стин по ста вља ја сну он то ло шку гра ни цу из ме ђу Бо га и сви је
та, Твор ца и тво ре ви не. Све што по ти че од Бо га, по ти че или из Ње га 
(ex ip so), или од Ње га (de ip so). То што је „из Ње га“ он ра ђа, а то што је 
„од Ње га“ он ства ра. Оно што је ро ђе но јед но при род но је са оним ко ји 
ра ђа, а оно што је ство ре но ино при род но је Твор цу (De civ. Dei XII, 2).

Бог је ство рио сви јет из ни че га (ex ni hi lo) и то „ни шта“ ула зи у при
ро ду ство ре ног (De Gen. imp. 51). То „ни шта“ ни је не што по зи тив но, 
ре ал но, оно је чи сто не би ће. Сво са вр шен ство ство ре них би ћа по ти че 
од Бо га, а не до ста так са вр шен ства по ти че од то га „ни шта“ (De anim. et 
ejus orig II, 5; 6). „Ни шта“ се про ја вљу је у не по сто ја но сти, из мје њи во
сти, тру ље њу и ра за ра њу тво ре ви не, чи ја је „при род на“ тен ден ци ја уда
ља ва ње од до бра, би ћа и по рет ка и стре мље ње ка уни ште њу и смр ти. 
Пе чат „ни шта ви ла“ ле жи на свим ство ре ним би ћи ма, тје ле сним и ду
хов ним. Све твар но, по Ав гу сти ну, не по врат но стре ми ка са мо у би ству, 
са мо у ни ште њу, ко је би по ста ло не из бје жно да ни је све др жи тељ ске и 
жи во то дав не си ле Бо жи је (Con tr. Jul. V, 38).

Ав гу стин је до ста па жње по све тио про бле му зла. По пут пла то ни
ча ра учи да зло ни је не што по зи тив но и суп стан ци јал но већ не до ста
так. Ав гу стин раз ли ку је фи зич ко зло или зло у при ро ди и мо рал но зло. 
Фи зич ко зло је, по ње му, не до ста так или не пу но ћа би ћа у тво ре ви ни, а 
мо рал но зло је не до ста так или не пу но ћа до бра у чо вје ку. Мо рал но зло 
је од вра ћа ње сло бод не во ље од не про мјен љи вог и бес ко нач ног До бра 
(Ex pos. gu a rum. prop. ex epist. ad Rom. 44).
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На пи та ње ка ко оправ да ти Бо га за по сто ја ње у сви је ту бес по рет ка 
и зла, Ав гу стин пред ла же два од го во ра, дви је те о ди це је: ме та фи зич ку 
и есте тич ку.

Ме та фи зич ка те о ди це ја за сно ва на је на су прот но сти и он то ло шкој 
раз ли чи то сти Твор ца и тво ре ви не, Бо га и сви је та. Иа ко је сви јет са здао 
са вр ше ни Тво рац, он је ипак са здан из ни че га и ода тле по ти че ње го во 
не са вр шен ство, тј. не пу но ћа са вр шен ства. Зло и бес по ре дак не по ти чу 
од Бо га не го од не би ћа: они ни су ре ал ност не го не до ста так ре ал но сти. 
Сви јет је не што нај са вр ше ни је што се мо же ство ри ти ex ni hi lo, нај бо љи 
од свих мо гу ћих све то ва, али он не мо же пре тен до ва ти да се по са вр
шен ству рав на са Твор цем, јер би у том слу ча ју био дру ги бог.

Есте тич ка те о ди це ја за сно ва на је на су прот но сти сви је та и чо вје ка, 
са вр шен ства сви је та и не са вр шен ства чо вје ко вог опа жа ња и чо вје ко
вог зна ња. По ми шље њу Ав гу сти на чо вјек ви ди у сви је ту бес по ре дак, 
слу чај ност и зло због соп стве не огра ни че но сти, због не мо гућ но сти да 
због свог огра ни че ног ду ха схва ти цје ли ну сви је та или ко смо са. Чо вјек 
сма тра слу чај ним све оно че му не зна узрок, а у ствар но сти не ма ни чег 
слу чај ног, све је об у хва ће но узроч нопо сле дич ним ве за ма (De or din. I, 
4; 5). Све што нам из гле да као зло слу жи цје ли ни, од но сно мак си мал
ном до бру цје ли не. Зло је Бог до пу стио као дио све оп штег по рет ка и 
оно слу жи да укра си цје ли ну, јер ље по та се ра ђа из је дин ства про ти
вр јеч но сти; без кон тра ста до бра и зла до бро не би има ло сво ју ври
јед ност. Без Ка та ли ни них за вје ра не би би ло зна ме ни тих Ци це ро но вих 
бе сје да (De or din. II, 4; 7). Сви јет је сат кан из ан ти те за ко је не ра за ра ју 
већ са зда ју ње го ву цје ло ви тост. Есте тич ку те о ди це ју су при је Ав гу сти
на за сту па ли сто и ци, хри шћан ски апо ло ге ти и нео пла то ни ча ри.

Есте тич ка те о ди це ја при бли жи ла је Ав гу сти на кон цеп ци ји „при
род ног по рет ка“ ко ја би ис кљу чи ва ла „чу да“ из при ро де, као не што 
што се пр о ти ви ње ној оп штој за ко но мјер но сти и по рет ку. То што љу
ди обич но на зи ва ју чу ди ма, по Ав гу сти новм ми шље њу, не про ти вр је
чи при ро ди са мој по се би, не го чо вје ко вом огра ни че ном по зна ва њу 
при ро де (De civ. Dei XXI, 8). Ме ђу при род ним по ја ва ма и оним ко је се 
сма тра ју нат при род ним не ма прин ци пи јел не раз ли ке. На ју ни кал ни ји 
и нај не о бич ни ји до га ђа ји с тач ке гле ди шта цје ли не при ро де по ка зу ју се 
као при род ни. Ни шта од оно га што је ство рио Бог ни је про тив при ро де 
„јер за Ње га је при ро да оно што је Он ство рио“ (De Gen. ad lit. VI, 13). 
Нај ве ће чу до пред ста вља ства ра ње сви је та и чо вје ка, чи је по сто ја ње 
сви ма из гле да обич но и при род но. Сва чу да ко ја се де ша ва ју у сви је ту 
не мо гу се по ре ди ти са чу дом по ја вљи ва ња сви је та и све га што је у ње
му, а што је за и ста ство рио Бог (De civ. Dei X, 12).

Сво је ра су ђи ва ње о вре ме ну Ав гу стин је нај пот пу ни је из ло жио у ау
то би о гра фи ји „Ис по ви је сти“ (XI књи га) и у „De ci vi ta te Dei“. Ври је ме не
ма суп стан ци о нал но, од ства ри не за ви сно по сто ја ње и при је ства ра ња 
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сви је та ни је га би ло (Con fes. XI, 13). Оно по сто ји са мо за јед но са сви је
том и од ра жа ва по кре те и из мје не ства ри. Ства ра ње је иза за ва ло не ко 
кре та ње; мо мен ти то га кре та ња и про мје не у свје ту оба ра зу ју ври је ме 
(De civ. Dei XI, 6). „Та мо гдjе не ма ство ре них ства ри, кроз чи је се из мје
њу ју ће кре та ње обра зу ју вре ме на, та мо уоп ште не мо же да бу де вре ме
на“ (De civ. Dei. XII, 16). Бог се, као не про мјен љив и вје чан, на ла зи из ван 
вре ме на и за то је пи та ње шта је Бог ра дио при је ства ра ња сви је та пот
пу но бе сми сле но. У од но су на Бо га не мо же мо го во ри ти о „при је“ и „по
сли је“, бу ду ћи да је Он из ван свих ка те го ри ја вре ме на (Con fes. XI, 13).

Ври је ме као и сав из мје њи ви сви јет има сво је на ча ло у би ћу не из мје
њи вом, у вјеч но сти са ко јом има не ку слич ност. Оно је не ка кав „траг 
вјеч но сти“ (De Gen. ad lit. imp. 13, 38). Ври је ме и вјеч ност су ка рак те ри
сти ке од ре ђе ног би ћа и од ра жа ву ју мје ру ње го вог по сто ја ња. Та мје ра 
је сте тра ја ње. Вре мен ско тра ја ње је уви јек ко нач но и не мо же се по ре
ди ти са бес ко нач ним тра ја њем вјеч но сти: „Све вје ко ве, ка да се упо ре де 
са бес ко нач ном вјеч но шћу, тре ба сма тра ти не ма лим не го рав ним ну ли“ 
(De civ. Dei. XII, 12). У вјеч но сти ни шта не про ла зи и све пре би ва у по
сто ја ној са да шњо сти. Ври је ме, по Ав гу сти ну, по сто ји са мо у на шој ду ши 
и ли ше но је он то ло шког ста ту са. Као мје ра про ла ска ство ре ног сви је та 
у свим ње го вим фор ма ма ври је ме има три фа зе: про шлост, са да шњост и 
бу дућ ност. Про шлост по сто ји у сје ћа њу, са да шњост у не по сред ном са
гле да ва њу или со зер ца њу, а бу дућ ност у оче ки ва њу (Con fes. XI, 20).

Сво је уче ње о Цр кви и Све тим Тај на ма Ав гу стин рас кри ва у по
ле ми ци са рас ко л ни ци ма до на ти сти ма, ко ји су дру га чи је од епи ско па 
ипон ског ту ма чи ли и схва та ли два основ на свој ства Цр кве, са бор ност 
или ка то лич ност и све тост. По уче њу до на ти ста са бор ност Цр кве ма
ни фе сту је се у пу но ћи уче ња и пу но ћи Тај ни (Bre vi cul. III, 3, 3). Ав гу
стин при хва та и то зна че ње пој ма ка то лич ност (Ep. 93, 7 // PL. 33. col. 
333), али на гла ша ва да истин ска Цр ква мо ра да бу де рас про стра ње на 
по чи та вом сви је ту. Ка то лич ност у сми слу рас пр о стра ње но сти по ци је
лом сви је ту је сте оби љеж је истин ске Цр кве за раз ли ку од је ре си и рас
ко ла. А да истин ска Цр ква тре ба да бу де рас про стра ње на по ци је лом 
сви је ту ја сно је и из са мог из ра за καθ ὅλον, од ко јег по ти че ри јеч ка то
лич ност или са бор ност (De unit. Eccl. 2; Con tr. lit. Pet. II, 38). Καθ ὅλον 
зна чи све оп шти, ко ји се на ла зи сву да. Апо сто ли су по свим кра је ви ма 
зе мље осни ва ли цр кве и све те цр кве чи не јед ну са бор ну Цр кву, ра си ја
ну по ци је лој ва се ље ни (De unit. Eccl. 12, 31). Дру штво до на ти ста не ма 
ва се љен ски не го ло кал ни ка рак тер и за то ни је Цр ква. Ав гу стин та ко ђе 
ис ти че да је је дин ство по мје сне цр кве са свим оста лим цр ква ма до каз 
ње не са бор но сти (De unit. Eccl. // PL. 43. col. 416; Con tr. Cresc. III, 35) и 
за то нер јет ко на зи ва по мје сну цр кву са бор ном (Ep. 49, 3 // PL. 33. col. 
190; Ec cle sia cat ho li ca est eti am in Afri ca). До на ти сти ма не до ста је та кво 
је дин ство и за то ни су Цр ква.
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До на ти сти су се упо р но др жа ли и сво га уче ња о све то сти Цр кве. 
Све тост Цр кве, по њи хо вом схва та њу, за ви си од све то сти ње них чла
но ва, што зна чи да у Цр кви не ма мје ста за гре шни ке. Го во ри ли су да у 
њи хо вој за јед ни ци не по сто ји ни ко са по ро ци ма (Con tr. ep. Parm. II, 6).

Ав гу стин у „Псал му про тив пар ти је До на та“ ка же да у Цр кви има 
мно го гре шни ка и да та ко тре ба да бу де, по што је Го спод упре дио Цр
кву са мре жом у ко јој се на ла зе раз ли чи те ри бе. Ка да мре жу до ву ку 
до оба ле та да ће по че ти ода бир ри бе: до бра ће би ти ста вље на у са су де 
а ло ша ће би ти по но во ба че на у мо ре. Мре жа – то је Цр ква, са да шњи 
ви јек – мо ре, а оба ла – крај ви је ка. Док је мре жа у мо ру у њој се на ла зи 
до бра и ло ша ри ба. На при мјед бу до на ти ста да је у ври је ме Св. Ки при ја
на Цр ква би ла све та, тј. без гре шни ка, епи скоп ипон ски од го ва ра: „Св. 
Ки при јан је јео хљеб Го спод њи и пио ча шу Го спод њу не са мо са по роч
ним мир ја ни ма не го и са не до стој ним епи ско пи ма“ (Con tr. ep. Parm. III, 
2). Ав гу стин ис ти че да са гре шни ци ма не тре ба пре ки да ти оп ште ње, 
јер гри је си јед ног чо вје ка не скр на ве дру ге љу де (Ep. 93, 9), али се тре ба 
уда љи ти од оп ште ња у њи хо вим гри је си ма. Не скр на ве гре шни ци Цр
кву не го Цр ква осве ћу је и вас пи та ва гре шни ке ути чу ћи на њих сво јим 
уче њем и ди сци пли ном. Цр кве на ди сци пли на, по Ав гу сти ну, има вас
пит ну уло гу. То ни је мач не при ја те ља ко ји на но си ра ну вје ру ју ћем, не го 
ље кар ство ко је за цје љу је ра ну ко ју му је на нио гри јех (Con tr. lit. Pet. III, 
4, 5; III 37, 43).

Ав гу стин раз ли ку је два пе ри о да у жи во ту Цр кве (di stin gu en da es se 
tem po ra Ec cle si ae; Ep. 187, 7). Са да су у Цр кви и гре шни ци, али до ћи ће 
ври је ме ка да ће у њој би ти са мо до бри и са вр ше ни (bo ni et spi ri tu a les). 
У са да шњем ви је ку Цр ква је cor pus per mix tum (сми је ша но ти је ло), а у 
бу ду ћем ви је ку ка да у њој бу ду са мо све ти, Цр ква ће би ти cor pus ve rum 
(истин ско ти је ло). Ти су пе ри о ди, по Ав гу сти ну, сим во лич но из о бра
же ни у два чу де сна ри бо ло ва. У пр вој при чи о чу де сном ри бо ло ву (Лк 
5, 5) Го спод ни шта не го во ри о де сној и ли је вој стра ни, што зна чи да у 
Ње го вим Све тим Тај на ма не уче ству ју са мо до бри или са мо зли не го и 
јед ни и дру ги. У дру гој при чи о чу де сном ри бо ло ву (Јн 5–11) вас кр сли 
Хри стос го во ри уче ни ци ма да ба це мре жу са де сне стра не ла ђе, што 
зна чи да ће по сли је све оп штег вас кр се ња у Цр кви би ти са мо до бри и 
са вр ше ни (Bre vi cul. III, 9, 16).

До на ти сти су твр ди ли да су Тај не ко је са вр ша ва не до стој ни слу жи
тељ, ако је ње го ва не до стој ност по зна та Цр кви, не дје ло твор не. Ако 
је она не по зна та Цр кви он да Тај не има ју си лу (Con tr. ep. Parm. II, 10, 
21). Ав гу стин ка же да пре ступ не би ва ма њи због то га што је не по знат 
дру ги ма јер је он по знат Бо гу. Ако се по ве зу је дје ло твор ност Тај ни са 
лич но шћу њи хо вог са вр ши те ља он да је нео п ход но при зна ти не дје ло
твор ност Тај ни ко је са вр ша ва гре шни чо вјек од са мог мо мен та ње го вог 
гри је ха (Con tr. ep. Parm. II, 10, 21). Све тост Тај ни не за ви си од све то сти 
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њи хо вог са вр ши те ља (Con tr. Cresc. III, 11, 13). Све ти Дух у Цр кви та ко 
се сје ди њу је са пред сто ја те љем или слу жи те љем, да ако он ни је ли це
мјер (fic tus), он да Дух Све ти, ко ји дје лу је кроз ње га, да ри ва ње му вјеч ну 
на гра ду и пре по ра ђа оне ко је он по све ћу је и по у ча ва. Ако је пред сто
ја тељ ли це мјер он да он од ба цу је (гу би) вла сти то спа се ње, али ње го во 
слу же ње за др жа ва си лу и спа со но сно је за дру ге (Con tr. ep. Parm. II, 
11, 24). Тај не мо гу на у ди ти са мо они ма ко ји их не до стој но са вр ша ва ју 
(Con tr. ep. Parm. II, 6), јер „ко је де и пи је не до стој но тај је де и пи је се би 
осу ду“ (1 Кор 11, 29).

При зна ње пу не не за ви сно сти Тај ни од лич но сти њи хо вог са вр ши
те ља по вла чи ло је са со бом и при зна ње ва лид но сти Тај ни и ван Цр кве. 
Кр ште ње рас кол ни ка тре ба ло је при зна ти дје ло твор ним или ва лид ним 
по што је њи хо во вје ро и спо ви је да ње иден тич но као и у Цр кви. Ав гу
стин при зна је пу ну дје ло твор ност кр ште ња до на ти ста. Тај не, ма гдје 
оне би ле, оста ју Тај не (Con tr. ep. Parm. II, 13, 28). Оне су све те са ме по 
се би (De bapt. IV, 10, 16). О овој не ра зо ри вој ве зи из ме ђу при зна ња не
за ви сно сти Тај ни од мо рал них ка рак те ри сти ка лич но сти све ште но слу
жи те ља и при зна ња дје ло твор но сти ши зма тич ког кр ште ња Ав гу стин 
оп шир но го во ри у спи су „О кр ште њу“: „Ако је Тај на ко ју са вр ша ва гре
шник ко ји ни је од лу чен од Цр кве дје ло твор на, он да је дје ло твор на и 
Тај на ко ју са вр ша ва ши зма тик из ван Цр кве. Јер ни је дан ни дру ги не 
мо гу ни шта од се бе да ти што би до при ни је ло дје ло твор но сти Све тих 
Тај ни, ко је са вр ша ва сам Бог. При зна ти дје ло твор ним Тај не ко је са вр
ша ва гре шник, а исто вре ме но од ба ци ва ти дје ло твор ност Тај не ко је са
вр ша ва ши зма тик је пот пу но не до след но“ (De bapt. IV, 5, 7; IV, 7, 10).

Све ти Јо ван Ка си јан
(Io an nes Cas si a nus; Ιωάννης Κασσιανός)

Све ти Јо ван Ка си јан се ро дио око 360. го ди не у бо га тој и углед ној по
ро ди ци. О мје сту ње го вог ро ђе ња не по сто ји са гла сност ме ђу па тро
ло зи ма. Јед ни сма тра ју да је ро ђен у Ма лој Ски ти ји (област До бру џа 
у да на шњој Ру му ни ји), док дру ги на во де Мар сељ (југ Фран цу ске) као 
мје сто ње го вог ро ђе ња. На ма се чи ни да је пр ва те за вје ро ват ни ја због 
чи ње ни це да га Ге на ди је Мар сељ ски на зи ва Ски том (Gen. Mas.. De vir. 
il lu strib. 61).

Ка си јан је сте као од лич но обра зо ва ње и под јед на ко до бро вла дао 
грч ким и ла тин ским је зи ком. Још као млад је осје тио ве ли ку же љу за 
ду хов ним уса вр ша ва њем, па се са сво јим нај бо љим при ја те љем Гер ма
ном упу тио на Ис ток, да би се упо знао с те о ри јом и прак сом мо на шко
га жи во та. Око 380. од ла зе у Па ле сти ну, гдје су су уско ро за мо на ши ли 
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у јед ном ви тле јем ском ма на сти ру (De inst. coen. III, 4; IV, 31). За ври
је ме бо рав ка у Све тој Зе мљи Ка си јан се упо знао са устрој ством ки
но виј ских ма на сти ра Па ле сти не и Си ри је. Око 385. дво ји ца мо на ха 
на пу шта ју Па ле сти ну и од ла зе у Еги пат са же љом да по сје те чу ве не 
под ви жни ке Ти ва ид ске и Скит ске пу сти ње (Col la tion. XX, 2). Бо ра ве
ћи не ко ли ко го ди на та мо за јед но са сво јим при ја те љем, Св. Јо ван је 
са ку пио цви јет аскет ске на у ке и то ве ли ко ду хов но бо гат ство Ис то ка 
пре ни је ће на За пад.

Око 400. Ка си јан и Гер ман од ла зе у Ца ри град са же љом да упо зна
ју слав ног цр кве ног оца, Св. Јо ва на Зла то у ста. Све ти тељ их је љу ба зно 
при мио и ру ко по ло жио Ка си ја на у чин ђа ко на, а Гер ма на, ко ји је био 
ста ри ји, у све ште нич ки чин (Ioan. Cas. De in carn. Chr. VII, 31). Кад је 
Све ти Зла то уст био по слан у про гон ство, Ка си јан и Гер ман су се упу
ти ли у Рим и од па пе Ино кен ти ја за тра жи ли да за шти ти окле ве та ног 
и не пра вед но про го ње ног ца ри град ског архиепископа (Pal lad. Dial. de 
vi ta Ioan. Chrys. 3). Њи хо ва ми си ја, на жа лост, ни је има ла успје ха.

Прет по ста вља се да је Св. Јо ван Ка си јан у Ри му ру ко по ло жен за све
ште ни ка и да је по стао са вјет ник рим ског епи ско па. Па па Ино кен ти је I 
у пи сми ма ан ти о хиј ском епи ско пу Алек сан дру (Ep. 19, 1; 20, 1) по ми ње 
све ште ни ка Ка си ја на ко ји је био ње гов са вјет ник. Св. Јо ван 415. или 
416. го ди не из Ри ма од ла зи у Ју жну Га ли ју, у Мар сељ. Та мо је осно вао 
му шки ма на стир Св. Вик то ра и је дан жен ски ма на стир, по пра ви ли
ма па ле стин ских и еги пат ских ки но ви ја (Gen. Mas. De vir. il lu strib. 61). 
Устрој ство тих ма на сти ра по слу жи ло је ка сни је као обра зац за устрој
ство оста лих за пад них ма на сти ра.

У ма на сти ру Св. Вик то ра Св. Јо ван про во ди оста так жи во та у под
ви гу и ду хов ном ру ко во ђе њу сво јих мо на ха. Као под ви жник и ду хов ни 
на став ник ко ји је про шао стро гу шко лу еги пат ског аске ти зма, Св. Јо ван 
је ужи вао ве ли ки углед и ау то ри тет код ју жно гал ског епи ско па та и мо
на штва. Бу ду ћи да је мо на штво у Га ли ји би ло крај ње нео р га ни зо ва но, 
епи ско пи и на сто ја те љи ма на сти ра обра ти ли су се Св. Јо ва ну да са ста
ви пи сме но ру ко вод ство за њи хо ве ма на сти ре. Та ко су на ста ла ње го ва 
мо на шкоаскет ска дје ла не про ла зне ври јед но сти. Све ти тељ се упо ко
јио Мар се љу око 435. го ди не.

Ка си јан је по стао сла ван због сво ја два дје ла: „Раз го во ри са оци ма у 
24 књи ге“ (Col la ti o nes Pa trum li bri XXIV) и „О оп ште жи тељ ним уста
но ва ма и о ли је ко ви ма про тив осам глав них по ро ка у 12 књи га“ (De 
in sti tu tis co e no bi o rum et de oc to prin ci pa li um vi ti o rum re me di is li bri XII). 
Ова дје ла пред ста вља ју би се ре аскет ске књи жев но сти, а по у ке из њих 
увр ште не су у све зна чај ни је мо на шке збор ни ке.

Дје ло „De in sti tu tis co e no bi o rum“ Ка си јан је на пи сао око 420424. го
ди не на мол бу епи ско па аптског Ка сто ра. Бу ду ћи да је у сво јој епар хи ји 
осно вао не ко ли ко ма на сти ра, Ка стор је же лио да их устро ји по пра ви
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ли ма еги пат ских ки но ви ја, па је за мо лио Св. Јо ва на, као вр сног по зна
ва о ца ис точ ног мо на штва, да на пи ше овај рад. „De in sti tu tis co e no bi o
rum“ се са сто ји из 12 књи га. У пр ве че ти ри књи ге го во ри се о спољ ном 
уре ђе њу и по рет ку у ма на сти ру – о мо на шкој оде жди, о за јед нич ким 
днев ним и ноћ ним мо ли тва ма и пје ва њу пса ла ма, о пра ви ли ма за но ве 
чла но ве (ис ку ше ни ке) и о њи хо вом без у слов ном по слу ша њу ду хов ном 
оцу. У оста лим књи га ма Ка си јан рас пра вља о осам глав них по ро ка
стра сти, пр о тив ко јих се мо на си мо ра ју бо ри ти. То су: сто ма ко у га ђа ње, 
блуд, сре бро љу бље, гњев, ту га, уни ни је, сла во љу бље и гор дост. Бор ба са 
стра сти ма је бор ба са ду хов ним си ла ма зла ко је сто је иза сва ког по ро ка. 
Огра ни ча ва ју ћи власт ку ша ча, Го спод Исус Хри стос је Сво јим при мје
ром по ка зао ко ја су нај бо ља сред ства за бор бу про тив де мо на. Од би
ја ју ћи гор дог са бла зни те ља, Он на во ди ри је чи Све тог Пи сма: „Не мој 
ку ша ти Го спо да Бо га сво је га“. Та ко и ми ри је чи ма Све тог Пи сма тре ба 
да се су прот ста ви мо ис ку ше њи ма не ча сти вог.

У пе ри о ду од 425. до 427. го ди не Ка си јан је на пи сао рад „Col la ti o nes 
Pa trum“ у ди ја ло шкој фор ми (24 ди ја ло га). У ње му су опи са ни раз го
во ри Ка си ја на и ње го вог при ја те ља Гер ма на са еги пат ским под ви жни
ци ма о по сти за њу уну тра шњег са вр шен ства пу тем под ви га. Мно штво 
из ван ред них из ла га ња о свр си мо на шко га жи во та, о од ри ца њу, о по
жу ди и ма на ма, о де мо ни ма, о ду хов ном ра су ђи ва њу, о по ка ја њу, чи ни 
ово дје ло те ме љом мо на шке ду хов но сти. Ка си јан на ро чи то ис ти че дар 
ду хов ног ра су ђи ва ња ко ји се са сто ји у спо соб но сти да под ви жник от
кри је ко је ми сли и под сти ца ји до ла зе од Бо га, а ко је од де мо на. Овај 
дар је чу вар свих вр ли на и њи хов ру ко во ди тељ. Пра во ра су ђи ва ње сти
че се пра вом смјер но шћу, ко ја се огле да у ис по ви је да њу ду хов ном оцу 
не са мо оног што чи ни мо већ и оног што ми сли мо, да не би смо по
вје ро ва ли сво јој па ме ти, већ да у све му сли је ди мо упут ства ду хов ног 
ру ко во ди те ља.

Дог мат скопо ле мич ки трак тат „О ова пло ће њу Го спод њем про тив 
Не сто ри ја“ (De in car na ti o ne Do mi ni con tra Ne sto ri um) Ка си јан је на пи
сао 429/430. го ди не на мол бу ђа ко на Ла ва, по то њег рим ског па пе.

У по след њим го ди на ма жи во та Св. Јо ван Ка си јан је на пи сао око 
пет на е стак бе сје да на раз не те ме: о са вр ше ној љу ба ви, о ра зу ми је ва њу 
Пи сма, о упо тре би је зи ка, о да ро ви ма Бо жи јим итд.

Иа ко ни је био то ли ко ори ги на лан као ми сли лац Ка си јан је имао 
спо соб ност да са ве ли ком вје шти ном об ли ку је и из ра зи оно што је чуо 
и ви дио. Ње го во уче ње о устрој ству мо на шког жи во та, о аскет ском дје
ла њу и ми стич ком со зер ца њу из вр ши ло је зна тан ути цај на мо на шке 
пи сце ка сни јих вје ко ва.

Бли жи или не по сред ни циљ (de sti na tio) аскет ског дје ла ња, по Ка си
ја ну, је сти ца ње „чи сто те ср ца“ (pu ri tas cor dis), бла го да ре ћи ко јој је мо
гу ће до сти ћи крај њи циљ (fi nis) – Цар ство Бо жи је (Col la tion. I, 4; II, 26; 
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De inst. coen. IV, 43; X, 14). Ка си ја нов по јам „чи сто та ср ца“ је по са др жа
ју иден ти чан са ева гри јев ским пој мом бе стра шћа (ἀπάθεια).

Чи сто та ср ца до сти же се дје лат ним пу тем и со зер ца тељ ским пу тем 
ко ји, по Ка си ја ну, пред ста вља ју два ви да хри шћан ског зна ња (du plex 
sci en tia). Дје лат но зна ње (prac ti ce sci en tia, ac tu a lis sci en tia) по сти же се 
очи шће њем од по ро ка и ис кор је њи ва њем ло ших на ви ка; со зер ца тељ но 
зна ње (the o ri ce sci en tia) са сто ји се у со зер ца њу Бо жан ских пред ме та (in 
con tem pla ti o ne di vi na rum re rum) и у по зна њу скри ве них сми сло вало
го са (sac ra tis si mo rum sen su um cog ni ti o ne; Col la tion. XIV, 1.). Оба ви да 
зна ња су ти је сно по ве за на, та ко да без до сти за ња дје лат ног зна ња ни је 
мо гу ће до сти ћи со зер ца ње (Col la tion. XIV, 2).

Дје лат но зна ње или дје лат ни жи вот (ac tu a lis vi ta) ди је ли се на два 
ди је ла: од рич ни и по тврд ни. Пр ви се са сто ји у спо зна ји при ро де свих 
сво јих по ро ка и на чи на њи хо вог ли је че ња, а дру ги у раз ли ко ва њу по
рет ка вр ли на или до бро дје те љи (or do vir tu tum) и уса вр ша ва ња у њи
ма на шег ду ха (Col la tion. XIV, 3). Ка си јан, као и Ева гри је, на во ди осам 
глав них по ро ка или стра сти (prin ci pa lia vi tia, prin ci pa les pas si o nes) про
тив ко јих се мо на си мо ра ју бо ри ти: сто ма ко у га ђа ње, блуд, сре бро љу
бље, гњев, ту га, уни ни је, сла во љу бље и охо лост (De inst. coen. V, 1–12 
33; Col la tion. V, 2–27). По ре дак по ро ка или стра сти код Ка си ја на ни је у 
пот пу но сти исти као код Ева гри ја. Код Ка си ја на гњев прет хо ди ту ги, а 
код Ева гри ја ту га прет хо ди гње ву.

Да би под ви жник по би је дио осам глав них по ро ка нео п ход но је да 
ис тра жи њи хо ва свој ства и осо бе но сти, да спо зна узро ке њи хо вог ја
вља ња и да овла да сред стви ма за бор бу са њи ма и њи хо во ли је че ње.

Ка си јан, као и Ева гри је, сма тра да је по ри је кло осам глав них стра сти 
ди рект но по ве за но са дје лат но шћу три ју дје ло ва ду ше: ра зум ног (id est 
ra ti o na bi le), вољ ног (id est ira sci bi le) и по жуд ног (id est con cu pi sci bi le). 
Ка да је ра зум ни дио ду ше за ра жен стра шћу он по ра ђа по ро ке сла во љу
бља, за ви сти, гор до сти, уо бра же но сти, сва дљи во сти и је ре си. Ка да је 
вољ ни дио ду ше за ра жен стра шћу он по ра ђа би јес, не тр пе љи вост, ту гу, 
уни ни је, ма ло ду шност и окрут ност. Ка да је по жуд ни дио ду ше за ра жен 
стра шћу он по ра ђа по ро ке сто ма ко у га ђа ња, блу да, сре бро љу бља, твр
дич лу ка и оста ле зе маљ ске жуд ње (Col la tion. XXIV, 15).

Ва жну уло гу у очи шће њу ду ше од по ро ка игра ма на стир ска ки но виј ска 
ди сци пли на у ко јој је глав ни ак це нат ста вљен на пу но од ри ца ње од лич
ног бо га ће ња, умрт вљи ва ње сво је во ље (сво га „ја“), стро го сле до ва ње ма
на стир ским пра ви ли ма, по слу ша ње и сми ре ње, ко је се по сти же стал ним 
от кри ва њем сво јих дје ла и по ми сли ду хов ним на став ни ци ма или стар ци
ма (se ni o res) и пу ном по слу ша њу њи хо вој во љи ко ју тре ба бес по го вор но 
ис пу ња ва ти као Бо жан ске за по ви је сти (De inst. coen. II, 3; IV, 8–10, 41).

Ис точ ник и ко ри јен свих вр ли на, по Ка си ја ну, је сте „раз ли ко ва ње 
по ми сли“ или „ра су ђи ва ње“ (di scre tio; Col la tion. II, 9). Ра су ђи ва ње је 
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„нај ве ћи дар Бо жан ске бла го да ти“, „мај ка, чу вар ка, и упра ви те љи ца 
свих, вр ли на“, „око и свје тил ник ду ше“, „утвр ђе ни град ме ђу дру гим 
вр ли на ма“. Су шти на ра су ђи ва ња огле да се у са гле да ва њу и ис тра жи ва
њу свих чо вје ко вих ми сли, уда ља ва њу од сва ког ис ку ше ња и од стра њи
ва њу сва ког злог и Бо гу не у год ног дје ла.

„Истин ско ра су ђи ва ње“ (ve ra di scre tio) за до би ја се са мо „истин ским 
сми ре њем“ (ve ra hu mi li ta te), чи ји је пр ви знак оста вља ње на суд стар цу 
или ду хов ни ку не са мо оно што смо учи ни ли или тре ба да учи ни мо, 
већ и оно о че му раз ми шља мо. Под ви жник се та ко не осла ња на свој 
соп стве ни суд већ у све му сле ду је стар че вим ду хов ним са вје ти ма и ис
пу ња ва ње го ву во љу (Col la tion. II, 10.).

По Ка си ја но вом ми шље њу по сто је три ис точ ни ка на ших по ми сли 
(tria co gi ta ti o num no stra rum prin ci pia): Бог, ђа во и ми са ми (ex Deo, ex 
di a bo lo et ex no bis; Col la tion. I, 19). Ипак, чо вјек сам сно си од го вор ност 
за сво је по ми сли. Ако не би био у ста њу да их кон тро ли ше он би остао 
без сло бод ног про из во ље ња и без мо ћи да сво је ду шев не си ле усмје ри 
ка вла сти том уса вр ша ва њу (Col la tion. I, 17; VII, 4).

Аскет ско дје ла ње или дје лат но зна ње ус хо ди ка ду хов ном по зна њу 
Бо га, ка „чи стом со зер ца њу“ (the o re ti ca pu ri tas; Col la tion. XIV, 9) или 
истин ском зна њу (ve ra sci en tia; De inst. coen. V, 2). Глав ни за да так под
ви жни ка са сто ји се у по сто ја ном сје ди ње њу сво га ду ха „са ства ри ма 
Бо жан ским и са Бо гом“ (di vi nis re bus ac Deo mens sem per in ha e re at).

Са гла сно Св. Јо ва ну Ка си ја ну по сто је че ти ри вр сте или ви да ду хов
ног со зер ца ња (con tem pla tio, spi ri ta lis the o ria): 1) со зер ца ње са мог Бо га 
(con tem pla tio Dei) ко је се са сто ји у за ди вље но сти Ње го вом не по сти жном 
су шти ном (in com pre hen si bi lis il li us sub stan ti ae su ae ad mi ra ti o ne). Тај вид 
со зер ца ња још је „скри вен у на ди и обе ћа њу“ и при па да жи во ту бу ду
ћег ви је ка (Col la tion. I, 15); 2) со зер ца ње Бо жан ских деј ста ва и свој ста ва 
про ја вље них у тво ре ви ни, про ми слу и су ду, ко ја от кри ва ју Бо га као Про
ми сли те ља и Су ди ју (Col la tion. I, 15; XXI II, 3); 3) раз ми шља ње о дје ли ма 
и чу до твор ним слу же њи ма све тих Бо жи јих угод ни ка (Col la tion. I, 8); 4) 
раз ми шља ње о раз ли чи тим сми сло ви ма Све тог Пи сма (Col la tion. XIV, 8).

Про цес ду хов ног со зер ца ња од ви ја се на сле де ћи на чин: по мје ри 
очи шће ња сво јих „очи ју ср ца“ (ocu li cor dis) или „ду хов них очи ју“ (ocu
li spi ri ta les) и осло бо ђе ња од зе маљ ских обра за и ма те ри јал них ства ри, 
под ви жник пре ла зи ка со зер ца њу сми сло вало го са тво ре ви не и „дје ла 
све тих“, а од њих ка ви ђе њу са мог Бо га и на сла ђи ва њу Ње го вом кра со
том и пре му дро шћу (Col la tion. I, 8.). Он по сте пе но по чи ње да пре зи ре 
све ства ри ово га сви је та као про ла зне и вре мен ске и усмје ра ва свој ум 
ка не из мје њи вим и вјеч ним ства ри ма (De inst. coen. V, 14).

Основ ни зна ци ко ји упу ћу ју на то да је на сту пи ло ду хов но со зер ца ње 
су не из ре ци ва ра дост (inef a bi le ga u di um) и су зе (lac ri mae) уми ље ња ко је 
се по ја вљу ју као плод скру ше но сти ср ца (Col la tion. IV, 2; IX, 14–15, 28–30).
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Нај у зви ше ни је ста ње ду хов ног со зер ца ња Ка си јан, као и Ева гри је, 
по ис то вје ћу је са чи стом мо ли твом (pu ra ora tio) или пла ме ном и без
мол вном мо ли твом (ig nea ac inef a bi lis ora tio). То ста ње Ка си јан че сто 
на зи ва ис ту пље њем (ex ces sus), умо и сту пље њем (ex ces sus men tis) и ис
ту пље њем ср ца (cor dis ex ces sus).

Ве о ма је зна чај но уче ње Св. Јо ва на Ка си ја на о бла го да ти. Он се су
прот ста вио Пе ла ги је вом и Ав гу сти но вом уче њу и у скла ду са пра во
слав ним ис точ ним пре да њем јед на ко на гла сио зна чај бла го да ти и сло
бо де за људ ско спа се ње. Пе ла ги је је учио да бла го дат ни је нео п ход на 
за спа се ње и да чо вјек мо же да се спа си соп стве ним си ла ма. Ав гу стин 
је, кри ти ку ју ћи Пе ла ги ја, пре на гла сио уло гу бла го да ти и ми ни ми зо вао 
уло гу чо вје ко ве сло бод не во ље, не ги ра ју ћи ње ну не за ви сност или ау
то но ми ју, а ти ме и истин ску сло бо ду чо вје ко ву. У сво ме уче њу о бла го
да ти Ав гу стин за па да у нај ве ћу за блу ду ка да го во ри о пре де сти на ци ји 
(пред о дре ђе њу) не ких љу ди за спа се ње а не ких за про клет ство.

Св. Јо ван Ка си јан је на За па ду не пра вед но оп ту жен да је по лу пе ла
ги ја нац и да учи да се бла го дат Бо жи ја до би ја у скла ду са чо вје ко вим 
за слу га ма. За ова кву пред ра су ду о Ка си ја ну крив је Ав гу сти нов след
бе ник Про спер Акви тан ски, ко ји је у спи су „De gra tia et li be ro ar bi trio 
con tra Col la to rem“ (О бла го да ти и сло бод ној во љи про тив Раз го во ра) 
по гре шно ин тер пре ти рао ње го во уче ње о бла го да ти. Сам Ка си јан то 
нај бо ље де ман ту је у три на е стој књи зи „Раз го во ра“, у ко јој из ме ђу оста
лог ка же: „Сле ду ју ћи Све тим спи си ма ви ди мо да по сто ји по твр да са
рад ње бла го да ти Бо жи је и на ше сло бод не во ље, јер иа ко чо вјек сам мо
же тра жи ти вр ли ну, он увјек по тре бу је по моћ Бо жи ју“ (Col la tion. XI II, 
9); ,,За и ста се чи ни да су бла го дат и сло бод на во ља ме ђу соб но су прот не, 
али оне у ства ри пре би ва ју у скла ду. Та ко, за кљу чу је мо да из по бо жно
сти мо ра мо обо је при хва ти ти, ка ко не би смо, од у зи ма ју ћи од чо вје ка 
бла го дат или сло бод ну во љу, на ру ши ли ис прав ну вје ру на ше Цр кве“ 
(Col la tion. XI II, 11). У ис тој књи зи Ка си јан по би ја и Ав гу сти но во уче ње 
о пред о дре ђе њу: ,,По што Он (Бог) не же ли да не ста не ни нај ма њи од 
Ње го вих (1 Тим. 2, 4), ка ко он да мо же мо за ми сли ти, а да не по ху ли мо, 
да Он не ће да се сви љу ди спа су, већ са мо не ки? Да кле, они ко ји не ста ју, 
не ста ју пр о тив Ње го ве во ље“ (Col la tion. XI II, 7).

Бла го дат Бо жи ја, по Ка си ја ну, „уви јек са деј ству је на шем про из во ље
њу упра вља ју ћи га на стра ну до бра“ (no stro in bo nam par tem co o pe ra tur 
ar bi trio) и у све му му по ма же, по др жа ва га и оче ку је са на ше стра не „не
ка кав на пор до бре во ље“ (qu os dam co na tus bo nae vo lun ta tis; Col la tion. 
XI II, 13). Бог не чи ни до бро за нас (умје сто нас), не го нам са деј ству је и 
упра вља на ше ср це ка оно ме што је ко ри сно (Do mi no co o pe ran te et di
ri gen te; Col la tion. III, 12; XI II, 8–9). За чо вје ко во ду хов но уса вр ша ва ње 
јед на ко су нео п ход ни ка ко сло бод на во ља та ко и бла го дат. Ка да по же
ли мо вр ли ну по треб на нам је Бо жи ја по моћ да би је оства ри ли. Ни ко 
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не мо же са мо сво јом же љом, хтје њем и стре мље њем без по мо ћи Бо
жи јег ми ло ср ђа до сти ћи са вр шен ство (De inst. coen. XII, 10, 14). Иа ко 
се бла го да ре ћи уро ђе ном при род ном до бру код нас мо гу на ћи на ча ла 
до брих же ља (bo na rum vo lun ta tum prin ci pia) оне мо гу по ста ти са вр ше
ним вр ли на ма са мо ако их бу де усмје ра вао Го спод (Col la tion. XI II, 9). 
Сје ме на вр ли на, ко ја је Бог по си јао у чо вје ко вој ду ши, не мо гу уз ра сти 
до са вр ше ног ста ња (ad in cre men tum per fec ti o nis) ако не до би ју по моћ 
од стра не Бо га (Col la tion. XI II, 12).

Да Св. Јо ван Ка си јан за сту па пра во слав ну кон цеп ци ју од но са бла
го да ти и сло бод не во ље, по ко јој је за људ ско спа се ње нео п ход на си
нер ги ја (са рад ња, са труд ни штво) бла го да ти и сло бод не во ље, ко је деј
ству ју ау то ном но или не за ви сно јед на од дру ге, ви ди се и из ње го вог 
ту ма че ња ри је чи апо сто ла Па вла из 1 Кор 15, 10: Но бла го да ћу Бо жи јом 
је сам што је сам, и бла го дат ње го ва ко ја је у ме ни не оста пра зна, не го 
се по тру дих ви ше од сви ју њих, али не ја, не го бла го дат Бо жи ја ко ја је 
са мном. „Ка да ка же по тру дих се, он ука зу је на на пор соп стве не во ље. 
Ри је чи ма али не ја, не го бла го дат Бо жи ја, он ис ти че ври јед ност за шти
те Бо жи је; док ри је чи ма са мном он по твр ђу је да бла го дат са ра ђу је са 
њим ка да он ни је ли јен или не ма ран, већ ка да је дје ла тан и тру до љу бив“ 
(Col la tion. XI II, 13).

Све ти Лав Ве ли ки
(Leo I Mag nus; Πάπας Λέων Α΄)

Прет по ста вља се да је па па Лав I ро ђен око 390. го ди не у То ска ни или 
Ри му. Сте као је те мељ но свје тов но и бо го слов ско обра зо ва ње, што нас 
на во ди на за кљу чак да су ње го ви ро ди те љи при па да ли ви шим сло је ви
ма дру штва. За ври је ме пон ти фи ка та па пе Це ле сти на (422–432) при ма 
ђа кон ски чин и по ста је ве о ма ути ца јан. Био је чо вјек све тог жи во та 
са ве ли ким ди пло мат ским, ад ми ни стра тив ним и ора тор ским спо соб
но сти ма. На кон смрт па пе Сик ста 440. го ди не, иза бран је за рим ског 
епи ско па. Ин те ре сант но је да се овај из бор де сио у ње го вом од су ству, 
по што се у том тре нут ку на ла зио у Га ли ји у по ли тич кој ми си ји из ми ре
ња по во дом су ко ба рим ских ге не ра ла Ае ци ја и Ал би на.

По ја ва но вих је ре си (не сто ри јан ства, мо но фи зит ства и пе ла ги јан
ства), као и ожи вља ва ње ма ни хеј ства и па га ни зма у V ви је ку, пред ста
вља ли су ве ли ку опа сност за Цр кву, ко ја се на шла у те шком по ло жа ју. Св. 
Лав Ве ли ки се свим си ла ма тру дио да се са чу ва је дин ство Цр кве бо ре
ћи се про тив је ре си и про тив на ру ша ва ња цр кве не ди сци пли не. Сво јом 
„По сла ни цом Фла ви ја ну“ (To mos ad Fla vi a num), у ко јој је из ло жио хри
сто ло шко уче ње, дао је зна ча јан до при нос са бор ској де фи ни ци ји вје ре 
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и по бје ди пра во сла вља над мо но фи зит ством на Че твр том ва се љен ском 
са бо ру. Ак тив но се бо рио про тив ма ни хе ја ца и успио да из деј ству је од 
ца ра Ва лен ти ја на III де крет ко јим је ова сек та ста вље на ван за ко на. Пред 
крај жи во та 460, ка да је у Алек сан дри ји до шло до су ко ба из ме ђу мо но
фи зи та и пра во слав них у ко ји ма је уби јен пра во слав ни алек сан дриј ски 
епи скоп Про те ри је, Св. Лав је упу тио три по сла ни це Алек сан дриј ској 
цр кви, ис пу ње не му дрим са вје ти ма и мол ба ма да се ус по ста ви мир.

За ври је ме ње го вог пон ти фи ка та Рим ска им пе ри ја је, због уче ста
лих на па да вар вар ских на ро да, би ла пред рас па дом. Та кве окол но сти 
по ро ди ле су сви јест о Рим ској Цр кви као на след ни ци и ле ги тим ном 
но си о цу ро ман ског кон ти ну и те та и до ве ле до сна жни јег ис по ља ва ња 
иде је о при ма ту вла сти Рим ске Цр кве не го у ра ни јем пе ри о ду. Ва тре ни 
за го вор ник иде је пап ског при ма та био је Лав I ко ји је се бе до жи вља вао 
као гла ву ва се љен ске Цр кве и тру дио се да ри јеч ју и дје лом оправ да и 
оси гу ра тај при мат. Енер гич но се су прот ста вио 28. ка но ну Хал ки дон
ског са бо ра (451), ко ји је бит но су зио при мат у Цр кви и свео га на пр
вен ство ча сти без прав не су пре ма ти је. У пи сму Ди о ско ру, на след ни ку 
Св. Ки ри ла на алек сан дриј ској ка те дри, па па Лав ис ти че те зу о „апо
стол ском прин ци па ту“ рим ског па пе, по ко ме Ди о скор у ње му тре ба 
да има учи те ља исто она ко као што је апо стол Мар ко имао за учи те ља 
апо сто ла Пе тра.

И у од но си ма са за пад ним епи ско пи ма па па Лав је ви ше пу та про ја
вљи вао при мат вла сти рим ског епи ско па. Нај по зна ти ји је ње гов су коб 
са епи ско пом Ила ри јем Арлс ким ко ји је у гал ским про вин ци ја ма зба
ци вао и на зна чи вао епи ско пе и уво дио но ва пра ви ла. Па па Лав га је 
оп ту жио да по ку ша ва да отрг не гал скоро ман ски епи ско пат ис под вла
сти рим ског епи ско па. Он је по ста вио на бе сан зон ску ка те дру епи ско па 
Ке ли до ни ја, ко јег је Ила ри је ра ни је зба цио, и дао до зна ња Ила ри ју да 
ни ко ме не ће до зво ли ти да исту па про тив вла сти Ри ма. Па па Лав је до
био отво ре ну по др шку ца ра Ва лен ти ја на III ко ји је тим по во дом из дао 
едикт под на зи вом „Con sti tu tion“, гдје се ка же да је „при мат апо стол ског 
пре сто ла по твр ђен за слу га ма Св. Пе тра – гла ве апо сто ла, на ро чи тим 
по ло жа јем гра да Ри ма и од лу ком све ште ног са бо ра“.

За хва љу ју ћи свом ди пло мат ском да ру па па Лав се ис та као и у рје
ша ва њу не ких гра ђан ских и по ли тич ких пи та ња. Го ди не 452. са стао се 
у Ман то ви са хун ским во ђом Ати лом и успио да га од вра ти од на став ка 
осва јач ког ра та у ко јем је „бич бо жи ји“ већ био за у зео сје ве ро и сточ не 
кра је ве Ита ли је. Три го ди не ка сни је, у про ље ће 455. го ди не, ка да се ван
дал ски во ђа Ген зе рих спре мао да осво ји Рим, па па Лав га је у прат њи 
све штен ства до че као на град ским вра ти ма (Por ta Por tu en sis) по ку ша
ва ју ћи да га од вра ти од те на мје ре. Он је успио да уби је ди Ген зе ри ха да 
не чи ни „па ље ња, уби ства и му че ња“, али ни је успио да спа си град од 
пљач ке и ра за ра ња.
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Па па Лав се упо ко јио 461. го ди не. Ње го во ти је ло са хра ње но је у ба
зи ли ци Св. Пе тра у Ва ти ка ну. Због сво је бла го че сти во сти и успје шне 
за шти те пра во сла вља до био је епи тет „Ве ли ки“.

Ли те рар но ства ра ла штва Ла ва I сво ди се на бе сје де и пи сма. До нас 
је до шло 97 ње го вих бе сје да и 143 пи сма. Бе сје де су му ве о ма са др жај не, 
ја сне и стил ски до тје ра не. Бр ој на пи сма, ко ја су та ко ђе ве о ма са др жај
на, свје до че о ве ли кој ак тив но сти и не ис црп ној енер ги ји па пе Ла ва.

Ње го во пи смо упу ће но ца ри град ском па три јар ху Фла ви ја ну по во
дом мо но фи зит ске кри зе, „To mos ad Fla vi a num“, је дан је од нај ва жни јих 
спо ме ни ка све то о тач ке пи сме но сти. То мос је стил ски го то во са вр шен. 
Па па Лав успје шно ко ри сти ефек те ла тин ског је зи ка и мај стор ски ода
би ра ри је чи ко је нај бо ље од го ва ра ју ми сли од ре ђе ног мје ста. У То мо
су су склад но спо је ни нај бо љи еле мен ти ан ти о хиј ске и алек сан дриј ске 
шко ле и из бјег ну та екс трем на уче ња ових шко ла ко ја су по ро ди ла Не
сто ри је ву и мо но фи зит ску је рес. Цр кве ни исто ри чар В. Бо ло тов ка же 
да је при каз лич ног жи во та Бо го чо вје ка у То мо су па пе Ла ва сли чан 
„хар мо нич но на шти мо ва ном ин стру мен ту у ко јем сва ка жи ца има свој 
спе ци фи чан тон, са мо њој свој ствен. Али, исто вре ме но, ни је дан тон 
жи це не чу је мо изо ло ва но, као чист со ло у ње го вој пот пу ној уса мље но
сти, због то га што на сва ки тон сва ке жи це и све оста ле жи це од го ва ра
ју акор дом по је ди нач них, њи ма свој стве них ви бра ци ја...“.

Па па Лав ис ти че да је људ ска при ро да у Хри сту ре ал на, жи ва и дје
лат на и да оста је у Ње му не про мјен љи ва до са ме смр ти. Бо жан ска и 
људ ска при ро да у Хри сту чу ва ју пу но ћу сво јих свој ста ва и из ра жа ва
ју се бе у од го ва ра ју ћим дје ло ва њи ма. На чи ње ни ца ма из је ван ђел ске 
исто ри је па па Лав по ка зу је да је „јед на од Хри сто вих стра на бли ста ла 
чу ди ма, а дру га би ла из ло же на уни же њу“. Он исто та ко ис ти че је дин
ство Бо го чо вје чан ске лич но сти и ме ђу соб но оп ште ње свој ста ва (пе ри
хо ре зу) дви ју при ро да, та ко да при ро де ни кад не дје лу ју одво је но јед на 
од дру ге: „Чи не ћи оно што јој је свој стве но сва ка при ро да ипак дје ла у 
за јед ни ци са дру гом“. Овај лич но сни уза јам ни ути цај при ро да је та кав 
да мо же мо да ка же мо да стра да ња и пат ње људ ске при ро де у Хри сту 
по ста ју стра да ње и пат ња ина че не стра да лог Бо га и да чу да свој стве на 
ње го вом Бо жан ству при пи су је мо и Ње го вој људ ској при ро ди.

Сво је уче ње о Цр кви и при ма ту вла сти рим ског епи ско па па па Лав 
бо го слов ски за сни ва на исти ни Хри сто вог Бо го чо вје штва, на не раз дје
љи вом и не сли ве ном сје ди ње њу дви ју при ро да, Бо жан ске и чо вје чан
ске, у јед ној ипо ста си Го спо да Ису са Хри ста. Ово пр во сје ди ње ње от
кри ва, по па пи Ла ву, пут ка дру гом, ши рем сје ди ње њу љу ди са Хри стом 
и ме ђу со бом у јед ном ми стич ком Ти је лу, чи ја је гла ва сам Хри стос. Оно 
што нас сје ди њу је са Хри стом и јед не са дру гим је са др жај вје ре ко ји 
об у хва та са му исти ну Бо го о ва пло ће ња и бла го да ре ћи ко јем је по ста
ло мо гу ће то сје ди ње ње. Исти на те вје ре би ла је нај при је от кри ве на у 
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ис по ви је да њу апо сто ла Пе тра у Ке са ри ји Фи ли по вој: „Ти си Хри стос, 
Син Бо га жи во га“ (Мт 16, 16). У овим ри је чи ма са др жа на је сва апо
стол ска вје ра, вје ра да је Хри стос „исти ни ти Бог и исти ни ти чо вјек“. 
Го спод нам ка же у Је ван ђе љу да је ту вје ру от крио апо сто лу Пе тру Бог 
Отац: „Бла жен си, Си мо не, си не Јо нин! Јер ти је ло и крв не от кри ше ти 
то, не го Отац Мој Ко ји је на не бе си ма“ (Мт 16, 17). Пе тро во ис по ви је
да ње је то ли ко по сто ја но и чвр сто да мо же да одо ли свим је ре тич ким 
и па ган ским за блу да ма: „А и ја те би ка жем да си ти Пе тар и на том ка
ме ну са зи да ћу Цр кву сво ју, и вра та па кла не ће је над вла да ти“ (Мт 16, 
18). Пе тар је, по Св. Ла ву, ис по ви је див ши ту вје ру до био ми си ју да и 
дру ге апо сто ле утвр ђу је и укре пљу је у њој. Го спод зна да ће са та на ис
ку ша ва ти све апо сто ле да ће их „ви ја ти као пше ни цу“, али се мо ли са мо 
за Пе тра да вје ра ње го ва не пре ста не, ка ко би утвр дио у њој сво ју бра
ћу. Хри стос је ода брао све апо сто ле и по вје рио им бри гу о свом ста ду, 
али је са мо Пе тру по вје рио по себ но слу же ње: да го во ри и на чал ству је 
у име Ње го во и да на тај на чин оси гу ра (за јам чи) по сто ја ност вје ре и 
по бје ду Цр кве над мно го бо шци ма и је ре ти ци ма. Пе тар је у том сми слу 
на чал ник и кнез Цр кве. По сто ја ност и не по вре ди вост вје ре ко ју је ис
по ви је дао „кнез апо сто ла“ нео п ход но је са чу ва ти у свим вре ме ни ма. То 
вјеч но Пе тро во ис по ви је да ње се, по па пи Ла ву, са вр ша ва са да усти ма 
пре јем ни ка вр хов ног апо сто ла, рим ског епи ско па. Па па је пре јем ник 
апо сто ла Пе тра и он на сле ђу је све ње го ве пре ро га ти ве.

Па па Лав ис ти че да је рим ски епи скоп чо вјек од кр ви и ме са и да је 
као та кав стал но из ло жен ис ку ше њи ма и на па ди ма зла са ко ји ма тре
ба не пре ста но да се бо ри и у се би са мом и из ван се бе – у сви је ту. За то 
вје ру ју ћи тре ба уви јек да се мо ле за ње га. Али Бо жан ска си ла Хри сто ва 
уви јек му да је сво ју по моћ као и апо сто лу Пе тру. За то ће вје ра Пе тро ва 
уви јек би ти об ја вљи ва на сви је ту и ни шта је не ће мо ћи осла би ти ни ти 
по би је ди ти.

Бу ду ћи да је рим ски епи скоп не по гре ши ви чу вар, ис по ви јед ник и 
ту мач све те исти не вје ре Хри сто ве, он је, по па пи Ла ву, гла ва ци је ле 
Цр кве. Он је, не са мо не по гре ши ви учи тељ вје ре, не го и вр хов ни упра
ви тељ ва се љен ске Цр кве и од ње га за ви си ко нач но рје ше ње свих пи та
ња, ка ко оних вје ру чи тељ ног ка рак те ра та ко и оних ди сци пли нар ног 
ка рак те ра. Рим ском епи ско пу је по вје ре на бри га о свим по мје сним цр
ква ма. Сва ко онај ко се уда љи од оп ште ња са Рим ском Цр квом ста вља 
се бе из ван ми стич ког Ти је ла Хри сто ва, из ван Цр кве. Сва ко онај ко се 
не по ви ну је апо стол ском рим ском пре сто лу од би ја да се по ви ну је бла
же ном апо сто лу Пе тру.

Екли си о ло шка ра су ђи ва ња па пе Ла ва ни су при хва тљи ва за Пра во
слав ну Цр кву, али то ни ма ло не ума њу је све тост и бла го че сти вост овог 
цр кве ног оца. Ње го ва ра су ђи ва ња о Цр кви и пап ском при ма ту не тре ба 
дог ма ти зо ва ти, као што је то учи ни ла ка то лич ка цр ква на Пр вом ва
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ти кан ском кон ци лу 1870, већ их тре ба са гле да ти у кон тек сту вре ме на 
у ко јем је овај отац жи вио, ка да се Им пе ри ја рас па да ла а Цр ква би ла 
су о че на са број ним ис ку ше њи ма ко ја су при је ти ла да на ру ше ње но је
дин ство, у чи је је очу ва ње па па Лав уло жио огром ну енер ги ју. Све ти 
Ки при јан Кар та гин ски, на ко га се па па Лав че сто по зи ва, не оспо ра ва 
пр вен ство апо сто ла Пе тра, али га не по ве зу је са пр вен ством би ло ко је 
ка те дре у од но су на дру ге ка те дре. Пр вен ство апо сто ла Пе тра је те мељ 
је дин ства епи скоп ске вла сти у гра ни ца ма јед не по мје сне Цр кве, па је 
са мим тим сва ка епи скоп ска ка те дра на след ни ца ка те дре апо сто ла Пе
тра. Ви дљи ви цен тар и спољ ни из раз је дин ства Цр кве је, по Св. Ки при
ја ну, са бор епи ско па, а не рим ски епи скоп, ка ко учи За пад на Цр ква.

Све ти Гри го ри је Дво је слов
(Gre go ri us Mag nus; Γρηγόριος ο Διάλογος)

Св. Гри го ри је је ро ђен у Ри му око 540, у бо га тој па три циј ској по ро ди ци 
из ро да Ани циа. Та по ро ди ца је већ ра ни је да ла дво ји цу па па – Фе лик са 
III (483–492) и Ага пи та I (535–536). Ње гов отац Гор ди јан био је је дан од 
се дам рим ских ре ги о на ра (re gi o na ri us) ко ји су упра вља ли окру зи ма на 
ко је је би по дје љен град Рим. По што је сте као од лич но свје тов но обра
зо ва ње, на ро чи то у обла сти пра ва, Св. Гри го ри је је сту пио у др жав ну 
слу жбу. Го ди не 573. име но ван је за пре фек та Ри ма (pra e fec tus ur bis), 
што је био нај ви ши ци вил ни по ло жај у гра ду. Ак тив но је уче ство вао 
у успје шној од бра ни гра да од на па да гер ман ског пле ме на Лан го бар да. 
Лан го бар ди су 568. пре шли Ал пе и за по че ли осва ја ње Ита ли је. Са мо 
при о бал не ен кла ве, укљу чу ју ћи Ра ве ну, На пуљ и Рим ни су па ле под 
њи хо ву власт.

Го ди не 574. Гри го ри је на пу шта свје тов ну ка ри је ру и по вла чи се у по
ро дич ну ку ћу на об рон ци ма Це ли је вог бре жуљ ка, ко ју је пре тво рио у 
ма на стир по све ћен Св. Ан дре ју Пр во зва ном. Ту је и сам по стао мо нах 
за ври је ме упра ве игу ма на Ва лен ти ја. Овај ки но виј ски ма на стир био је 
нај вје ро ват ни је устро јен по пра ви лу Св. Бе не дик та, пре ма ко ме је Св. 
Гри го ри је уви јек га јио ве ли ко по што ва ње и ди вље ње. Св. Гри го ри је је 
ис ко ри стио на сли је ђе но по ро дич но бо гат ство за по ди за ње још шест 
ма на сти ра на Си ци ли ји.

У ма на сти ру Св. Ан дре ја под ви за вао се че ти ри го ди не. Стро га аске
за ство ри ла му је од ре ђе не здрав стве не про бле ме, ко ји ће га пра ти ти до 
кра ја жи во та. Го ди не 578. Гри го ри је не вољ но на пу шта ма на стир и пре
ла зи у слу жбу код па пе Пе ла ги ја II ко ји га је ру ко по ло жио за ђа ко на, а 
по том га, као свог иза сла ни ка или апо кри са ри ја (apoc ri sa ri us), по слао у 
Ца ри град са ци љем да до би је вој ну по др шку од ца ра Ти бе ри ја I за бор бу 
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про тив Лан го бар да. Бо ра вак у Ца ри гра ду му је омо гу ћио да не по сред но 
осје ти и упо зна ви зан тиј ску кул ту ру и ду хов ност. Та мо се спри ја те љио 
са не ким зна чај ним лич но сти ма из др жав них и цр кве них кру го ва. У Ца
ри гра ду је упо знао Ле ан де ра, ста ри јег бра та Св. Иси до ра Се виљ ског, ко
ји га је под ста као да на пи ше сво ја „Ту ма че ња на Књи гу о Јо ву“.

Го ди не 585. Гри го ри је се на по зив па пе Пе ла ги ја вра тио у Рим, у свој 
ма на стир на Це ли је вом бре жуљ ку, гдје је на ста вио жи вот у ис по сни
штву и про у ча ва њу све тих спи са. Тих го ди на је у Ита ли ји из би ла ку га 
ко ја је од ни је ла број не жи во те. Жр тва ку ге био је и па па Пе ла ги је II. 
Све штен ство, на род и се нат би ли су јед но ду шни у од лу ци да за ње го вог 
на след ни ка иза бе ру Св. Гри го ри ја. На кон што је цар Ма ври ки је по твр
дио ње гов из бор Гри го ри је је све ча но усто ли чен 3. сеп тем бра 590. го
ди не. У свом вје ро и спо ви је да њу при ли ком усто ли че ња он про кла му је 
пр ва че ти ри ва се љен ска са бо ра, упо ре ђу ју ћи их са че ти ри је ван ђе ља, 
по ми њу ћу при том у тек сту и Пе ти ва се љен ски са бор, али са мо она ко 
уз гред. Он ка же да тре ба при хва ти ти и по што ва ти че ти ри са бо ра, „као 
че ти ри књи ге све то га Је ван ђе ља“, јер се на њи ма „као на чвр стом ка ме
ну по ди же зда ње све те вје ре“ (ACO. IV, 2).

Ње гов пон ти фи кат (590–604) оби ље жи ла је ин тен зив на па стир ска, 
ди пло мат ска и ми си о нар ска ак тив ност. По што ца ре ви ни су би ли у ста њу 
да обез би је де ствар ну по моћ про тив осва јач ких по хо да Лан го бар да, па па 
Гри го ри је је пред у зео од бра ну и упра ву над гра дом Ри мом и те ри то ри јом 
око ње га, ко ја је и да ље би ла под рим ском кон тро лом. Он је та ко ђе ма
те ри јал но обез бје ђи вао хи ља де из бје гли ца ко је су бје жа ле са лан го бард
ских те ри то ри ја, по ма гао је бо ле сне и си ро ма шне и ор га ни зо вао и пла ћао 
ми ли ци ју. Ус по ста вио је кон такт са лан го бард ским кра љем Аги лул фом 
пре ко ње го ве же не Те о до лин де, ко ја је би ла пра во слав на хри шћан ка. Вје
штом ди пло ма ти јом и ври јед ним по кло ни ма кра љи ци Те о до лин ди он је 
успио да спри је чи за у зи ма ње Ри ма 592. го ди не и да при пре ми те рен за 
скла па ње тро го ди шњег ми ра са Лан го бар ди ма (598–601).

Св. Гри го ри је се ис та као и на ми си о нар ском по љу. Уло жио је до ста 
тру да да обра ти у пра во сла вље Лан го бар де и оста ла гер ман ска пле ме
на. Ова ми си ја да ва ла је спо ре али зна чај не ре зул та те. Син лан го бард
ског кра ља Аги лул фа Адо ла олд при мио је пра во сла вље. Ви зи гот ски 
краљ Шпа ни је Ри кар до, са ко јим се Св. Гри го ри је до пи си вао, на пу стио 
је ари јан ство и пре шао у пра во сла вље.

На ро чи то је би ла ва жна ми си ја ме ђу ан гло сак сон ци ма ко ју је ини
ци рао и ор га ни зо вао Св. Гри го ри је. Го ди не 596. гру па од 40 мо на ха ма
на сти ра Св. Ан дре ја на че лу са Ав гу сти ном кре ну ла је у ову ми си ју ко ја 
је би ла из у зет но успје шна. Са мо на Бо жић 597. кр ште но је око 10000 
Ан гла. Тим по во дом Св. Гри го ри је ша ље пи смо алек сан дриј ском па три
јар ху у ко ме га оба вје шта ва да је по слао мо на хе свог ма на сти ра Ан
гли ма „ко ји оби та ва ју на кра ју сви је та и још уви јек се кла ња ју др ве ћу 
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и сти је на ма“. Оно што је ве о ма ва жно је чи ње ни ца да је Св. Гри го ри је 
по вје рио ову ми си ју мо на си ма, ко ји ра ни је у скла ду са тра ди ци јом ни су 
оба вља ли ми си о нар ски или не ки дру ги па стир ски по сао ме ђу ла и ци ма, 
јер се сма тра ло да су то ду жно сти епи ско па, све ште ни ка и ђа ко на.

Ве ли ку бри гу за да вао је Св. Гри го ри ју „акви леј ски рас кол“. Овај рас
кол на стао је на са бо ру у Акви ле ји 555, ко ји је од ба цио Пе ти ва се љен
ски са бор због осу де „три по гла вља“, а об у хва тао је про вин ци је Ми ла на 
и Акви ле је. Св. Гри го ри је је са до ста так та при сту пао овом про бле му. 
Он се све ври је ме сво га пон ти фи ка та тру дио да на ђе ми ро љу би во рје
ше ње ка ко би се овај рас кол пре ва зи шао.

Св. Гри го ри је је одр жа вао ре дов ну ко ре спон ден ци ју са ис точ ним па
три јар си ма, на ро чи то са Евло ги јем Алек сан дриј ским и Ана ста си јем Ан
ти о хиј ским. Го ди не 595. ис кр сли су про бле ми у од но си ма са ца ри град
ским па три јар хом Јо ва ном По сни ком, ка да је па па по ни штио пре су ду 
за је рес ко ју је из ре као па три јарх про тив дво ји це грч ких кли ри ка, Јо ва
на и Ата на си ја. Том при ли ком је па три јарх Јо ван у пре пи сци са Ри мом 
упо тре био ти ту лу „ва се љен ски па три јарх“ (Οικουμενικός  Πατριάρχης), 
због че га га је па па Гри го ри је оштро кри ти ко вао. Он је упо тре бу ти ту ле 
„Οικουμενικός Πατριάρχης“ про ту ма чио као из раз гор до сти и вла сто љу
бља, као па три јар хо ву пре тен зи ју на уни вер зал но епи скоп ство, на ранг 
ко ји би био из над ран га свих оста лих епи ско па укљу чу ју ћи и рим ског 
(Ep. V, 37). Ка да га је Евло ги је Алек сан дриј ски у јед ном пи сму „по ча
стио“ ти ту лом „уни вре зал ни па па“ Св. Гри го ри је му је од го во рио: „Мо
лим вас да не до зво ли те да ика да чу јем по но вље ну ту реч. Јер ја знам 
ко сте ви, а знам ко сам ја. По по ло жа ју ви сте мој брат, по осо би на ма, 
мој отац. Сто га ја ни сам дао ни ка кав на лог, не го сам са мо на сто јао да 
ука жем на оно што ми слим да би би ло по жељ но... Ре као сам да не тре ба 
да упо тре бља ва те ту ти ту лу у пи сми ма упу ће ним би ло ме ни или не ком 
дру гом... У ва шем по след њем пи сму, без об зи ра на мо ју за бра ну, осло ви
ли сте ме са гор дом ти ту лом – уни вер зал ни па па. Мо лим Ва шу све тост, 
ко ја ми је то ли ко дра га, да то по но во не чи ни те. Не сма трам да ми чи ни 
част оно са чи ме се обеш ча шћу ју мо ја бра ћа. Мо ја част је част ка то ли
чан ске Цр кве, мо ја част је удру же на сна га мо је бра ће... Не ка бу ду да ле ко 
ти ту ле ко је по др жа ва ју гор дост и ра ња ва ју до бро чин ство“ (Ep. VI II, 29).

Тре ба ис та ћи да је по гре шно пре во ђе ње из ра за „οικουμενικός“ са 
„uni ver sa lis“ на ла тин ски је зик је дан од глав них раз ло га ова кве ре ак
ци је па пе Гри го ри ја. Ти ту ла „еку мен ски“ (οικουμενικός) по твр ђи ва ла је 
од ре ђе ну власт у гра ни ца ма „на се ље не зе мље“ (όικουμένα) и она је по 
схва та њу Ви зан ти на ца зна чи ла исто што и све ви зан тиј ски, им пе ри јал
ни. Она ни је под ра зу ми је ва ла ни ка кав иза зов „апо стол ском“ и мо рал
ном ау то ри те ту „ста рог“ Ри ма.

Св. Гри го ри је се упо ко јио 604, а са хра њен је у пор ти ба зи ли ке Све
тих апо сто ла Пе тра и Па вла у Ри му. Од исто ри ча ра Бе де Ве не ра би ли са 
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(Hist. Angl. II, 1) са зна је мо да му је на гро бу био из гра ви ран епи таф у 
ко јем је на зван „кон зу лом Бо жи јим“ (con sul Dei). У Пра во слав ној Цр
кви по знат је под име ном „Дво је слов“ (грч. Διάλογος) ко је је до био по 
свом дје лу „Ди ја ло зи о жи во ту и чу ди ма ита ли јан ских ота ца“.

Ли те рар ну за о став шти ну Св. Гри го ри ја Дво је сло ва мо же мо по ди је
ли ти у че ти ри гру пе: ег зе гет ска дје ла, мо рал ноаскет ска, ли тур гиј ска 
и пи сма.

Сво је нај зна чај ни је ег зе гет ско дје ло „Ту ма че ње на Књи гу о Јо ву или 
Мо рал на ту ма че ња“ (Ex po si tio in li brum Iob si ve Mo ra lia), у 35 књи га, 
по зна ти је под кра ћим на зи вом „Мо ра ли је“ (Mo ra lia), Св. Гри го ри је је 
за по чео то ком свог бо рав ка у Ца ри гра ду, а до вр шио у пр вим го ди на ма 
свог пон ти фи ка та. Ту ма че ње сва ког мје ста Књи ге о Јо ву Св. Гри го ри
је по чи ње раз ма тра њем бу квал ног сми сла, за тим пре ла зи на але го риј
скоти по ло шки, а за вр ша ва са мо рал ноду хов ним сми слом. Јов је пред
ста вљен као пра сли ка Ису са Хри ста а Јо во ви при ја те љи као је ре ти ци. 
Тре ба ис та ћи да би блиј ски текст слу жи са мо као по ла зна тач ка за бо
го слов ска раз ми шња ња ау то ра, ко ји да је низ мо рал них по у ка ко ри сних 
за ду хов ни жи вот хри шћа ни на.

„Оми ли је на Про ро ка Је зе ки ља“ (Ho mi li ae in Ezec hi e lem Prop he tam) 
про из не се не су 393. пред оку пу пље ним на ро дом при ли ком оп са де Ри
ма од стра не Лан го бар да. Спис је по ди је љен у дви је књи ге: у 1. књи
зи (оми ли је 1–12) ау тор ту ма чи пр ве че ти ри гла ве овог ста ро за вјет ног 
спи са а у 2. књи зи (оми ли је 13–22) ту ма чи 40. гла ву. Осим ег зе гет ског 
ма те ри ја ла спис са др жи број на исто риј ска свје до чан ства о си ту а ци ји у 
Ита ли ји у ври је ме осва јач ких по хо да Лан го бар да.

„Оми ли је на Пје сму над Пје сма ма“ (Ho mi li ae in Can ti cum Can ti co
rum), на ста ле су из ме ђу 594. и 598. го ди не, а об у хва та ју пр вих осам 
сти хо ва ове ста ро за вјет не књи ге. Ау тор ко ри сти але го риј ски ме тод ту
ма че ња осла ња ју ћи се на исто и ме но Ори ге но во дје ло и на за пад ног ег
зе ге ту Апо ни ја.

„Оми ли је на Је ван ђе ље, 1–40“ (Ho mi li ae XL in Evan ge lia) про из не се
не су у пр вим го ди на ма пон ти фи ка та за ври је ме вас кр шњих и пра знич
них бо го слу же ња.

Нај по зна ти ји спис Св. Гри го ри ја „Ди ја ло зи о жи во ти ма и чу ди ма 
ита ли јан ских ота ца и о бе смрт но сти ду ше“ (Di a lo gi de vi ta et mi ra cu lis 
pa trum Ita li co rum et de ae ter ni ta te ani ma rum), по ко ме је у Ис точ ној Цр
кви до био име Дво је слов, жан ров ски при па да жи тиј ској ли те ра ту ри и 
пред ста вља пр ви за пад ни Па те рик. Спис се са сто ји из че ти ри књи ге, 
а на стао је 593/594. го ди не. У пр ве три књи ге ау тор при по ви је да свом 
при ја те љу из мла до сти, ђа ко ну Пе тру, о чу ди ма ита ли јан ских све ти те
ља из VI ви је ка. У дру гој књи зи се оп шир но го во ри о жи во ту и чу ди ма 
Св. Бе не дик та Нур сиј ског. У 4. књи зи ау тор раз ма тра пи та ња ве за на за 
бе смрт ност ду ше. У по гла вљи ма 25, 39, 40. и 55. из ло же но је уче ње о 
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чи сти ли шту. „Ди ја ло ге“ је у VI II ви је ку на грч ки пре вео па па За ха ри је, 
ко ји је био Грк по на ци о нал но сти.

Го ди не 590/591. Св. Гри го ри је је на пи сао трак тат „Па стир ско пра
ви ло“ (Re gu la pa sto ra lis) ко ји спа да ме ђу бо ље отач ке ра до ве о па стир
ском слу же њу.

Епи сто лар но на сле ђе па пе Гри го ри ја је огром но. Са чу ва на су 854 
пи сма адре со ва на ца ре ви ма, епи ско пи ма, офи ци ри ма, мо на си ма и ла
и ци ма. Ова пи сма пред ста вља ју ве о ма ва жан из вор ка ко за исто ри ју 
то га вре ме на та ко и за про су ђи ва ње лич но сти овог цр кве ног оца.

Св. Гри го ри ју се при пи су је ау тор ство два ли тур гиј ска збор ни ка: „Са кра
мен та ри ју ма“ (Li ber sac ra men to rum) и „Ан ти фо на ра“ (Li ber an tip ho na rum).

По чев од кра ја VI II ви је ка Св. Гри го ри ју се при пи су је са ста вља ње 
јед ног од нај ва жни јих за пад них ли тур гиј ских спо ме ни ка „Са кра мен
та ри ју ма“. Са вре ме ни ис тра жи ва чи од ба цу ју та кву атри бу ци ју до ка зу
ју ћи да је је згро овог спо ме ни ка на ста ло три де се тих го ди на VII ви је ка, 
чи ме се не ис кљу чу је удио Св. Гри го ри ја у ње го вом фор ми ра њу. Око 80 
мо ли та ва ко је су ушле у са став „Са кра мен то ри ју ма“ има ју лек сич ке па
ра ле ле у дје ли ма Св. Гри го ри ја, што упу ћу је на за кљу чак да би он мо гао 
да бу де ау тор, ако не свих, оно бар не ких од тих мо ли та ва.

Му зич ки си стем, по знат као гре го ри јан ско по ја ње, тра ди ци о нал но 
се по ве зу је са име ном Св. Гри го ри ја. Ње гов би граф Па вле Ђа кон (VI II 
ви јек) нас оба вје шта ва да је Св. Гри го ри је са ста вио „Ан ти фо нар“ (збор
ник ми сних ко ра ла) та ко што је ода брао тек сто ве Би бли је и ком би но
вао их. У пред го во ру Ан ти фо на ра с кра ја VI II ви је ка ка же се да је ту 
књи гу са ста вио „Гри го ри је епи скоп“ (Gre go ri us pre sul), а то би мо гао да 
бу де и па па Гри го ри је II или па па Гри го ри је III. Са вре ме на на у ка сто ји 
на ста но ви шту да Св. Гри го ри је ни је са ста вљач „Ан ти фо на ра“. Он је 
нај вје ро ват ни је сам пи сао све ште не хим не, а зна се да је по слао у Ен гле
ску књи гу хим ни за слу жбе днев ног кру га, што је по слу жи ло као основ 
за ле ген ду да је он са ста вио „Ан ти фо нар“.

У пра во слав ној тра ди ци ји, по чев од XVI ви је ка, па пи Гри го ри ју се 
по гре шно при пи су је са ста вља ње Ли тур ги је пре ђе о све ће них да ро ва. 
Ни у јед ном ру ко пи су ста ри јем од XVI ви је ка не сре ће мо ту атри бу
ци ју. У ру ко пи си ма Ев хо ло ги ју ма и Слу жеб ни ка VI I I–XV в. Ли тур ги ја 
пре ђе о све ће них да ро ва или не ма ни ка кве атри бу ци је или се при пи су је 
дру гим оци ма: Св. Ва си ли ју Ве ли ком, Св. Епи фа ни ју Ки пар ском и Св. 
Гер ма ну Ца ри град ском. У за пад ним ли тур гиј ским тек сто ви ма ко ји се 
по ве зу ју са име ном Св. Гри го ри ја не ма ни ка кве по ду дар но сти са мо ли
тва ма Ли тур ги је пре ђе о све ће них да ро ва. Не ма сум ње да је ова Ли тур
ги ја би ла дав но по зна та на Ис то ку, гдје је осим ца ри град ског по сто јао 
је ру са лим ски и алек сан дриј ски чин ње ног са вр ша ва ња. Раз лог при пи
си ва ња чи на Ли тур ги је пре ђе о све ће них да ро ва па пи Гри го ри ју ни је до 
да нас по знат.
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Све ти Гри го ри је Дво је слов ни је био ни ори ги на лан ни спе ку ла ти ван 
те о лог. Иа ко се у сво јим спи си ма до ти цао го то во свих дог мат ских те ма 
ње га су углав ном за ни ма ле етич ке те ме ко је су до ми нант не и у ње го вим 
ег зе гет ским ра до ви ма.

Св. Гри го ри је, по доб но Ав гу сти ну, учи да је чо вјек је ство рен од Бо га 
да би на до мје стио не до ста так у бро ју ан ђе ла ко ји је на стао на кон па да 
Лу ци фе ра и ан ђе ла ко ји су га сли је ди ли (In Evang. 34, 6, 11). Пр ви чо вјек 
ко ји је оби та вао у ра ју ме ђу бла же ним ан ђел ским ду хо ви ма (Dial. IV, 1) 
за же лио је не са мо да по ста не не за ви сан од Бо га и по сту па по сво јој во
љи (Mo ral. XXXV, 14, 28), не го и са му бо жан стве ност (di vi ni ta tem ad di tu
rum) ко ју му је обе ћао ђа во, због че га је из гнан у сви јет гдје су фи зич ка 
стра да ња и ду хов но сље пи ло по ста ли ње гов усуд (Mo ral. XXXI II, 9, 17; 
In Evang. 25, 7–8). Та ко се људ ском ро ду от крио „по ток смр ти“ (tor rens 
mor tis; In Evang. 25, 7) ко ји се по ка зао као пра вед на ка зна за гор дост чо
вје ка (Mo ral. XXIX, 10, 21). Чо вје ка је та ко ђе по ра зи ла и ду хов на смрт 
– не вјер је (In Evang. 25, 7). Бог Ло гос се ова пло тио да би људ ску при ро ду 
уз ви сио до сво је сла ве и уз нио је на не бе ски пре сто из над са мих ан ђе ла 
и ар хан ђе ла (In Ezech. I, 8, 23–24). У ова пло ће њу Бог је ума њио моћ сво је 
сла ве за на ше очи да би на ша при ро да по Ње го вом по до би ју за си ја ла у 
Ње го вој свје тло сти и бла го да ре ћи при мље ној бла го да ти из мје ни ла „бо
ју сво је спо ља шњо сти“ (su ae ha bi tu di nis co lo rem; In Ezech. I, 2, 14).

У уче њу о ан ђе ли ма Св. Гри го ри је се углав ном осла ња на Аре о па гит
ски кор пус. Рас по ред де вет ан ђел ских чи но ва не што је дру га чи ји не го 
у Кор пу су: ан ђе ли, ар хан ђе ли, си ле, вла сти, на ча ла, го спод ства, пре сто
ли, хе ру ви ми, се ра фи ми (In Evang. 34, 6–14). На зив ан ђел ских чи но ва 
ука зу је на њи хо ву ду жност (of  ci um) или слу же ње (mi ni ste ri um), а не 
на њи хо ву при ро ду (In Evang. 34, 8–10). Ви ши ан ђе ли на чал ству ју над 
ни жим (In Evang. 34, 10; Mo ral. IV, 29, 55), а та ко ђе про све ћу ју њи хо ве 
ду хов не или ум не очи за ви ше по зна ње (In Evang. 34, 11). Ни жи ан ђел
ски чи но ви ша љу се у сви јет да слу же љу ди ма. Сва ком на ро ду и сва ком 
чо вје ку до дје ље ни су ан ђе ли чу ва ри ко је Св. Гри го ри је нај че шће на зи ва 
кон зу ли ма а по не кад и ца ре ви ма (re ges; Mo ral. IV, 29, 55). До свог па да 
са та на или лу ци фер је био по до сто јан ству из над свих оста лих ан ђе ла 
(Mo ral. XXXII, 23, 47). Узрок ње го вог па да је гор дост (su per bia), же ља да 
по ста не јед нак са Бо гом (In Evang. 34, 9). Па ли ан ђе ли, бу ду ћи да ни су 
би ли при ча сни ни ка квој тје ле сној не мо ћи, не ма ју мо гућ ност по ка ја ња 
и опра шта ња гри је хо ва (Mo ral. IV, 3, 8).

У уче њу о ду хов ном са вр шен ству и со зер ца њу Бо га он се углав ном 
осла ња на Јо ва на Ка си ја на, Ева гри ја Пон тиј ског и Ав гу сти на, али уно си 
и не ке но ве еле мен те.

Зе маљ ски жи вот хри шћа ни на је двој ствен и са сто ји се из дје ла ња 
(vi ta ac ti va) и со зер ца ња (vi ta con tem pla ti va; Mo ral. VI, 37; In Ezech. I, 
3. 9). Па ра диг ме, про то ти по ви тих ви до ва жи во та су Ли ја и Ра хи ља у 
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Ста ро ме За вје ту и Мар та и Ма ри ја у Но во ме За вје ту. Дје лат ни (прак
тич ни) жи вот са сто ји се у то ме да да мо хљеб глад но ме, да на у чи мо 
не зна ли цу сло ву му дро сти, да ис пра ви мо за блуд ње ле, да обра ти мо 
гор де љив ца на пут сми ре ња, да се бри не мо о по тре би ти ма удје љу ју
ћи сва ко ме оно што му је нео п ход но. Со зер ца тељ ни жи вот са сто ји се 
у то ме да свом ду шом са чу ва мо бо жан стве ну љу бав пре ма бли жњем, 
да се уми ри мо од спо ља шњих дје ла ња и одри је ши мо од свих бри га, да 
из га ра мо од же ље да ли цем к ли цу ви ди мо сво га Твор ца (In Ezech. II, 
2, 8). Док је дје лат ни жи вот ис пу њен мно штвом дје ла, со зер ца тељ ни је 
прост и устре мљен са мо на ви ђе ње Бо га (In Ezech. II, 2, 10). Пр ви вид 
жи во та до сту пан је мно ги ма, а дру ги ма лом бро ју љу ди (Mo ral. XXXII, 
3, 4). Дје лат ни жи вот огра ни чен је са да шњим ви је ком и пре ста је за
јед но са смр ћу, а со зер ца тељ ни жи вот ни ка да не пре ста је: он по чи ње 
ов дје, на зе мљи, а до сти же сво је са вр шен ство у Не бе ској отаџ би ни (In 
Ezech. I, 3, 9; II, 2, 9).

То ком на шег бо рав ка на зе мљи ова два ви да жи во та су ме ђу соб но 
ис пре пле те на и по ми је ша на. Дје лат ни и со зер ца тељ ски жи вот би ли су 
сје ди ње ни још у Мој си је вом за ко ну у ко јем су да те за по ви је сти љу ба ви 
пре ма Бо гу и пре ма бли жњем (In Ezech. II 6, 5). И у је ван ђел ском вре
ме ну Го спод је по ми рио у се би оба ви да жи во та (Mo ral. XXVI II, 13, 33). 
Као што не мо гу до сти ћи са вр шен ство они ко ји су због рев но сти пре ма 
со зер ца њу за не ма ри ли дје ла ње, исто та ко не мо гу до сти ћи са вр шен ство 
ни они ко ји су за не ма ри ли со зер ца ње због дје ла ња (Mo ral. VI, 37, 56).

Чо вјек мо же да за до би је ве ли ку ко рист ако се од со зер ца тељ ског жи
во та по но во вра ти дје лат ном жи во ту, по што ће бла го да ре ћи гор љи во
сти сво га ср ца ко ју је за же гло со зер ца ње, учи ни ти дје лат ни жи вот још 
са вр ше ни јим (In Ezech. II, 2, 11). Чо вјек не мо же по сто ја но да пр о во ди 
со зер ца тељ ски жи вот по што по сво јој не мо ћи по су ста је и вра ћа се од 
со зер ца ња дје ла њу да би спо знао ко ли ко је још уда љен од са вр шен ства 
(In Ezech. I, 5, 12). Ка да чо вјек жи ви ме ђу сво јим бли жњи ма дје лат ни 
жи вот је за ње га оба ве зан, а со зер ца тељ ски са мо по же љан. Они ко ји не 
за не ма ру ју до бра дје ла мо гу и без со зер ца тељ ског жи во та ући у Не бе
ску отаџ би ну, а они ко ји за не ма ру ју до бра дје ла то не мо гу (In Ezech. I, 
3, 10; Mo ral. VI, 37, 57).

Пут бо го по зна ња, по Св. Гри го ри ју, са сто ји се из три ета пе: 1) уда
ља ва ње од спољ ног сви је та и од при стра сно сти ње му; 2) ула же ње у се бе 
(in se me tip sos) или са мо по зна ње; 3) пре ва зи ла же ње са мог се бе (su per 
se me tip sos) и сво је ство ре но сти и огра ни че но сти у не по сред ном со зер
ца њу (con tem pla tio) Бо га.

На пр вој ета пи чо вјек тре ба да усмје ри свој дух (mens, ani mus) ка не
бе ском и ду хов ном, да „су зи“ се бе (an gu sta tio) и да се по том „ра ши ри“ 
(se se an gu stat ut di la te tur; In Ezech. II, 2, 12). Уну тра шње по зна ње до сти
же се са мо ка да се уда љи мо од зе маљ ских же ља и стра сти (Mo ral. V, 31).
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На дру гој ета пи чо вјек се вра ћа у се бе, ула зи у сво ју ду шу. Св. Гри
го ри је ка же да „сва ка ду ша ни чим не тре ба да се за ни ма та ко сил но 
као са мо по зна њем (ut se ip sam sci at). Ко по зна је са мог се бе, по зна је да је 
ство рен по ли ку Бо жи јем и не упо до бља ва се жи во ти ња ма ни у на сла
ђи ва њу ни у стре мље њу“ (In Can tic. Cant. I, 28).

На тре ћој ета пи чо вје чи ја ду ша из ла зи из се бе, уз ди же се из над се
бе са ме, из над не мо ћи сво је ство ре не при ро де и не по сред но со зер ца ва 
(con tem pla tio, vi sio) сво га Твор ца (In Ezech. I, 3, 3; Mo ral. XXXI, 51, 102). 
Уз ви сив ши се из над са мог се бе чо вје чи ји дух об у зет љу ба вљу и ди вље
њем со зер ца ва Бо га као без гра нич ну свје тлост (lu men in cir cum scrip
tum, lu men im men sum; Mo ral. V 33, 36; In Ezech. II, 2, 12–14; In Evang. 
37; Dial. II 3, 35; Reg. pa stor. I, 11). Св. Гри го ри је је сма трао сли је пи ма 
оне ко ји об у зе ти та мом са да шњег ви је ка не зна ју ни шта о тој сви је тло
сти ви шњег со зер ца ња (Reg. pa stor. I, 11).

Бо жан ска свје тлост (lu men) или сла ва (cla ri tas – си ја ње) ко ју ви де 
све ти исто вјет на је, по Св. Гри го ри ју, са Бо жан ском при ро дом: „У про
стом и не из мје њи вом би ћу Бо жи јем сла ва ни је јед но а при ро да не што 
дру го, јер са ма при ро да је сла ва и са ма сла ва је при ро да“ (Mo ral. XVI II, 
54, 90). Гри го ри је при том ис ти че да по сто ји огром на раз ли ка из ме ђу 
ви ђе ња Бо га од стра не ство ре ња (чо вје ка) и Бо жи јег са мо ви ђе ња, бу
ду ћи да је чо вјек огра ни чен сво јом ство ре но шћу (Mo ral. XVI II, 54, 92).

Ка да је у пи та њу уче ње о Цр кви и пап ском при ма ту, Св. Гри го ри
је за сту па не што дру га чи је ста во ве од Ла ва Ве ли ког. Те шко да би смо 
се мо гли сло жи ти са углед ним ка то лич ким те о ло гом и ду го го ди шњим 
про фе со ром уни вер зи те та у Ти бин ге ну Хан сом Кун гом (Hans Küng) да 
је Св. Гри го ри је „од ба цио на спек та ку ла ран на чин уче ње о при ма ту ко
га су се др жа ли ње го ви прет ход ни ци Вик тор, Сте фан, Да мас, Ино кен
ти је, Лав и Ге ла си је“, али је чи ње ни ца да ни је сма трао да је власт дру гим 
епи ско пи ма прен је та са мо из Ри ма и да је све при ма те, укљу чу ју ћи и 
свој вла сти ти, под ра зу ми је вао на на чин ко ји је ис кљу чи вао мо гућ ност 
по сто ја ња „уни вер зал ног“ епи ско па. Он та ко ђе ни је не ги рао да је епи
скоп Ца ри гра да дру ги по ран гу по сли је Ри ма, и ме ђу ве ли ким ка те дра
ма да је из над Алек сан дри је, чи ме је de fac to при знао 28. ка нон Хал ки
дон ског са бо ра (Ep. I, 24).

Иа ко у сво јим пи сми ма ис ти че да је рим ска ка те дра или „апо стол
ски пре сто“ (apo sto li ca se des) „по ста вље на над свим оста лим цр ква ма“ 
и да рје ше ња цр кве них са бо ра има ју сна гу са мо ка да их одо бри рим ски 
епи скоп (Reg. epist. II, 46; III, 30; V, 37; V, 39, 41, 44; IX, 38) ње го ви екли
си о ло шки ста во ви се зна чај но раз ли ку ју од ста во ва из не се них у „Ге ла
си је вом Де кре ту“ (Dec re tum Ge la si a num).
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Оп ште ка рак те ри сти ке ви зан тиј ске епо хе

По сли је про па сти За пад ног цар ства 476. го ди не, Ис точ но цар ство оста
ло је је ди но Рим ско цар ство, ко је је због сво јих спе ци фич них кул тур
них, по ли тич ких, др жав них, цр кве них и ет нич ких осо бе но сти на зва но 
Ви зан тиј ско цар ство или Ви зан ти ја. Пре о бра жа ва ју ћи и ис пу ња ва ју ћи 
но вим, хри шћан ским са др жа јем нај бо ље пло до ве ан тич ке кул ту ре, Ви
зан ти ја ће ство ри ти ори ги нал ну и рас ко шну ци ви ли за ци ју, ко ја ће све 
до кра ја два на е стог ви је ка би ти на ви си ни не до сти жној за пад ним на
ро ди ма. Кључ ну уло гу у пре о бра жа ју грч корим ског сви је та има ла је 
хри шћан ска Цр ква, ко ја га је осло бо ди ла од па ган ског „отро ва“ да ју ћи 
пу ни сми сао и ври јед ност људ ском жи во ту и про по ви је да ју ћи при пад
ност све ци је лог чо вје ка Цар ству Хри сто вом, ко је се при бли жи ло и по
ста ло кли ца но вог жи во та већ са да, у ово ме сви је ту. У та квом ам би јен
ту на ста ло је и ви зан тиј ско бо го сло вље ко је пред ста вља ва жан и тра јан 
до при нос ци ви ли за ци ји на по љу ре ли гиј ске ми сли.

Бо го сло вље ви зан тиј ских ота ца пред ста вља ства ра лач ку син те зу 
отач ког уче ња, а нај ви ше до ме те до сти же у дје ли ма Св. Мак си ма Ис по
ви јед ни ка и Св. Гри го ри ја Па ла ме. Оно пред ста вља ор ган ски на ста вак 
бо го сло вља злат ног ви је ка, а овај кон ти ну и тет се огле да у до след ном 
бо го слов ском на чи ну ми шље ња и ра зу ми је ва њу сви је та и чо вје ка и њи
хо ве ко нач не суд би не.

Основ на цр та ви зан тиј ског бо го сло вља је сте бо го цен три чан по глед 
на чо вје ка и ње го ву суд би ну. Крај њи циљ и свр ха људ ског жи во та је сте 
обо же ње (θέωσις), ко је озна ча ва лич ни су срет Бо га и чо вје ка. Чо вје ко
ва лич ност ни је не ка за тво ре на, ау то ном на су шти на, већ ди на мич на 
ре ал ност чи ји је ко на чан сми сао да се уз диг не из над при ро де и оства
ри бо жан ску слич ност (упо до бље ње Бо гу) кроз за јед ни цу са Њим. Та 
мо гућ ност је чо вје ку да ро ва на и обе ћа на у Ису су Хри сту ко ји је по стао 
чо вјек да би смо се ми обо жи ли (по ста ли бо го ви по бла го да ти).

Ве о ма ва жна цр та бо го сло вља ви зан тиј ских ота ца је сте апо фа ти зам, 
тј. уче ње да је пој мов ни је зик не а де ква тан да из ра зи цје ло куп ну исти
ну, а људ ски ум не спо со бан да до ку чи су шти ну би ћа Бо жи јег. Са прет
ход не дви је по ве за на је још јед на бит на цр та ка рак те ри стич на за пра
во слав ну бо го слов ску тра ди ци ју: ја сно раз ли ко ва ње из ме ђу Бо жан ске 
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су шти не, ко ја је не спо зна тљи ва и не до ку чи ва, и Бо жан ских енер ги ја, 
ко је су не ство ре не и вјеч не, и за хва љу ју ћи ко ји ма чо вјек мо же да ствар
но и ди рект но оп шти са Бо гом.

Спе ци фич на осо бе ност ви зан тиј ског бо го сло вља је сте и ње гов до
жи вљај ни или опит ни ка рак тер, тј. мо гућ ност да се Бог до жи ви дру га
чи је не го пу тем ин те лек ту ал ног са зна ња, емо ци ја и чу ла. Св. Си ме он 
Но ви Бо го слов ин си сти ра на ми стич ном ис ку ству опа жа ња Бла го да ти 
Све те Тро ји це и ис ти че да је истин ско бо го по зна ње до жи вљај жи во га 
Бо га чи ја је сла ва ви дљи ва тје ле сним чу ли ма. Опит ни ка рак тер бо го по
зна ња ис ти чу и ве ли ки учи те љи иси ха зма.

Епо ху ви зан тиј ских ота ца и ви зан тиј ског бо го сло вља, ко ја тра је од 
дру ге по ло ви не V ви је ка до XV ви је ка, мо же мо по ди је ли ти на три пе ри
о да: ра но ви зан тиј ски, сред њо ви зан тиј ски и по зно ви зан тиј ски.

Ра но ви зан тиј ски пе ри од по чи ње по сли је Хал ки до на (451) а за вр
ша ва се са Св. Јо ва ном Да ма ски ном (сре ди на VI II ви је ка). Основ не ка
рак те ри сти ке бо го сло вља у овом пе ри о ду су син те за отач ког уче ња или 
„па три стич ка син те за“, ко ја је свој нај ви ши из раз на шла у дје ли ма Св. 
Мак си ма Ис по ви јед ни ка и Св. Јо ва на Да ма ски на, и при су ство ве ли ког 
бро ја по ле мич ких дје ла.

Хри сто ло шки спо ро ви ко ји су по тре са ли Цр кву у пр вој по ло ви ни V 
ви је ка на ста вље ни су и по сли је Че твр тог ва се љен ског са бо ра. У Си ри
ји, Па ле сти ни и Егип ту до шло је до ан ти хал ки дон ске ре ак ци је мо но
фи зи та, ко ја је осим вјер ског има ла и по ли тич ку ди мен зи ју. У њој је до
шло до из ра жа ја ан ти грч ко на ци о нал но осје ћа ње Си ри ја ца и Егип ћа на 
ко ји ни су мир но мо гли да под не су уз ди за ње Ца ри град ске ка те дре на 
дру го мје сто. Но си о ци ан ти хал ки дон ске ре ак ци је би ли су мо на си ко ји 
су Че твр ти ва се љен ски са бор ока рак те ри са ли као про не сто ри јан ски.

Не ко ли ко пу та су ви зан тиј ски ца ре ви по ку ша ли да пу тем дог мат
ских де кре та и по сла ни ца збли же пра во слав не и мо но фи зи те и ус по
ста ве вјер ско је дин ство у Им пе ри ји. Цар Зе нон је 382. го ди не, у до
го во ру са ца ри град ским па три јар хом Ака ки јем, упу тио алек сан дриј
ској цр кви по сла ни цу по зна ту као Ено ти кон (ἑνωτικόν), ко ја је има ла 
вје ро и спо ви јед ни, дог мат ски ка рак тер, са ци љем да по ми ри и ује ди ни 
пра во слав не и мо но фи зи те. Ено ти ко ном су, због ње го ве дво сми сле но
сти и нео д ре ђе но сти, би ли не за до вољ ни и пра во слав ни и мо но фи зи
ти. Пра во слав ни јер је, не име ну ју ћи их, за о би шао Хал ки дон ски орос 
и То мос па пе Ла ва, а мо но фи зи ти јер се ни је отво ре но из ја снио про тив 
Хал ки дон ског са бо ра. Па три јарх Ака ки је је ис ко ри стио Ено ти кон за 
ја ча ње сво је по зи ци је у Цр кви. Ње го ва власт про сти ра ла се на Ма лу 
Ази ју, Понт и Тра ки ју, а ан ти о хиј ски и алек сан дриј ски па три јар си би
ли су по твр ђи ва ни по ње го вој во љи. То је иза зва ло нај о штри ју ре ак
ци ју Рим ске Цр кве, за ко ју је ова кав раз вој до га ђа ја зна чио ства ра ње 
но вог по рет ка у Цр кви и укла ња ње пап ског при ма та. Па па Фе ликс је 
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из оп штио па три јар ха Ака ки ја оп ту жив ши га да је „учи нио пре сту пе 
на зло бан на чин“. Та ко је на стао рас кол из ме ђу Ис точ не и За пад не Цр
кве ко ји ће тра ја ти пу них 35 го ди на (484–518). За хтје ви Фе лик со вих 
на след ни ка, на ро чи то па пе Ге ла си ја, да ца ри град ски па три јар си Ев ти
ми је и Ма ке до ни је, ко ји су се упор но бо ри ли за хал ки дон ско вје ри
спо ви је да ње, из ба це Ака ки ја из дип ти ха би ли су кон тра про дук тив ни 
и ан ти ци пи ра ли су бу ду ћи Ве ли ки рас кол из ме ђу Ис то ка и За па да. 
Сту па њем на пре сто ца ра Ју сти на (518–527) до ла зи до пре ва зи ла же ња 
три де сет пе то го ди шњег рас ко ла и ус по ста вља ња цр кве ног ми ра. Цар је 
био при вр жен хал ки дон ском вје ро и спо ви је да њу па је из дао на ре ђе ње 
да га пот пи шу сви епи ско пи, др жав ни чи нов ни ци и вој ни слу жбе ни
ци. Пе де се так мо но фи зит ских епи ско па ко ји су од би ли да пот пи шу 
орос сврг ну то је са сво јих ка те дри.

Уни о ни стич ку по ли ти ку во дио је и цар Ју сти ни јан (527–565). Ње гов 
глав ни циљ био је об но ва је дин стве не Рим ске им пе ри је, ко ја је за ње га 
би ла си но ним за ко ни то сти, по рет ка и кул ту ре. Цар је сма трао да је за 
оства ре ње тог ци ља по треб но, осим по ли тич ког, оства ри ти и цр кве но 
је дин ство ко је би ис кљу чи ва ло би ло ка кав об лик ре ли ги о зног плу ра
ли зма. Још за ври је ме Ју сти но ве вла да ви не Ју сти ни јан је до шао до убје
ђе ња да су те о пас хиј ску фор му лу „Је дан од Све те Тро ји це по стра дао је 
ти је лом“, ду жне пот пи са ти све при ста ли це Хал ки до на ка ко би ски ну ли 
са се бе сва ко по до зре ње за не сто ри јан ство. Те о пас хиј ску фор му лу Ју
сти ни јан је унио у им пе ра тор ско ис по ви је да ње вје ре ко је је об ја вље но у 
пре ам бу ли ње го вог „Ко дек са“ 528. го ди не.

Ру ко во ђен иде јом ре ли ги о зног је дин ства цар је 533. са звао дис пут 
(Col la tio Con sta ti no po li ta na) из ме ђу пра во слав них и мо но фи зи та ко ји 
ни је дао оче ки ва не ре зул та те. По том су 543. и 544. у два цар ска едик
та осу ђе ни ори ге ни зам и три гла ве. Осу да три гла ве иза зва ла је ве ли
ко не го до ва ње на ро чи то на За па ду, гдје је про ту ма че на као под ри ва ње 
Хал ки дон ског са бо ра. Пе ти ва се љен ски са бор, ко ји је са звао Ју сти ни јан 
553, осу дио је и ори ге ни зам и три гла ве и на тај на чин са гла сио сво је 
од лу ке са на ве де ним цар ским едик ти ма.

Ан ти хал ки дон ска опо зи ци ја би ла је по ди је ље на на ве ли ки број 
фрак ци ја од ко јих је сва ка пре тен до ва ла на дог мат ску чи сто ту. У кри
лу мо но фи зит ства фор ми ра ле су се дви је глав не пар ти је ко је су до би
ле име по сво јим во ђа ма Се ве ру Ан ти о хиј ском (се ве ри ја ни) и Ју ли ја ну 
Ха ли кар нат ском (ју ли ја нов ци). Ју ли ја нов ци се још на зи ва ју аф тар то до
ке ти ма а то име су им да ли њи хо ви про тив ни ци се ве ри ја ни. Ју ли јан је 
учио да је Хри сто во ти је ло би ло не про па дљи во (ἀφθαρτος) и при је Вас
кр се ња, јер је Хри стос узео људ ску при ро ду без гри је ха а смрт и про па
дљи вост (φθορά) су по сле ди це гри је ха. Се вер се су прот ста вио Ју ли ја ну 
од луч но бра не ћи не ке аспек те пра во слав не хри сто ло ги је. Ако је Хри
сто во ти је ло би ло не про па дљи во он да су, по Се ве ру, Ње го ва стра да ња 
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и смрт би ли при вид ни (до ке ти зам). Иа ко је Хри сту био стран лич ни 
гри јех Он је ис ку сио по сле ди це гри је ха, тзв. не ви не стра сти (ἀδιάβλητα 
πάθη) као што су глад, стра да ње, про па дљи вост и смрт. Се вер ис ти че 
да се не про па дљи вост Хри сто вог ти је ла ма ни фе сто ва ла у Вас кр се њу а 
не у Ова пло ће њу.

Цар Ју сти ни јан је пред крај жи во та при хва тио аф тар то до ке ти зам и 
био је спре ман да об ја ви едикт у ко рист овог уче ња али га је смрт (565) 
спри је чи ла у то ме.

Се вер Ан ти о хиј ски је био нај ве ћи мо но фи зит ски те о лог и во де ћа 
бо го слов ска фи гу ра у VI ви је ку. Ка да је 512. по ста вљен на ан ти о хиј ску 
ка те дру он је при хва тио Ено ти кон (ту ма чио га у мо но фи зит ском сми
слу) и ана те ми сао Не сто ри ја, Ев ти ха, То мос па пе Ла ва и Хал ки дон ски 
са бор. Био је је дан од уче сни ка дис пу та из ме ђу пра во слав них и мо но
фи зи та (Col la tio Con sta ti no po li ta na), ко ји је 533. са звао цар Ју сти ни јан.

Се вер је при зна вао по сто ја ње чо вје штва у Хри сто вој лич но сти, али 
је то чо вје штво у ње го вом си сте му би ло аси ми ло ва но и „за кло ње но“ од 
стра не Бо жан ства. Он од би ја да га озна чи тер ми ни ма φύσις и ἐνέργεια, 
јер су ови тер ми ни по ње му ну жно ве за ни за ипо ста сно и кон крет но 
по сто ја ње. Се вер на гла ша ва да је у Хри сту је дан дје лат ник (ἐνέργων) и 
јед но деј ство или енер ги ја (ἐνέργεια), али су дје ла (τὰ ενεργ ηθέντα) раз
ли чи та. Је дин ство дје лат ни ка им пли ци ра је дин ство енер ги је, не омо
гу ћа ва ју ћи при том да се дје ла, ко ја од го ва ра ју при род ним свој стви ма 
људ ске и Бо жан ске при ро де раз вр ста ва ју у Бо жан ска и људ ска. Из на
ве де них раз ло га Се вер је за сту пао мо но е нер гет ско ста но ви ште (ко је са 
со бом по вла чи и мо но те лит ско ста но ви ште). Два деј ства (енер ги је), по 
Се ве ру, под ра зу ми је ва ју два дје лат на би ћа, при че му се ипо ста сно је
дин ство сво ди на при вид.

Се вер је до пу штао и двој ство при ро да у Хри сто вој лич но сти, али по 
ње му то двој ство по сто ји са мо у ми сли ма, има ги на ци ји (ἐν θεωρία), али 
не и у ствар но сти. Бо го чо вје чан ско је дин ство Хри сто ве лич но сти ука
зу је да је Хри стос из дви је при ро де (ἐκ δύο φύσεων) ко је су са ста вље не и 
пре и на че не у јед ну сло же ну, син те тич ку при ро ду (μία φύσις σύνθ ετος), 
та ко да се двој ство при ро да мо же са гле да ва ти са мо те о риј ски, ми сле
но (ἐν θεωρία). Се вер при хва та да је Хри стос из дви је при ро де (ἐκ δύο 
φύσεων), али не при хва та да је у двје ма при ро да ма (ἐν δύο φύσεσι), ка ко 
је то утвр ђе но у хал ки дон ском вје ро и спо вје да њу.

Сло же ност при ро да не зна чи, по Се ве ру, њи хо во сли ва ње или ми
је ша ње, не го да се оне не рас ки ди во сје ди њу ју и да ви ше не по сто је за
себ но. Ти је ло не пре ста је би ти ти је лом иа ко је оно ти је ло Бо га, а Ло гос 
не на пу шта сво ју Бо жан ску при ро ду иа ко је она ипо ста сно сје ди ње на 
са ти је лом ко је има ин те лек ту ал ну и ра ци о нал ну ду шу. Свој ства чо вје
чан ске при ро де, иди о ми ти је ла, по ста ју свој ства јед не сло же не при ро де. 
Се вер за сту па уче ње да Хри стос има јед ну сло же ну (син те тич ку) а не 
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јед ну про сту при ро ду, за то што би он то ло шки мо ни зам у ње го вој мо
но фи зит ској кон цеп ци ји ау то мат ски ис кљу чи вао двој стве ни ка рак тер 
при род них свој ста ва (ἰδιωμὰτων) и пу ну јед но сушт ност Хри ста са на ма.

У је ку хри сто ло шких рас пра ва по ја ви ла се но ва три ја до ло шка је рес 
три те и зам или тро бо штво, ко ју је од луч но про па ги рао и бра нио по
зна ти алек сан дриј ски фи ло соф Јо ван Фи ло пон. По ла зе ћи од мо но фи
зит ског ста но ви шта да не по сто ји раз ли ка из ме ђу при ро де (φύσις) и 
ипо ста си (ὑπόστ ασις) Фи ло пон из но си низ ар гу ме на та за сно ва них на 
Ари сто те лу у ко рист свог уче ња. Тер ми ни φύσις и ὑπόστ ασις из ра жа ва
ју, по ње му, кон крет ну ре ал ност, ин ди ви ду ал ност. Φύσις, ако се схва ти 
ап стракт но (φύσις in ap strac tio = οὐσία), је род ни по јам ко ји не по сто ји 
у ствар но сти. У ствар но сти по сто ји са мо φύσις in con cre to и она се у 
пот пу но сти по ду да ра са пој мом ὑπόστ ασις – πρόσωπον. Фи ло пон ис ти
че да је Све та јед но сушт на Тро ји ца μία φύσις καὶ οὐσία али не ну ме
рич ки, бро јем, јер у Тро ји ци по сто је три не ка Бо га (τρεῖς τινας θεούς), 
три при ро де ко је су до не раз ли ко ва ња ме ђу соб но јед на ке по Бо жан ству 
(θεότης). Фи ло пон ни је је дин ство Бо га схва тао ну ме рич ки већ као за
ми шље но је дин ство ро да ко је ни је ре ал но, кон крет но је дин ство.

По ла зе ћи од на ве де них прет по став ки Фи ло пон уста је у од бра ну мо
но фи зит ског уче ња. Ако φύσις тре ба да се схва ти као ап стракт ни, оп
шти по јам (τὸ κοινόν) а не као кон крет ни по јам иден ти чан са ὑπόστ ασις, 
он да Ки ри ло ва фор му ла µία φύσις τοῦ Θεοῦ λόγου σε σαρϰωμένη  са др
жи те о пас хиј ско уче ње и сво је вр сни пан те и зам. Јер, ако се ова пло ти ла 
при ро да Бо жан ства ко ја је за јед нич ка свим Ипо ста си ма он да су се ова
пло ти ли и стра да ли и Отац и Све ти Дух (те о пас хи зам); ако је Хри стос 
при мио у лич но је дин ство са со бом људ ску при ро ду он да Он не би по
стао кон кре тан чо вјек, већ би сје ди нио са со бом лич но сав људ ски род, 
што је по Фи ло по ну сво је вр сни пан те и зам.

За сту па ју ћи три те и стич ко уче ње Фи ло пон је ла ко мо гао да од го во ри 
за што сло же на при ро да Хри ста, ко ју за го ва ра ју мо но фи зи ти, не уно си 
сво ју сло же ност у Све ту Тро ји цу, јер ако је у Све тој Тро ји ци при сут
на трој стве ност при ро да он да сло же ност при ро де Си на оста је Ње го ва 
лич на сло же ност а не сло же ност при ро да Оца и Све то га Ду ха.

На дис пу ту Col la tio Con sta ti no po li ta na, ко ји је 533. го ди не са звао цар 
Ју сти ни јан, пр ви пут се по ја вљу је збо р ник спи са чи ји се ау тор ла жно 
пред ста вио као Ди о ни си је Аре о па гит, мно го бо жац ко га је у хри шћан
ство обра тио апо стол Па вле. Овај збо р ник, ко ји је да нас у на у ци по знат 
под на зи вом Cor pus Аreopаgiticum (Аре о па гит ски кор пус), из вр ши ће 
сна жан ути цај на хри шћан ско бо го сло вље и хри шћан ску кул ту ру уоп
ште. Ко мен та ри Јо ва на Ски то пољ ског и Мак си ма Ис по ви јед ни ка на ро
чи то су до при ни је ли ве ли кој по пу лар но сти Аре о па гистског кор пу са и 
учи ни ли да он по ста не ве о ма ва жан дио европ ске сред њо вје ков не кул
ту ре – ка ко ви зан тиј ске та ко и за пад но е вроп ске.
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Про о ри ге ни стич ки на стро је ни те о лог из ше стог ви је ка Ле он ти је 
Ви зан тиј ски за слу жан је за уво ђе ње у упо тре бу тер ми на ἐνυπόστ ασις 
(уи по ста зи ра ност), ко ји пред ста вља зна чај ну ино ва ци ју у хри сто ло ги
ји. Овај тер мин Ле он ти је ко ри сти да би ис ка зао да Хри сто ва људ ска 
при ро да ни је по сто ја ла у са мој се би или са ма по се би не го са мо уну тар 
не чег дру гог, тј. у ипо ста си (ἐνυπόστ ασις) Бо га Ло го са. Хри стос не по
сје ду је по себ ну људ ску ипо стас ко ја је по пут на ше, упо се бље на и од је
ли та, већ ипо стас Ло го са ко ја је за јед нич ка и нео дво ји ва и од Ње го ве 
људ ске и од Ње го ве бо жан ске при ро де.

Бо го слов ски спо ро ви на ста вље ни су и у VII ви је ку. Је дан од нај зна
чај ни јих ви зан тиј ских ца ре ва Ира кли је (610–641) тру дио се да за рад 
др жав них ин те ре са ус по ста ви вјер ско је дин ство у им пе ри ји. Као рђав 
плод та кве по ли ти ке по ја ви ло се мо но е нер гет ско и мо но те лит ско је
ре тич ко уче ње чи ји је ин спи ра тор и ини ци ја тор био па три јарх ца ри
град ски Сер ги је. Он је сми слио фор му лу је дин ства по зна ту под на зи
вом „Из ло же ње вје ре“ (Ἔкθ εσις τῆς πίστεως), пре ма ко јој би мо но фи зи
ти при хва ти ли уче ње о дви је при ро де али са јед ном бо го чо вје чан ском 
во љом и јед ним бо го чо вје чан ским деј ством или енер ги јом. Ово је био 
по ку шај да се Хал ки дон про ту ма чи у фор ми при хва тљи вој за мо но фи
зи те. Оста так Ира кли је ве вла да ви не био је ис пу њен спо ро ви ма из ме ђу 
мо но те ли та и пра во слав них ко ји ни су хтје ли да при хва те Ἔкθ εσις.

Ира кли јев на след ник, цар Кон стант II, ми слио је да ће ути ша ти бу ру 
у Цр кви из да ва њем но вог де кре та по зна тог под на зи вом „Обра зац вје
ре“ (Τύπος περί πίστεως) ко ји је под при јет њом нај стро жих ка зни за бра
њи вао рас пра ву о во љи и деј ству у Хри сто вој лич но сти. 

По ку ша ји ца ре ва Ира кли ја и Кон стан та II да из да ва њем дог мат ских 
де кре та „Ек те си са“ и „Ти по са“ на мет ну вје ру сво јим по да ни ци ма би ли 
су осу је ће ни не са мо до след ним ста вом во де ћих пра во слав них ота ца 
то га до ба – Св. Мак си ма, Св. Со фро ни ја и Св. Мар ти на, не го и пре ћут
ном опо зи ци јом цје ло куп ног ти је ла Цр кве. Св. Мак сим Ис по ви јед ник 
је при ли ком по би ја ња мо но те лит ског уче ња ука зао на ње го ве не га тив
не ег зи стен ци јал не по сле ди це. Оно што је Хри стос узео то ће би ти спа
ше но. Ако Хри стос ни је имао људ ску во љу она не ће би ти ис ци је ље на, 
а во љи је нај по треб ни је ис цје ље ње јер је она из вор гри је ха. За то је за 
на ше спа се ње би ло нео п ход но да се из ли је чи и вас по ста ви чо вје чан ска 
во ља у ње ној пу но ћи, са бра но сти, цје ло ви то сти и у са гла сју са Бо жи јом 
во љом, а то је мо гу ће са мо ако је Хри стос имао и људ ску во љу.

Сли је де ћи ми сао Св. Мак си ма и Ше сти ва се љен ски са бор је у свом 
оро су из ло жио да су у Хри сту дви је при род не во ље и два при ро да деј
ства – не раз дје љи во, не про мјен љи во, не раз луч но и не сли ве но, и ти ме 
до пу нио хал ки дон ско вје ро и спо ви је да ње.

Бо го сло вље нај ве ћег те о ло га ви зан тиј ског пе ри о да Св. Мак си ма 
Ис по ви јед ни ка пред ста вља истин ску син те зу све то о тач ког уче ња. У 
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ње го вом бо го слов ском си сте му на шли су сво је мје сто нај бо ље иде
је Ори ге на, Ева гри ја, Ди о ни си ја, ка па до киј ских ота ца и Св. Ки ри ла 
Алек сан дриј ског.

Јед на од нај зна чај ни јих лич но сти ви зан тиј ске епо хе је ве ли ки бо го
слов, про по ви јед ник и цр кве ни пје сник Св. Јо ван Да ма скин, са ко јим се 
за вр ша ва ра но ви зан тиј ски и по чи ње сред њо ви зан тиј ски пе ри од. Дог
ма ти ку Православне Цркве си сте мат ски је из ло жио у свом нај зна чај
ни јем дје лу „Ис точ ник зна ња“ (Πηγή γνώσεως), оста ју ћи вје ран цр кве
ном Пре да њу и уче њу ота ца у ко ји ма је ви дио бо го на дах ну те учи те ље 
и бо го но сне па сти ре. Св. Јо ван се на ро чи то ис та као у бор би про тив 
ико но бо рач ке је ре си, а од бра ну све тих ико на из во дио је не по сред но из 
дог ма та о ова пло ће њу Бо га Ло го са.

Рас пра ве о те о ло шкој осно ва но сти и оправ да но сти из о бра жа ва ња 
Хри сто вог ли ка на ико ни пред ста вља ле су цен трал ни про блем око ко га 
се во ди ла сва бо го слов ска бор ба око ико на. За Све тог Јо ва на Да ма ски
на ико на је вјеч на по твр да хри сто ло шког дог ма та о Ова пло ће њу Си на 
Бо жи јег. Она је по твр да да се Син Бо жи ји ствар но а не при вид но ова
пло тио. Уче ње ико но бо ра ца, по Св. Јо ва ну, ни је ни шта дру го не го је дан 
вид до ке ти зма.

Сед ми ва се љен ски са бор одр жан у Ни ке ји 787. го ди не је фор му ли
сао и из ра зио су шти ну ико но по што ва ња. Ре че но је да се ико не по шту ју 
по кло ње њем и цје ли ва њем и да част ко ја се ука зу је ико ни пре ла зи на 
пр во лик. Онај ко се кла ња ико ни, кла ња се ипо ста си или лич но сти оно
га ко је при ка зан на њој, а не др ве ту и бо ја ма. По кло ње ње ико на ма знак 
је по бо жно сти и сми ре ња. Ја сно је ис так ну та раз ли ка из ме ђу из ра за 
προσκύνησις, ко ји озна ча ва по кло ње ње из по ча сти ко је се ода је ико на
ма, и из ра за λατρεία, ко ји озна ча ва слу же ње (обо жа ва ње), од но сно по
кло ње ње у сми слу слу же ња ко је до ли ку је са мо Бо гу.

Нај ве ћи те рет у бор би про тив ико но бо рач ке је ре си под ни је ло је ви
зан тиј ско мо на штво. По себ но је би ла зна чај на уло га зна ме ни тог игу
ма на Сту дит ског ма на сти ра Св. Те о до ра, ре фор ма то ра ис точ ног мо
на штва и иде о ло га зи лот ске стран ке, ко ја ће има ти огро ман ути цај на 
жи вот Цр кве у по зни јем пе ри о ду. На при мјед бе ико но бо ра ца да ико
но по што ва те љи из о бра жа ва њем Хри сто вог ли ка на ико ни сли ка ју Ње
го ву чо вје чан ску при ро ду и ти ме об на вља ју Не сто ри је ву је рес, Св. Те о
дор Сту дит од го ва ра да ико на Хри сто ва ни је сли ка Ње го ве чо вје чан ске 
при ро де не го ипо ста си ова пло ће ног Бо га Ло го са, ко ји је узео све осо
би не чо вје ка укљу чу ју ћи и мо гућ ност да бу де на сли кан.

Го ди не 843. Цр ква је из во је ва ла ко нач ну по бје ду над ико но бор
ством. Те го ди не је ца ри ца Те о до ра, у пр ву не дје љу Ве ли ког по ста, са
зо ва ла са бор у Ца ри гра ду, на ко јем је ус по ста вље но ико но по што ва ње. 
Ова не дје ља се од та да сла ви као ве ли ки пра зник и на зва на је Не дје
љом Пра во сла вља. На овај пра зник Цр ква из ри че ана те му про тив свих 
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оних ко ји су се др зну ли да, по свом не ра зу мљу, упо ре ђу ју све те ико не 
са мно го бо жач ким идо ли ма, али из ри че та ко ђе и ана те му про тив свих 
је ре си ко је су до та да по тре са ле Цр кву Хри сто ву. Због то га овај пра
зник пред ста вља збир свих по бје да ко је је из во је ва ла Пра во слав на Цр
ква и три јумф бо гом да не исти не над му дро ва њи ма људ ским.

Ова по бје да има ће оп ште цр кве ни зна чај, јер је омо гу ћи ла про цват 
пра во слав не ду хов но сти и ожи вља ва ње цр кве ног жи во та. Без ико на 
ко је омо гу ћу ју вјер ни ма да оства ре жи ву ве зу са гор њим не бе ским сви
је том, не ма ни истин ске ду хов но сти.

У пе ри о ду бор бе про тив ико но бо рач ке је ре си, ко ји је тра јао ви ше 
од јед ног ви је ка (726–843), до вр шен је про цес кул тур ног и по ли тич ког 
пре о бра жа ја Ис точ ног рим ског цар ства у Ви зан тиј ску ци ви ли за ци ју, 
ко ја је окренулa ле ђа сво јој кул тур ној и по ли тич кој рим ској про шло
сти и из ње дри ла ори ги нал на ду хов на и умјет нич ка дје ла не про ла зне 
ври јед но сти.

Сред њо ви зан тиј ски пе ри од отач ког бо го сло вља тра је од дру ге по ло
ви не VI II ви је ка до кра ја XII ви је ка, а ње го ви нај зна чај ни ји пред став ни
ци су, осим већ по ме ну тог игу ма на Сту дит ског ма на сти ра Те о до ра, Св. 
Фо ти је Ца ри град ски и Св. Си ме он Но ви Бо го слов. По че так овог пе ри о да 
оби ље жи ла је ико но бо рач ка кри за, а оста так спо ро ви из ме ђу Ис точ не и 
За пад не Цр кве ко ји ће ре зул ти ра ти Ве ли ким рас ко лом 1054. го ди не.

До ве ћих не спо ра зу ма из ме ђу Ис точ не и За пад не Цр кве до ла зи у 
ври је ме па три јар ха Фо ти ја. Све ти Фо ти је је јед на од нај зна чај ни јих 
лич но сти у исто ри ји Ви зан ти је и сим бол от по ра па пи стич ким пре тен
зи ја ма Рим ског епи ско па. Био је чо вјек ве ли ких та ле на та и ен ци кло
пе диј ског обра зо ва ња о че му свје до че ње го ва дје ла, ко ја пред ста вља ју 
при мјер ве ли ке еру ди ци је, ин вен тив но сти и стил ског мај стор ства.

Не тр пе љив и над мен од нос па пе Ни ко ле I пре ма па три јар ху Фо ти
ју, као и ње го во др ско ми је ша ње у уну тра шње ства ри Ца ри град ске па
три јар ши је по твр ђи ва ли су па пи стич ке пре тен зи је рим ског епи ско па, 
од но сно ње го ву на мје ру да про ја ви при мат вла сти. У то ври је ме у За
пад ној Цр кви по ја ви ло се не ко ли ко об ред них и дог мат ских но во та ри ја 
ко је ни су би ле у скла ду са цр кве ним пре да њем и уче њем ота ца, а ко је 
ће до ве сти до ко нач ног рас ко ла. На ро чи то је би ло штет но уче ње о Fi li
o que, по ко јем Све ти Дух ис хо ди од Оца и од Си на. Па три јарх Фо ти је је 
пр ви под вр гао кри ти ци но ви дог мат За пад не Цр кве и ука зао на ње гов 
не пра во слав ни са др жај.

На кон од ла ска Фо ти ја са исто риј ске сце не до ла зи до још ве ћег за
хла ђе ња од но са и про ду бљи ва ња раз ли ка из ме ђу Ис точ не и За пад не 
Цр кве. Об ред не и дог мат ске раз ли ке као и од ре ђе ни по ли тич ки фак то
ри до ве шће до Ве ли ког рас ко ла из ме ђу дви је Цр кве 1054. го ди не.

По ли тич ке при ли ке у пр вој по ло ви ни XI ви је ка сна жно су ути ца
ле на по ја ву рас ко ла. Цар Кон стан тин Мо но мах (1042–1055) се до го
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во рио са па пом Ла вом IX (1049–1054) о за јед нич кој од бра ни Ита ли је 
(чи ји је југ још при па дао Ви зан ти ји) од Нор ма на и за то обе ћао да ће 
му вра ти ти ју жно и та ли јан ске епар хи је, ко је су, као дио Ви зан тиј ског 
цар ства, пот па да ле под ју рис дик ци ју ца ри град ског па три јар ха. Иа ко 
је овај спо ра зум др жан у тај но сти од па три јар ха Ми ха и ла Ке ру ла ри ја 
(1043–1059), он је за ње га са знао и од лу чио да сла бом и нео д луч ном 
ца ру Кон стан ти ну Мо но ма ху до ка же сву не за ви сност и пред ност свог 
по ло жа ја. По ње го вом на ло гу Лав Охрид ски је на пи сао дје ло про тив 
ла тин ских об ре да ко је је иза зва ло бур ну ре ак ци ју Ри ма. Чи ни се ипак 
да је кључ ни узрок овог рас ко ла екли си о ло шке при ро де, а ти че се пра
ва и ин ге рен ци ја рим ског епи ско па. По уче њу За пад не Цр кве рим ски 
епи скоп има власт над ци је лом ва се љен ском Цр квом, он је гла ва Цр
кве и без ње га Цр ква не ма пу но ћу и не мо же да про ја ви сво ју са бор ну 
(ка то ли чан ску) ди мен зи ју. Ова кав екс трем ни па пи зам про по ви је дао 
је и па па Лав IX ко ји је био је дан од глав них ак те ра у ври је ме рас ко ла: 
„Ни ко не мо же по ре ћи чи ње ни цу да као што се ре зом ре гу ли шу ци је
ла вра та, та ко апо стол Пе тар и ње го ви на след ни ци од ре ђу ју по ре дак 
и устрој ство ци је ле Цр кве. И као што се за хва љу ју ћи ре зи вра та отва
ра ју и за тва ра ју, са ма оста ју ћи не по крет на, та ко и Пе тар и ње го ви на
след ни ци има ју пра во да сло бод но из ри чу суд о сва кој Цр кви и ни ко 
ни на ко ји на чин не сми је да ре ме ти или угро жа ва њи хов по ло жај. Јер 
вр хов ној ка те дри ни ко не су ди“.

У ље то 1054. го ди не у Ца ри град су до пу то ва ла тро ји ца пап ских ле
га та, ме ђу ко ји ма је био и бу ду ћи па па Сте фан IX (кар ди нал Фри дрих 
Ло та рин шки). За раз ли ку од ца ра Кон стан ти на Мо но ма ха, ко ји их је 
све ча но до че као у на ди да ће по сти ћи по ли тич ки до го вор са па пом, па
три јарх Ми хај ло Ки ру ла ри је им ни је ука зао ни ка кву по част и од био је 
да се ви ди са њи ма. Ка да се 16. ју ла 1054. го ди не на род ују тру оку пљао у 
Све тој Со фи ји на Ли тур ги ју, тро ји ца пап ских ле га та, ме ђу ко ји ма је био 
и бу ду ћи па па Сте фан IX (кар ди нал Фри дрих Ло та рин шки) ушли су у 
ол тар и по ло жи ли на сто гра ма ту на ко јој је пи са ло: „Вла шћу Све те и 
Не раз дјел не Тро ји це и апо стол ског пре сто ла, чи је ле гат ство вр ши мо... 
пот пи су је мо ана те му... про тив Ми ха и ла и ње го вих след бе ни ка ако се не 
по ка ју“. Са бор са ста вљен од два ар хи е пи ско па, два на ест ми тро по ли та 
и се дам епи ско па ко јим је пред сје да вао па три јарх Ми хај ло Ки ру ла ри је 
ба цио је 20. ју ла ана те му на крив це за исту па ње 16. ју ла. Па три јарх је 
окру жном по сла ни цом о овој од лу ци оба вје стио ци је лу ис точ ну је рар
хи ју. Та ко се од и гра ла јед на од нај ве ћих дра ма у исто ри ји Цр кве.

Че твр ти кр ста шки рат ко ји се за вр шио осво је њем Ца ри гра да, ње го
вом вар вар ском по ха ром, све то гр ђем над пра во слав ним све ти ња ма и 
осни ва њем Ла тин ског цар ства у ср цу Ви зан ти је, још ви ше ће про ду би
ти рас кол и по ја ча ти ани мо зи тет из ме ђу Ис то ка и За па да, чи ји су од но
си по ла ко по че ли да пре ра ста ју у ра сноре ли гиј ску мр жњу.
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У жи во ту Ис точ не Цр кве то ком ви зан тиј ског пе ри о да ве о ма ва жну 
уло гу игра ју дви је стран ке или стру је: јед на ко ју пред во ди мо на штво 
(зи лот ска или ри го ри стич ка стру ја) а ко ја је би ла про тив са рад ње са 
свје тов ном вла шћу и крај ње не по вјер љи ва пре ма ла тин ском За па ду, и 
дру га ко ја је би ла на кло ње на са рад њи са свје тов ном вла шћу (ху ма ни
сти, по ли ти ча ри) и ком про ми су са ла тин ским За па дом. Зи ло ти су има
ли не га ти ван став пре ма упли ву грч ке фи ло со фи је и свје тов не му дро
сти уоп ште на бо го сло вље.

На кон ико но бо рач ке кри зе ри го ри стич ка стран ка је има ла знат но 
ве ћи ути цај од стран ке по ли ти ча ра. Цр ква у Ви зан ти ји је од ба ци ла сва
ку но ву син те зу из ме ђу је лин ске му дро сти и хри шћан ства, а ви зан тиј
ски ин те лек ту а лац и ху ма ни ста из XI ви је ка Јо ван Ита лос (Ἰωάννης ὁ 
Ἰταλός † 1090) осу ђен је са бор но 1082. као је ре тик због „пре ко мјер не 
упо тре бе кла сич не фи ло со фи је“. У од лу ка ма са бо ра (ана те ма ма) ко је су 
се од но си ле на Ита ло са ис ти че се да су све глав не хри шћан ске је ре си 
ре зул тат ути ца ја је лин ске фи ло со фи је.

По зно ви зан тиј ски пе ри од тра је од XI II до XV ви је ка, а ка рак те ри
шу га кул тур ни про цват (ре не сан са Па ле о ло га) и по ли тич ко опа да ње 
Ви зан тиј ског цар ства.

Ду хов но сре ди ште овог пе ри о да чи ни иси ха стич ки по крет, ко ји 
пред ста вља ау тен тич ни из раз и син те зу тра ди ци о нал ног пра во слав ног 
бо го сло вља и фи ло со фи је. У уче њу иси ха ста из ра же на је вјер ност ис
точ ној аскет ској тра ди ци ји (од еги пат ских ана хо ре та до Св. Си ме о на 
Но вог Бо го сло ва) и дог мат ском пре да њу древ них ота ца (од Св. Ва си
ли ја до Св. Јо ва на Да ма ски на).

Иси ха зам је под ви жнич ки на чин хри шћан ског жи во та чи ја је 
основ на ка рак те ри сти ка про во ђе ње жи во та у мо ли тве ном ти хо ва њу 
или иси хи ји (ἡσυχία = ти ши на, спо кој ство, мир) и стал ном при зи ва њу 
име на Ису со вог. Иси ха зам је та ко ђе ме тод по зна ња и до жи вља ја Бо га, 
сви је та и чо вје ка.

Као плод ум но ср дач не (Ису со ве) мо ли тве ја вља се ви ђе ње Та вор ске 
свје тло сти, сла ве Бо жи је, под ви дом не ство ре них Бо жан ских енер ги ја, 
и жи во оп ште ње са Бо гом. За раз ли ку од Бо жан ске су шти не, ко ја је не
спо зна тљи ва, Бо жан ске енер ги је су до ступ не на шем по зна њу. Истин
ски ду хов ни пре те ча све то гор ских иси ха ста био је Си ме он Но ви Бо
го слов на ко га су и са ми иси ха сти ука зи ва ли као на сво га учи те ља. И 
за Св. Си ме о на и за иси ха сте ви ђе ње Бо га и свје сно оп ште ње са Њим 
пред ста вља ло је су шти ну хри шћан ског жи во та.

Во ђе иси ха стич ког по кре та у XI II и XIV ви је ку при па да ле су ри го ри
стич кој стран ци. Нај ве ћи те о лог и те о ре ти чар иси ха зма Св. Гри го ри је 
Па ла ма до шао је у су коб са ра ци о на ли стич ки на стро је ним ка ла бриј
ским фи ло со фом Вар ла мом, ко ји је сво је бо го слов ске и фи ло соф ске 
по гле де ба зи рао на Ари сто те ло вој фи ло со фи ји, а сво је до ка зе гра дио 
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пу тем си ло ги за ма. Иа ко је био про па га тор ви зан тиј ске кул ту ре на За
па ду, Вар ла му су, због ње го вог ла тин ског те о ло шкофи ло соф ског обра
зо ва ња, би ла ту ђа ви зан тиј ска ду хов на стру ја ња и ми стич ни ре а ли зам 
све то гор ских иси ха ста. Он је оспо ра вао те мељ ни по сту лат иси ха зма 
– не ство ре ност и вјеч ност Бо жан ских енер ги ја и ми стич ком ре а ли зму 
иси ха ста су прот ста вио ра ци о нал ну спо зна ју Бо га, осла ња ју ћи се са мо 
на ло гич ке за кључ ке. Он је, та ко ђе, оп ту жи вао иси ха сте за ме са ли јан
ску је рес, по ка зу ју ћи на тај на чин да уоп ште не ра зу ми је су шти ну ове 
аскет ске прак се.

Св. Гри го ри је Па ла ма је од ба цио си ло ги стич ки ме тод свог про тив
ни ка и мо гућ ност ра ци о нал не спо зна је Бо га. Сли је де ћи ве ли ке оце Ис
то ка (ка па до киј це, пи сца Аре о па гит ског кор пу са и Св. Мак си ма Ис по
ви јед ни ка) Св. Гри го ри је је твр дио да се чо вјек мо же при бли жи ти Бо гу 
са мо пу тем ми стич ног про свје тље ња, тј. ум но ср дач ном мо ли твом, ко ја 
до во ди до оза ре ња и до ви ђе ња не ство ре не Бо жан ске свје тло сти. Па ла
ма је ла ко по био оп ту жбе сво га про тив ни ка за ме са ли јан ство по ка зу ју
ћи да иси ха стич ка аскет ска прак са не ма ни шта за јед нич ко са ан ти све
то та јин ском прак сом ових је ре ти ка ко ји су твр ди ли да тје ле сним очи ма 
гле да ју са му су шти ну Бо жи ју.

У дис пу ту из ме ђу Св. Гри го ри ја и Вар ла а ма до шле су до из ра жа ја све 
раз ли ке из ме ђу ис точ но пра во слав ног и за пад нос хо ла стич ког бо го сло
вља по пи та њу бо го по зна ња и од но са Бо га и чо вје ка.

По зно ви зан тиј ски пе ри од оби ље жи ли су и по ку ша ји ује ди ње ња 
(уни је) Ис точ не и За пад не Цр кве. Пр ви та кав по ку шај до го дио се на 
са бо ру у Ли о ну 1274. го ди не. По вод за ову уни ју би ле су по ли тич ке 
окол но сти ко је су на ста ле на кон ру ше ња Ла тин ског цар ства (1261) и 
об на вља ња Ви зан тиј ског цар ства. Ви зан тиј ском ца ру Ми хај лу VI II Па
ле о ло гу (12591282) би ла је по треб на уни ја ка ко би от кло нио опа сност 
ко ја је при је ти ла об но вље ном Ви зан тиј ском цар ству од кра ља На пу ља 
и Си ци ли је Кар ла Ан жуј ског, ко ји је имао на мје ру да са сво јим са ве зни
ци ма об но ви Ла тин ско цар ство.

Са бор је отво рен у ма ју 1274. го ди не, а уни ја је све ча но про гла ше на 
на че твр тој са бор ској сјед ни ци 6. ју ла исте го ди не. Па па Гри го ри је X је 
обе ћао ца ру Ми хај лу VI II да ће га из ми ри ти са Кар лом Ан жуј ским ако 
уни ја бу де спро ве де на. Цар је по ку шао на сил но да на мет не уни ју али је 
ње гов по ку шај на и шао на сна жан от пор све штен ства и на ро да у Ви зан
ти ји. По чет ком осам де се тих го ди на XIV ви је ка уни ја је де фи ни тив но 
про па ла. На след ник Ми хај ла VI II на ви зан тиј ском пре сто лу Ан др о ник 
II (12831328) са звао је 1283. го ди не са бор ко ји је осу дио уни ју, про у ни
јат ског па три јар ха Јо ва на Ве ка и ца ра Ми ха и ла VI II.

Дру ги по ку шај скла па ња уни је из ме ђу Ис точ не и За пад не Цр кве 
на са бо ру у Фе ра ри и Фло рен ци ји (14381439) за вр шио се та ко ђе не
у спје шно. Ви зан тиј ски цар Јо ван VI II Па ле о лог (14251448), у на ди да 
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ће до би ти вој ну по моћ за пад них вла да ра, по чео је пре го во ре са па пом 
Еу ге ном IV о скла па њу уни је. За уни ју ни шта ма ње ни је је био за ин
те ре со ван ни сам па па ко ји је же лио да је ис ко ри сти за ја ча ње вла сти
тог по ло жа ја. По ло жај рим ског епи ско па зна чај но су осла би ли са бо ри у 
Пи зи (1409), Кон стан ци (1414) и Ба зе лу (1431), ко ји су на сто ја ли да су
жа ва њем ин ге рен ци ја огра ни че пап ску по ли тич ку и ду хов ну моћ. Са
бор у Пи зи до нио је од лу ку да је са бор из над па пе и да му мо же су ди ти.

Па па Еу ген и цар Јо ван су по сти гли спо ра зум да се за јед нич ки са бор 
пра во слав них и ри мо ка то ли ка одр жи у Фе ра ри. Са бор је све ча но отво
рен у ок то бру 1438. го ди не. На са бо ру су во ђе не рас пра ве о пап ском 
при ма ту, о Fi li o que, о упо тре би бес ква сних хље бо ва на Ли тур ги ји и о 
чи сти ли шту. Кра јем 1438. са бор је због ку ге пре мје штен из Фе ра ре у 
Фло рен ци ју (Фи рен цу), гдје су на ста вље не за по че те ди ску си је. У Фло
рен ци ји је пра во слав на де ле га ци ја би ла у те жем по ло жа ју не го у Фе ра
ри, по што је би ла из ло же на раз ли чи тим при ти сци ма ка ко би при ста ла 
на уни ју. По сли је ви ше мје сеч них ди ску си ја са ста вљен је текст уни је, 
ко ји је тре ба ло сви да пот пи шу. Текст са др жи фор му ла ци ју да Све ти 
Дух ис хо ди од Оца и од Си на (Fi li o que), али као од јед ног прин ци па и 
кроз јед ну спи ра ци ју. При знат је при мат вла сти рим ског па пе за ко га се 
ка же да је на след ник Пе тров, ко га је Хри стос по ста вио за свог на мје
сни ка да бу де па стир и учи тељ ци је лој Цр кви.

У не дје љу 5. ју на 1339. чла но ви грч ке де ле га ци је, осим Св. Мар ка 
Ефе ског, пот пи са ли су уни ју. Ка да је ви дио да на ак ту о уни ји ме ђу три
де сет три пот пи са не ма и оног ко јег је нај ви ше при жељ ки вао, па па Еу
ген је уз вик нуо: „Да кле, ни шта ни смо ура ди ли!“ Па па је био свје стан 
ствар не си ту а ци је на Ис то ку и знао је да Све ти Мар ко ви ше не го оста
ли чла но ви де ле га ци је пред ста вља мен та ли тет ко ји је пре о вла да вао на 
Ис то ку. Иа ко се др жав на власт у Ви зан ти ји свим си ла ма тру ди ла да 
спро ве де уни ју она ни је успје ла да за жи ви. Са бор ис точ них па три ја ра
ха је 1450. у Ца ри гра ду осу дио уни ју и зба цио уни о ни стич ког па три јар
ха Гри го ри ја Ма ма са.

Аре о па гит ски Кор пус
(Cor pus Are o pa gi ti cum; Αρε οπαγιτικά Συγγράμματα)

До да нас ни је утвр ђен иден ти тет пи сца ко ји је под име ном Ди о ни си ја 
Аре о па ги та, мно го бо шца ко га је у хри шћан ство обра ти ла про по ви јед 
апо сто ла Па вла, са ста вио збир ку бо го слов ских тек сто ва по зна ту као 
„Аре о па гит ски Кор пус“ (лат. Сorpus Are o pa gi ti cum). Ови тек сто ви су 
пр ви пут по ста ли по зна ти ши рој јав но сти за ври је ме дис пу та из ме ђу 
пра во слав них и умје ре них мо но фи зи та се ве ри ја на (при ста ли ца Се ве
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ра Ан ти о хиј ског), ко ји је у Ца ри гра ду 533. ор га ни зо вао цар Ју сти ни јан. 
Мо но фи зи ти су се по зи ва ли на њих као на дје ла Ди о ни си ја Аре о па
ги та, са вре ме ни ка апо сто ла и чо вје ка од ау то ри те та, ка ко би до ка за ли 
пра во вјер ност сво га уче ња. Во ђа пра во слав не де ле га ци је на овом дис
пу ту Ипа ти је Ефе ски по сум њао је у ау тен тич ност ових дје ла сма тра ју
ћи их фал си фи ка том апо ли на ри је ва ца.

При је овог дис пу та аре о па гит ске спи се ци ти ра ју Се вер Ан ти о хиј
ски и Ан дреј Ке са риј ски. Се вер у „Пи сму игу ма ну Јо ва ну“ на во ди из раз 
κοινή θεανδρική ενέργεια (но ва бо го чо вје чан ска енер ги ја) из „Че твр тог 
пи сма Га ју мо на ху“ као ар гу мент у при лог уче ња о јед ној сло же ној при
ро ди (μία σύνθ ετος φύσις) у Хри сту. Он та ко ђе ци ти ра од ло мак из спи са 
„О бо жан ским име ни ма“ у трак та ту „Про тив ана те ма Ју ли ја на Ха ли
кар нат ског“. Ан дреј Ке са риј ски у „Ту ма че њу на От кри ве ње Јо ва но во“ 
ци ти ра Аре о па ги ти ке че ти ри пу та.

Иа ко их је углед ни ми тро по лит ефе ски Ипа ти је сма трао фал си фи
ка ти ма, аре о па гит ски спи си су убр зо при хва ће ни као ау тен тич ни и од 
стра не пра во слав них. Из ме ђу 532. и 548, Јо ван Ски то пољ ски је пи сао 
схо ли је (ко мен та рету ма че ња) на Аре о па ги ти ке са ан ти се ве ри јан ским 
на гла ском. Збир ку схо ли ја на Аре о па ги ти ке, ко ја ће то ком чи та вог 
сред њег ви је ка би ти нео дво ји ви дио Кор пу са, до вр шио је Св. Мак сим 
Ис по ви јед ник.

За хва љу ју ћи ау то ри те ту Ди о ни си ја Аре о па ги та ко јем је Кор пус при
пи си ван, али и бо го слов ском уми је ћу пра вог ау то ра (не по зна тог), ова 
дје ла су вр ло бр зо сте кла ши ро ку по пу лар ност и из вр ши ла огро ман 
ути цај на сред њо вје ков ну ми сао ка ко на Ис то ку та ко и на За па ду. Њи
хо ва ре пу та ци ја је у зна чај ној мје ри би ла осна же на од стра не ис так
ну тих цр кве них лич но сти: Евло ги ја Алек сан дриј ског, па пе Гри го ри ја 
Дво је сло ва, Со фро ни ја Је ру са лим ског, Мак си ма Ис по ви јед ни ка, па пе 
Мар ти на, Јо ва на Да ма ски на и дру гих. Ве ћој по пу лар но сти и ути ца ју 
Кор пу са до при ни је ли су и број ни пре во ди са грч ког из вор ни ка на дру
ге је зи ке. У VI ви је ку пре ве ден је на си риј ски је зик, у VI II на арап ски и 
јер мен ски, у IX на коптски и ла тин ски, у XI на гру зиј ски. У XIV ви је ку 
на сло вен ски (срп ско сло вен ски) је зик Кор пус је пре вео зна ме ни ти срп
ски мо нах Иса и ја ко ји нам је уз пре вод оста вио и по тре сно свје до чан
ство о стра да њу Ср ба код Чер но ме на на Ма ри ци 1371. го ди не.

На кон Ипа ти ја Ефе ског древ ност, ау тор ство и ау тен тич ност Аре о
па ги ти ка све до XV ви је ка ни ко ни је до во дио у пи та ње (осим мо жда 
па три јарх Фо ти је – Bibl. 1). Пр ве сум ње у њи хо ву ау тен тич ност из ра
зи ли су Ге ор ги је Тра пе зунт ски (Γεώργιος Τραπεζούντιος † 1484), Те о дор 
Га ски (Θεόδωρος Γάζης † 1478) и Ло рен цо Ва ла (Lo ren zo Val la † 1457). 
Не што ка сни је и Ера змо Ро тер дам ски (Era smus Ro te ro da mus † 1536) из
но си низ при мјед би про тив Ди о ни си је вог ау тор ства. Кра јем XIX ви је
ка Х. Кох (Hu go Koch † 1940) и Ј. Штиглма јер (Jo seph Stiglmayr † 1934) 
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до ка зу ју ди рект ни ути цај спи са нео пла то ни ча ра Про кла Ди ја до ха (умро 
485) на ау то ра Кор пу са [Koch H., Pro klus als Qu el le des Pse u doDionysi us 
Are o pa gi ta in der Le hre vom Bösen, Phi lo lo gus 54 (1895); Stiglmayr J., Der 
Ne u pla to ni ker Pro klos als Vor la ge des so ge nan nten Dionysi us Are o pa gi ta in 
der Le hre vom Übel, Hi sto risches Ja hr buch 16 (1895)].

Основ ни ар гу мен ти про тив те зе да је Кор пус на стао у апо стол ском 
пе ри о ду и да је ње гов ау тор Ди о ни си је Аре о па гит су сле де ћи: 1) ове 
спи се ни ко не ци ти ра и не по ми ње при је VI ви је ка; 2) у трак та ту „О 
цр кве ној је рар хи ји“ ау тор Кор пу са го во ри о чи та њу Сим во ла вје ре за 
ври је ме Ли тур ги је, што је прак са ко ју је 476. го ди не увео у Ан ти о хи ји 
мо но фи зит Пе тар Гна феј; 3) упо тре ба хал ки дон ске хри сто ло шке тер
ми но ло ги је ука зу је да је Кор пус на стао по сли је Че твр тог ва се љен ског 
са бо ра; 4) Ди рек тан ути цај фи ло со фи је Про кла Ди ја до ха (умро 485) на 
ау то ра ука зу је да Кор пус ни је мо гао на ста ти при је V ви је ка.

Да на шња на у ка сто ји на ста но ви шту да су аре о па гит ски спи си на
ста ли у пе ри о ду из ме ђу 476. (ter mi nus post qu em), ка да је уве де на прак
са чи та ња Сим во ла вје ре на Ли тур ги ји, и дру ге де це ни је VI ви је ка (ter
mi nus an te qu em), ка да се ови спи си пр ви пут ци ти ра ју.

Би ло је број них по ку ша ја да се ау тор Кор пу са иден ти фи ку је са по
зна тим цр кве ним дје лат ни ци ма и пи сци ма IV, V и VI ви је ка, али све 
те по ку ша је тре ба сма тра ти не у спје лим и про из вољ ним. Углед ни ка то
лич ки те о лог Х. У. фон Бал та зар (Hans Urs von Balt ha sar †1988) ка же да 
су та кви по ку ша ји „знак од ре ђе ног ду хов ног дал то ни зма не спо соб ног 
да схва ти оп шти стил аре о па гит ских спи са“. Он та ко ђе ис ти че да ау
тор Кор пу са ни у ком слу ча ју не мо же би ти на зван фал си фи ка то ром, 
већ ори ги нал ним ства ра о цем чи ја дје ла има ју ве ли ку сна гу, што је сред
њи ви јек вр ло бр зо пре по знао (Balt ha sar H. U., La glo i re et la cro ix. 2. P. 
132–134).

Ве ћи на ис тра жи ва ча сма тра да је ау тор нај вје ро ват ни је мо нах из Си
ри је. У при лог тој те зи мо гу се на ве сти сле де ћи ар гу мен ти: 1) по ре дак 
епи ско па, све ште ни ка и ђа ко на опи сан у дје лу „О цр кве ној је рар хи ји“ 
по ду да ра се са по рет ком на си риј ској Ли тур ги ји ко ји је уста но вио ан
ти о хиј ски па три јарх Иг ња ти је; 2) Кор пус је, на кон што је угле дао свје
тло да на, пр ви ве ли ки успјех до жи вио у си риј ској сре ди ни; 3) прак са да 
се Сим вол вје ре из го ва ра на Ли тур ги ји, о ко јој ау тор го во ри у трак та ту 
„О Цр кве ној је рар хи ји“, је нај при је за жи вје ла у Си ри ји.

Иа ко ау тор усва ја је зик и пој мов ни си стем нео пла тон ске фи ло со
фи је, а ње го ва из ла га ња по је ди них пред ме та хри шћан ског вје ро у че ња 
но се ви дљи ве тра го ве ње ног ути ца ја, оп шти ре ли ги о зни по гле ди ау то
ра Кор пу са су ор то док сни и пот пу но су прот ни нео пла тон ском уче њу. 
Сви јет у аре о па гит ским спи си ма пред ста вља не по сред ну тво ре ви ну 
Бо га; ма те ри ја ни је узрок и ис точ ник зла и ни је са вјеч на Бо гу; при зна је 
се вас кр се ње ти је ла а од ба цу је уче ње о ти је лу као из во ру гри је ха у чо
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вје ку. Три ја до ло шко и хри сто ло шко уче ње ау тор је из ло жио крат ко и 
не до вољ но ја сно, али та ко ђе у гра ни ца ма ор то док си је.

„Аре о па гит ски Кор пус“ са чи ња ва ју че ти ри трак та та и де сет пи са ма 
упу ће них ра зним ли ци ма.

У нај оп шир ни јем и бо го слов ски нај са др жај ни јем трак та ту „О бо
жан ским име ни ма“ [Περὶ θείων ὀνομάτων, De Di vi nis No mi ni bus (DN)], 
по ди је ље ном на три на ест по гла вља, ау тор углав ном раз ма тра сми сао и 
зна че ње име на Бо жи јих ко ја сре ће мо у Све том Пи сму. У I по гла вљу го
во ри о Бо гу у се би, о „скри ве ном Бо гу“ (κρυφία θεότης) ко ји је у свом 
над су шта стве ном би ћу ап со лут но тран сцен ден тан у од но су на чи та ву 
тво ре ви ну, а са мим тим је не спо зна тљив и не из ре цив. На по чет ку II по
гла вља ау тор ис ти че да се раз ли чи та име на Бо жи ја од но се под јед на ко на 
све три Ипо ста си Све те Тро ји це, а по том из ла же тро јич но бо го сло вље 
на осно ву пој мо ва је дин ства (νώσεις) и раз ли ко ва ња (διακρίσεις). У III 
по гла вљу го во ри о ва жно сти мо ли тве за чо вје ко во при бли жа ва ње Бо гу. 
По гла вље IV ба ви се про бле мом зла и ње го вог при су ства у сви је ту. Го
то во сви но ви ји ис тра жи ва чи сма тра ју да је ово по гла вље на пи са но под 
ди рект ним ути ца јем Про кло вог спи са „О по сто ја њу зла“ (Περὶ τῆς τοῦ 
κακοῦ ὑποστάσεως; De sub si sten tia ma li) ко ји је са чу ван са мо у ла тин ском 
пре во ду. У оста лим по гла вљи ма ау тор се углав ном ба ви раз ма тра њем и 
ис тра жи ва њем име на ко ја се од но се на бо жан ска ис хо ђе ња (πρόοδοι).

Нај кра ћи трак тат „О Ми стич ком бо го сло вљу“ [Περὶ μυστικῆς 
θεολογίας, De mysti ca the o lo gia (MT)] по ди је љен је на пет по гла вља, а 
по чи ње мо ли твом Све тој Тро ји ци и са вје том Ти мо те ју да сво је ду хов не 
си ле усмје ри ка сје ди ње њу са Оним ко ји је из над сва ке су шти не и са
зна ња. У оста лим по гла вљи ма ау тор го во ри о Бо жан ском (при)мра ку 
(θεῖος γνόφος) ко ји окру жу је Све ту Тро ји цу и о ка та фа тич ком и апо фа
тич ком ме то ду бо го сло вља.

У трак та ту „О не бе ској је рар хи ји“ [Περὶ τῆς οὐρανίας ἱεραρχίας, De 
co e le sti hi e rar chia (CH)], по ди је ље ном на пет на ест по гла вља, опи сан је 
ви ши не бе ски сви јет ко ји са чи ња ва ју де вет ан ђе о ских чи но ва рас по
ре ђе них у три гру пе од по три чи на (три ја де). Име на де вет ан ђе о ских 
чи но ва пре у зе та су из Све тог Пи сма.

Трак тат „О цр кве ној је рар хи ји“ [Περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας, 
De ec cle si a sti ca hi e rar chia (EH)] са сто ји се из се дам по гла вља од ко јих 
је сва ко (осим пр вог) по ди је ље но на три ди је ла: увод (πρόλογος), тај
ну (μυστήριον) и со зер ца ње (θεωρία). Пи сац по вла чи па ра ле лу из ме ђу 
зе маљ ске и не бе ске је рар хи је, ис ти чу ћи да је пр ва сли ка дру ге, а по том 
пре ла зи на сим во лич ко ту ма че ње шест све ште но рад њи (ἱερουργία): Кр
ште ња, Ев ха ри сти је, осве ће ња ми ра, ру ко по ло же ња, мо на шког по стри
га и по гре бе ња.

Аре о па гит ском Кор пу су при па да и де сет пи са ма адре со ва них лич
но сти ма апо стол ске епо хе. Че ти ри пи сма су адре со ва на мо на ху Га ју, а 
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по јед но ђа ко ну До ро те ју, све ште ни ку Со па те ру, епи ско пу По ли кар пу, 
епи ско пу Ти ту и апо сто лу Јо ва ну Бо го сло ву.

У пр вих пет пи са ма ау тор го во ри о те ма ма ве за ним за хри сто ло ги ју 
и бо го по зна ње. На ро чи то је зна чај но „Че твр то пи смо Га ју мо на ху“ због 
из ра за κοινή θεανδρική ενέργεια (но во бо го чо вје чан ско деј ство) ко ји су 
пра во слав ни ту ма чи ли раз ли чи то од мо но фи зи та и мо но те ли та. Мо
но те ли ти су из вор ну фор му лу κοινή θεανδρική ενέργεια про ми је ни ли у 
μία θεανδρική ενέργεια да би пот кри је пи ли сво је уче ње о јед ној енер ги ји 
и јед ној во љи у Хри сту. Ше сти ва се љен ски са бор је од ба цио мо но те ли
стич ко ту ма че ње на ве де ног из ра за и при хва тио ар гу мен те Св. Со фро
ни ја Је ру са лим ског и Св. Мак си ма Ис по ви јед ни ка ко ји су га пра во слав
но про ту ма чи ли.

У 6. и 7. пи сму ау тор са вје ту је адре са те да је свр сис ход ни је и ко
ри сни је да не по ле ми шу са они ма за ко је сма тра ју да има ју по гре шно 
вје ро и спо ви је да ње или ми шље ње, већ да умје сто то га пред ло же са
му исти ну на та кав на чин да њи хо ве ри је чи ни ка ко не би мо гле би ти 
опо врг ну те. Онај ко от кри ва исти ну не ма по тре бе да се су ко бља ва са 
сво јим про тив ни ци ма, по што је исти на са ма по се би до вољ на да по би
је су прот не те зе. У 8. пи сму ау тор ве ли ча вр ли ну кро то сти и под сје ћа 
мо на ха Де мо фи ла да ни је смио да из но си кри ти ке на ра чун не ког све
ште ни ка, чак и у слу ча ју да је не што не при лич но учи нио, јер је ти ме 
на ру шио је рар хиј ско устрој ство Цр кве и из и шао из свог до сто јан ства 
и чи на. Кри ти ке мо гу из но си ти са мо ви ши чла но ви је рар хи је на ра чун 
ни жих „јер сва ки од чи но ва ко ји окру жу је Бо га бо го по доб ни ји је од 
оно га ко ји сто ји да ље...“. У 9. пи сму го во ри се о сим во ли зму у Све том 
Пи сму а у 10. ау тор „пред ска зу је“ Јо ва ну је ван ђе ли сти ско ри за вр ше так 
ње го вог за то че ни штва на Пат мо су и по вра так у Ази ју.

У аре о па гит ским тек сто ви ма су сре ће мо „ци ти ра ње“ чи та вог ни за 
ра до ва истог ау то ра ко ји ни су до шли до нас. По што ни ка да ни је про
на ђен ни ти је дан по у здан траг не ког од ових ра до ва ве ли ки број ис тра
жи ва ча сум ња да су они уоп ште по сто ја ли. Ј. Штиглма јер и о. Ге ор ги је 
Фло ров ски сма тра ју да је ов дје нај вје ро ват ни је ри јеч о обич ној ли те
рар ној фик ци ји, ство ре ној да по ја ча ути сак о из вор но сти и древ но сти 
об ја вље них спи са.

Бо го сло вље Аре о па ги ти ка ни је пла то ни зам са при мје са ма хри шћан
ства, ка ко то не ки ис тра жи ва чи ис ти чу, већ хри шћан ско уче ње за сно ва
но на Све том Пи сму и Цр кве ном пре да њу, ко је је ау тор из ло жио ко ри
сте ћи се тер ми ни ма и ка те го ри ја ма пла тон ске фи ло со фи је. При мар ни 
циљ ау то ра Кор пу са је да об ја шња ва њем исти на от кри ве ња је зи ком ко
јим су се слу жи ли ви со ко о бра зо ва ни Ви зан тиј ци осво ји про стор ко ји 
су за по сје ли фи ло со фи и ство ри ам би јент за про дор хри шћан ских иде ја 
и у оне ин те лек ту ал не кру го ве ко ји су до та да гле да ли на хри шћан ство 
као на „ни жу фи ло со фи ју“ на ми је ње ну про стим ма са ма.
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У уче њу о Бо гу ау тор Аре о па ги ти ка раз ли ку је три мо мен та: μονή 
(тра ја ње, чвр сто ста ја ње), πρόοδος (ис хо ђе ње) и ἐπιστροφή (по вра так). 
Μονή је ста ње ап со лут не тран сцен ден ци је Бо га ко ји уви јек оста је у са
мом Се би, цје ло вит и не про мјен љив. Бог у Се би је из над сва ког би ћа, 
су шти не и пој ма. Као Онај Ко ји по сто ји над су шта стве но (ὑπερο υσίως), 
Он на ди ла зи све чул но и умо по сти жно и не ма ни ли ка, ни фор ме, ни 
свој ства, ни ко ли чи не, ни ве ли чи не; Он ни је ни си ла, ни свје тлост, ни 
жи вот, ни су шти на, ни зна ње, ни исти на, ни до бро та, ни пре му дрост, 
ни ти би ло шта од по сто је ћег и не по сто је ћег (MT IV, 2–4;V,1–2). У том 
сми слу Бог је без и мен (ἀνώνυμον), о Ње му не мо же мо ре ћи ни да по
сто ји, ни да је би ће, јер је иза гра ни ца сва ког би ћа и по сто ја ња (DN 
I, 1,16). За би ло ко је ство ре но би ће Он је ап со лут но не спо зна тљив 
(άγνωστος), не при ча сан (ἀμέθεκτος), не до сту пан (άληπτος) и не по
сти жан (ακατάληπτος; DN I, 1; 4; 5). За при бли жа ва ње пра вој при ро ди 
Оно га Ко ји је из над све га што по сто ји нај при клад ни ји је од рич ни или 
апо фа тич ки ме тод, ко ји се са сто ји у то ме да се Бо гу од ри чу сва свој ства 
укљу чу ју ћи ту и она нај ви ша. За то се у од но су на Ње га при мје њу ју из
ра зи са пре фик си ма „не“ (οὐ, μή, α) и „над“ (ὑπέρ). То апо фа тич ко „не“ 
и „над“ не озна ча ва не ка кво огра ни ча ва ње или ис кљу чи ва ње већ не из
мјер но уз ви ша ва ње и пре вас ход ство (καθ’ ὑπεροχήν) Твор ца над тво ре
ви ном (DN VII, 2). То „не“ и „над“ зна чи да над су шта стве но Бо жан ство 
не под ли је же ни ка квим од ре ђе њи ма и да је са мим тим у су прот но сти са 
цје ло куп ним си сте мом твар них пој мо ва и ка те го ри ја.

Бог ни је са мо за тво ре на мо на да. Он ни је са мо Бог у Се би, „скри ве ни 
Бог“ (De us ab scon di tus; κρυφία θεότης) већ Тво рац и про ми сли тељ ко ји 
се от кри ва тво ре ви ни и при су ству је у њој. Чи та ва тво ре ви на по сто ји и 
жи ви си лом те Бо жан ске сву да при сут но сти. Бог ис хо ди (πρόοδος) из 
сво је не по сти жно сти и свог је дин ства (ἑνώσεις) у сви јет и пре би ва у 
ње му Сво јим би ће твор ним и бла го твор ним си ла ма (δύναμις) или енер
ги ја ма ко ји ма се при че шћу је све што по сто ји (DN I, 4; II, 5, 11; V, 1). Те 
си ле су мно го број не и мно го о бра зне због че га их ау тор Аре о па ги ти ка 
на зи ва раз ли ко ва ња (διακρίσεις; DN II, 4, 7, 11). Ау тор Кор пу са учи да се 
у Сво јим ис хо ђе њи ма (πρόοδος) Бо жан ство не ума њу је већ да је при
сут но у сва кој Сво јој си ли (δύναμις) све ци је ло и не раз дје љи во (DN II, 
11) и ти ме се зна чај но уда ља ва од Пло ти но вог уче ња о ема на ци ја ма. 
Пре ма Пло ти ну ема на ци је су, са мом чи ње ни цом да ема ни ра ју из Јед
ног, ли ше не пу но ће Бо жан ског би ћа.

У свом са мо от кри ва њу сви је ту, у сво јим би ће твор ним ис хо ђе њи ма 
(οὐσιοποιοὶ πρόοδοι) Бог је спо зна тљив и по сти жан. Узрок све га по сто
је ћег ис хо ди сво јим си ла ма (δύναμις) тво ре ћи све и про ја вљу ју ћи се 
у све му. Сва би ћа по сто је кроз сво ју при ча сност Бо жан ским δύναμις. 
Узрок (Бог) се на тај на чин от кри ва и про ја вљу је у ство ре ном (у по
сле ди ци) и по ста је спо зна тљив и по сти жан и мо же мо га име но ва ти. 
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За то на осно ву тво ре ви не као та кве твр ди мо не што о Бо гу и при пи
су је мо му од ре ђе на свој ства и име на. То је ка та фа тич ко или по тврд но 
бо го сло вље. Из Све тог Пи сма са зна је мо да Бог има мно штво име на 
(ὀνόματα), да је мно го и мен (πολυώνυμος) или, ка ко ка же ау тор Аре о
па ги ти ка, „бес ко нач но и мен“ (ἀπειρώνυμος; DN XII, 1, 2). Све то Пи смо 
нам от кри ва Бо га обра зу ју ћи име на са гла сна са Ње го вим бла го дат ним 
ис хо ђе њи ма (DN I, 4), кроз ко ја Бог са оп шта ва Се бе оста ју ћи не са оп
штив и умно жа ва се оста ју ћи прост и је дан ( DN II, 11). Сва та име на 
– До бро, Свје тлост, Ље по та, Жи вот, Пре му дрост, Ум, Си ла, Са вр ше ни, 
Је ди ни итд, не од но се се на Бо га у Се би, на Ње го ву над су шта стве ну 
при ро ду, већ на од Ње га вјеч но ис хо де ће си ле (δύναμις) ко је обо жа ва ју, 
жи во тво ре, да ру ју пре му дрост (DN II, 7, 5–10) и об зна њу ју „от кри ве
ни Про ми сао“ (πρόνοια ἐκπεφ ασμένη) Бо жи ји (DN V, 2). Име До бро (τό 
άγαθόν) из ра жа ва сав Про ми сао Бо жи ји, док га оста ла име на из ра жа
ва ју са мо дје ли мич но (DN V, 1–2). Ка та фа тич ко бо го сло вље, ка та фа
тич ки или по тврд ни пут бо го по зна ња, мо гућ је због то га што чи та ва 
тво ре ви на, због при сут них у њој Бо жан ских си ла (δύναμις), пред ста
вља бо го ја вље ње (θεοφάνεια), от кри ве ње и из о бра же ње Бо га. То што се 
ка та фа тич ка име на, од ре ђе ња и су до ви не од но се на над су шта стве ну 
при ро ду Бо жи ју не го на Ње го ве си ле или мо ћи (δύναμις) не ума њу је 
њи хов спо знај ни ре а ли зам. Раз ли ку ју ћи над су шта стве ну при ро ду од 
си ла или мо ћи (δύναμις) ау тор Аре о па ги ти ка утвр ђу је ре ал ност Бо
жан ских име на и мо гућ ност бо го по зна ња, не на ру ша ва ју ћи ти ме не
по сти жност Бо жан ске при ро де.

Два ме то да бо го по зна ња, апо фа тич ки и ка та фа тич ки, су ком пле мен
тар ни и не про ти вр је че је дан дру гом. Апо фа тич ки ме тод бо го по зна ња 
по мо ћу ап страк ци је са гле да ва Бо га у ње го вој ап со лут ној тран сцен ден
ци ји (μονή) и ис ти че Ње го ву пот пу ну раз ли чи тост од све га ство ре ног. 
Ка та фа тич ки ме тод по ла зи од Бо га као све оп штег узро ка у ко јем су 
сва би ћа искон ски са др жа на као иде је или узо ри (παραδείγματα) и из 
ко је га сва по ти чу сна гом Ње го вих би ће твор них ис хо ђе ња (οὐσιοποιοὶ 
πρόοδοι). Док ка та фа тич ки ме тод иде си ла зном пу та њом пра те ћи про
цес ис хо ђе ња (πρόοδοι) од Бо га пре ма нај ви шим ствар но сти ма па све 
до нај ни жих и нај у да ље ни јих би ћа, апо фа тич ки ме тод иде обр ну тим 
смје ром ус пи њу ћи се од нај ни жих би ћа до нај ви ших ствар но сти и до 
са мог Бо га. Оба ме то да нам, по ау то ру Аре о па ги ти ка, ну де спо знај ни 
ре а ли зам, али ова два ме то да ни су јед на ко ври јед на. Апо фа тич ки пут 
бо го по зна ња је ври јед но сно из над ка та фа тич ког. Ка да се по ку ша ва мо 
при бли жи ти пра вој при ро ди над су шта стве ног Бо га апо фа тич ки пут је 
за то нај при клад ни ји, јер Бог се по зна је у по ко ју не зна ња. Са мо не зна
њем (ἀγνωσία) мо гу ће је при бли жи ти се Оно ме ко ји је „мрак на чи нио 
по кро вом Сво јим“ (Пс 17, 12). То апо фа тич ко не зна ње ни је од су ство 
зна ња, већ са вр ше но зна ње, не са мјер љи во са би ло ко јим дје ли мич ним 
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зна њем: „Нај ви ше по зна ње Бо га је оно ко је се оства ру је кр оз не зна ње, 
сје ди ња ва њем ко је пре ма шу је ра зум...“ (DN VII, 3).

Апо фа тич ки пут ус хо ђе ња од нај ни жих би ћа до нај ви ше Бо жан ске 
ствар но сти, на ко ме се по сте пе но осло ба ђа мо од вла сти све га што је 
до ступ но по зна њу, ау тор Аре о па ги ти ка упо ре ђу је са пе ња њем Мој си
ја на Си нај ску го ру ра ди су сре та са Бо гом. То је аскет ски пут ко ји има 
три сте пе на: очи шће ње (κάθα ρσις), про свје тље ње (φωτισμὸς) и са вр
шен ство (τε λείωσις; CH III, 2, 3). На пр вом сте пе ну (κάθα ρσις) ду ша се 
чи сти од стра сти и гри је хо ва и осло ба ђа од све га спољ ног (CH, III, 3). 
То је упро шће ње и са би ра ње ду ше и ње но уда ља ва ње од свих пој мо ва и 
об лич ја – и чул них и ум них. На дру гом сте пе ну (φωτισμὸς) ду ша се оза
ру је Бо жан ском свје тло шћу (ἀποπληροῦσθαι τοῦ θείου φωτὸς) ко ја уз во
ди чо вје ка у со зер ца тељ но ста ње (πρὸς θεωρητικὴν ἕξιν) и да је му сна гу 
за то (CH III, 3). Тре ћи сте пен (τε λείωσις) је ста ње ми стич ког по зна ња 
ко је пред ста вља вр ху нац со зер ца ња, про ни ца ње у тај не Бо жан ског жи
во та и не по сти жно сје ди ње ње (ἕνωσις) са Бо гом. То је по зна ње без ре чи 
и пој мо ва, област та јан стве ног ћу та ња (σιγή), без ми сли ја (ἀνοησία) и 
без мол ви ја (ἀφθ ε γξία), гдје се чо вје ков дух не по сред но су сре ће са Бо
гом (MT I, 1–3; III). То је мо гу ће са мо кроз ис ту пље ње, кроз ек ста зу 
(ἔκστ ασις). Сје ди ње ње до стиг ну то кроз ек ста зу је сте обо же ње (θέωσις). 
У не раз дје љи вом и не сли ве ном сје ди ње њу ство ре ње се упо до бља ва 
Твор цу, узро ко ва но се упо до бља ва свом Узро ку и по ка зу је Га по мје ри 
сво је ана ло ги је „са вр ша ва ју ћи бла го да ћу и бла го да ро ва ном си лом то 
што при па да Бо жан ству по при ро ди“ (CH I, 3).

За ми стич ки су срет чо вје ка са Бо гом нео п ход но је ка ко ис ту пље
ње (ἔκστ ασις) чо вје ка из са мог се бе та ко и ис хо ђе ње (πρόοδος) Бо га из 
Сво је су шти не. Тај су срет је да кле плод си нер ги је, тј. уза јам ног дје ло ва
ња Бо га и чо вје ка. Чо вјек ис пу ња ва свој ко нач ни циљ и на зна че ње, не 
као па сив ни при ма лац Бо жан ске бла го да ти, већ као „са рад ник Бо жи ји“ 
(Θεοῦ συ νεργός; 1 Кор 3, 9). За раз ли ку од нео пла тон ског схва та ња ек
ста зе, су срет чо вје ка са Бо гом, по ау то ру Аре о па ги ти ка, де ша ва се на 
лич ном пла ну „ли цем у ли це“ и не прет по ста вља „рас тва ра ње“ чо вје
ко ве лич но сти у Бо гу.

Три ја до ло ги ја ау то ра Аре о па ги ти ка је у осно ви би блиј ска и све то
о тач ка. Бог је исто вре ме но и Је ди ни ца и Тро ји ца: „Је ди ни ца (ἑνάδα) по 
про сто ти и је дин ству нат при род не не дје љи во сти... Тро ји ца (τριάδα) 
по три и по ста сном ја вља њу над су шта стве не плод но сти“ (διὰ τὴν 
τριυπόστατον τῆς ὑπερο υσίου γονιμότητος ἔκφανσιν; DN I, 4). За Оца ка
же да је је ди ни из вор (μόνη πηγὴ) над су шта стве ног Бо жан ства (DN II, 
5), а Син и Све ти Дух су „бо го по са ђе ни из дан ци“ (βλαστοὶ θεόφυτοι; 
DN II, 7). У јед ном тро и по ста сном Бо гу не ма ни ка кве суб ор ди на ци је.

Ау тор об ја шња ва тро јич ни дог мат по мо ћу нео пла тон ских ка те го ри
ја је дин ства (ἑνώσεις) и раз ли ко ва ња (διακρίσεις), али им да је по ту но 



446

7 Ви зан тиј ски оци

дру га чи ји сми сао. За нео пла то ни ча ре раз ли ко ва ња се по ја вљу ју про
сто као ре зул тат ис хо ђе ња (πρόοδοι), а је дин ство као ре зул тат по врат
ка (ἐπιστροφή). По ау то ру Аре о па ги ти ка раз ли ко ва ња (διακρίσεις) су 
при сут на и у са мом над су шта стве ном и не спо зна тљи вом Бо гу и она се 
ма ни фе сту ју у по сто ја њу три ју раз ли чи тих ипо ста си. Та раз ли ко ва ња 
се не од но се на Бо жан ска ис хо ђе ња, на од нос Бо га пре ма тво ре ви ни, 
већ на из на чал но би ће Све те Тро ји це (ἑναρχικὴ Τριάς) ко ја и је сте тај 
не спо зна тљи ви и над шу ста стве ни Бог, ко ји је у исто ври је ме ἑνώσεις 
и διακρίσεις. Је дин ство Све те Тро ји це се опи су је пре ко за јед нич ких 
или оп штих име на Бо жи јих (би ће, Бо жан ство, до бро итд.), а раз ли ко
ва ња пре ко име на ипо ста си. Три ипо ста си су „ује ди ње не у раз ли чи
то сти а раз ли чи те у је дин ству“. Сва ка од на чал них ипо ста си (ἀρχικαὶ 
῾Υπ οστάσε ις) очу ва ва сво је вла сти то по сто ја ње не ми је ша ју ћи се и не 
сли ва ју ћи се са дру ги ма (DN II, 5). Три ипо ста си се та ко ђе ме ђу соб но 
про жи ма ју тво ре ћи не ко ви ше је дин ство, по доб но свје тли ма раз ли чи
тих свје тиљ ки ко је чи не јед но свје тло не по ти ру ћи при том свје тлост 
што га да је сва ка по себ на свје тиљ ка (DN II, 4).

Сва Тро јич на име на, по ау то ру Кор пу са, има ју апо фа тич ки ка рак
тер. Тај на Тро јич ног би ћа је не по сти жна и не схва тљи ва. Над су шта
стве но Бо жан ство ко је „опје ва мо“ као Је ди ни цу и као Тро ји цу ни је ни 
је ди ни ца ни тро ји ца у на шем по и ма њу (οὔδε μονάς, οὔδε τριὰς ἡ πρὸς 
ἡμῶν διεγνωσμένη) те ствар но сти (DN XI II, 3). Све та Тро ји ца та ко ђе 
бес ко нач но пре ва зи ла зи на ше схва та ње очин ства и си нов ства, ра ђа ња 
и ис хо ђе ња. Отац и Син су оно стра ни свим пред ста ва ма о Бо жан ском 
очин ству и си нов ству ко је су да те на ма и над не бе ским си ла ма (DN II, 8).

Од свих сег ме на та бо го сло вља ау то ра Аре о па ги ти ка нај ви ше је на 
уда ру кри ти ке би ла ње го ва хри сто ло ги ја. По ми шље њу оца Јо ва на Ма
јен дор фа, Хри стос Аре о па ги ти ка „ни је Спа си тељ, не го нај ви ше от
кри ве ње Бо жан ске при ро де, Ини ци ја тор, Учи тељ ко ји, као код Ори
ге на, под у ча ва па ле ин те лек те на пу ту њи хо вог по врат ка ка Твор цу“. 
Он та ко ђе ис ти че да Ова пло ће ње у Аре о па ги ти ка ма пред ста вља са мо 
функ ци ју је рар хиј ске струк ту ре по што је Хри стос схва ћен као на ча
ло, су шти на и са ма бо го на чал на моћ све ко ли ке је рар хи је (Ма јен дорф 
Ј., Увод у све то о тач ко бо го сло вље, Вр њач ка Ба ња 2008. с. 312). Са вре
ме ни ис тра жи вач „Аре о па гит ског Кор пу са“, углед ни про фе сор Мар кет 
уни вер зи те та у САД је ро мо нах Алек сан дар Го љи цин, у сво јој док тор
ској ди сер та ци ји из но си пот пу но дру га чи је ми шље ње о хри сто ло ги
ји Аре о па ги ти ка од оца Јо ва на Ма јен дор фа. Он сма тра да „ни ка ко не 
сми је мо да пре не брег не мо или из гу би мо из ви да чи ње ни цу да Хри стос 
за у зи ма цен трал но мје сто у Кор пу су, јер та да чи тав си стем ли ша ва мо 
кон се квент но сти. Без то га цен тра ми стич ко бо го сло вље би не из бје жно 
по ста ло до ми нант но а Цр кве на је рар хи ја су ви шна. Ло ги ка од ри ца ња, 
ло ги ка тран сцен ди ра ња сим во ла кроз уз во ђе ње (ἀναγωγή), на ста ла на 
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та квој осно ви, на ве ла би нас на за кљу чак да има мо по сла или са мно
го бо шцем спо ља хри сти ја ни зо ва ним или са Ори ге но вим на ста вља чем“ 
(Go lit zin Α., Et in tro i bo ad Al ta re Dei. The mysta gogy of Dionysi us Are o pa
gi ta, with spe cial re fe ren ce to its pre de ces sors in the ea stern Chri stian tra di
tion, Θε σ σαλονίκη  1994. P. 398).

Хри сто ло ги ја Аре о па га ти ка, иа ко не до вољ но раз ра ђе на и ја сна, је у 
сво јим основ ним еле мен ти ма са гла сна са пра во слав ним уче њем. Ау тор 
Аре о па ги ти ка ис по ви је да да је Хри стос са вр ше ни Бог и са вр ше ни чо
вјек, и да у Ње му не ма ни ка квог мје ша ња из ме ђу дви ју при ро да. Сје ди
ње ње при ро да у Хри сто вој ипо ста си ни је на ру ши ло пу но ћу или чи сто
ту би ло ко је при ро де, ни ти је не ка од њих пре тр пје ла про мје ну: „Узрок 
све га по сто је ћег (αἰτίαν δὲ τῶν ὄντων), ко јим је све би ло до ве де но у би ће 
за хва љу ју ћи Ње го вој би ће твор ној до бр о ти (οὐσιοποιὸν ἀγαθότητα)... је 
у јед ној од сво јих ипо ста си пот пу но са оп штио на шу при ро ду, и уну тар 
на ше при ро де се по ка зао као над су шта ствен... очу ва ва ју ћи пре би ва ли
ште Сво јих свој ста ва не из мје ње ним и не сли ве ним“ (DN I, 4).

Иа ко је при мио пу ну људ ску при ро ду јед но сушт ну са на шом, Хри
стос је, по ау то ру Кор пу са, имао људ ске осо би не уве ли ко уз ви ше ни је и 
са вр ше ни је од обич них љу ди, па се мо же ре ћи да је у од но су на нас и по 
свом чо вје штву био „нат при ро дан“. Раз лог Хри сто вог Ова пло ће ња је 
Ње го во бес крај но чо вје ко љу бље. Он ра ди на шег бо го ро ђе ња нис хо ди 
и до смр ти на кр сту и та ко по ста вља те мељ на шем обо же њу кроз Тај не 
и цр кве ну је рар хи ју. Као са вр ше ни Бог и са вр ше ни чо вјек Хри стос има 
дво струк од нос пре ма је рар хи ја ма: као Бог на чал ству је не бе ској је рар
хи ји, а као са вр ше ни чо вјек на чал ству је цр кве ној је рар хи ји.

Нај ви ше по ле ми ке иза зва ла је по след ња ре че ни ца из „Че твр тог пи
сма Га ју мо на ху“: „И са вр ша вао је бо жан ске рад ње не као Бог, и људ ске 
не као чо вјек, већ је деј ство вао као очо вје че ни Бог (ἀνδρωθέντος Θεοῦ), 
пре би ва ју ћи с на ма не ком но вом бо го чо вје чан ском енер ги јом“ (καινήν 
τινα τὴν Θεανδρικὴν ἐνέργειαν ἡμῖν πεπολιτευμένος). Ову су ре че ни цу и 
мо но фи зи ти и мо но те ли ти на во ди ли као је дан од глав них ар гу мен та у 
ко рист свог уче ња. Но во бо го чо вје чан ско деј ство или енер ги ја (καινήν 
τινα Θεανδρικὴν ἐνέργειαν) озна ча ва, по Св. Јо ва ну Да ма ски ну, но ви и 
не из ре ци ви на чин про ја вљи ва ња или ма ни фе сто ва ња при род них деј
ста ва Хри сто вих (τὸν καινὸν κα ἀπόρρητον τρόπον τῆς τῶν φυσικῶν τοῦ 
Χριστοῦ ἐνερ γειῶν ἐκφάνσεως) са о бра зан не из ре ци вом сје ди ње њу и 
уза јам ном про жи ма њу при ро да у Хри сту. У Хри сту деј ству је и јед на и 
дру га при ро да у за јед ни ци са оном дру гом. Он ни је са мо чо вје чан ским 
на чи ном (без уче шћа Бо жан ства) чи нио оно што је чо вје чан ско, ни ти је 
са мо бо жан ским на чи ном (без уче шћа пло ти) чи нио оно што је Бо жан
ско (De fi de orth. 63, 2–17).

У уче њу о ства ра њу сви је та ау тор Аре о па гит ка је успио да из бјег
не дви је опа сно сти: пан те и зам и ема на ци о ни зам, ко ји су свој стве ни 



448

7 Ви зан тиј ски оци

нео пла тон ској ко смо ло ги ји. Пан те и стич ку опа сност от кло нио је уче
њем о тран сцен дент ном и „над су шта стве ном“ Бо гу Твор цу ко ји је по 
сво јој при ро ди пот пу но не сли чан и не у по ре див са би ло чим ство ре ним. 
Ема на ци о ни зам је из бје гао уче њем да сва би ћа Бог не по сред но ства ра. 
По нео пла тон ском уче њу о ема на ци ји у ни зу би ћа ко ја ема ни ра ју, сва
ко би ће при ма по сто ја ње од оно га би ћа ко је у  је рар хиј ском по рет ку над 
њим. То зна чи да ства ра ње не при па да са мо Јед ном, по што и ема ни ра
на би ћа има ју спо соб ност ства ра ња би ћа ко ја су у је рар хиј ском по рет ку 
ис под њих. Раз ли чи ти ни вои би ћа и ста ње за ви сно сти има ју зна чај у 
Аре о па ги ти ка ма са мо у кон тек сту про свје тље ња: свје тлост и зна ње ко је 
из ви ру из Бо га пре но се се низ ци је лу је рар хиј ску ле стви цу та ко што их 
би ћа на ви шем сте пе ну пре да ју би ћи ма ко ја су ис под њих.

Ко смо ло ги ја Аре о па ги ти ка се раз ли ку је од нео пла тон ске и по то ме 
што је у њој очу ва на сло бо да тво ре ви не. У нео пла то ни зму ни је би ло 
мје ста за иде ју Бо га Твор ца ко ји је ство рио сло бод ни сви јет, ко ји чак и 
у па лом ста њу очу ва ва сло бо ду у од но су спрам сво га Твор ца. Из ла зак 
(πρόοδος) и по вра так (ἐπιστροφή) су у нео пла то ни зму из раз ци клич
ног рит ма бо жан ске мо ћи и са мим тим су ну жни. Ту не ма мје ста за си
нер ги ју из ме ђу Бо га и не бо жан ске ствар но сти. По вра так (ἐπιστροφή), 
по ау то ру Аре о па ги ти ка, под ра зу ми је ва са труд ни штво или си нер ги ју 
Тво р ца и тво ре ви не.

Бог ства ра сви јет Сво јом пре и зо бил ном до бро том да би Се бе от
крио Сво јим ство ре њи ма. Бо го ја вље ње, от кри ве ње Бо га у тво ре ви ни, 
у ство ре ним би ћи ма, је сте глав ни циљ Твор ца. Глав ни циљ тво ре ви не 
је до сти за ње обо же ња (θέωσις) или бо го по доб ног ста ња (θε οειδὼς ἕξις). 
Обо же ње прет по ста вља и двиг Бо га пре ма ство ре њу и двиг ство ре ња 
пре ма Бо гу. Да би се обо жи ло, ство ре но би ће тре ба да по ста не са рад
ник или са труд ник Бо жи ји (Θεοῦ συ νεργός) и про ја ви у се би деј ства 
Бо жи ја. У то ме се са сто ји и нај ви ше пред на зна че ње све га ство ре ног.

Бо го ја вље ње се ма ни фе сту је у ство ре ним би ћи ма раз ли чи то, „по 
мје ри“ њи хо ве љу ба ви пре ма свом Твор цу. Пу но ћа бо го ја вље ња оства
ре на је у лич но сти Бо го чо вје ка Ису са Хри ста. У Ње му сва ство ре на би
ћа мо гу до сти ћи сво је спа се ње ко је се са сто ји у је дин ству са Бо жан ским 
си ла ма. Све иде је, би ће твор ни узро ци, на ла зе се у Ло го су – Узро ку све
га по сто је ћег. На кон Ова пло ће ња „Узрок све га“ у пу ној мје ри се от крио 
у Хри сто вом чо вје штву, ода кле ис хо де сва бо го ја вље ња. Ау тор Аре о па
ги ти ка ка же за Хри ста да је „не ис црп ни ис точ ник бо жан стве них ми
о ми ри са“ ко је при ма ју бо го по доб не ду ше „по мје ри“ свог бо го љу бља 
(ЕН IV, 3, 4). Ство ре ња до сти жу бо го по доб но ста ње (θε οειδὼς ἕξις) та
ко што по ста ју хри сто по доб на (χριστ οειδός), не раз дје љи во и не сли ве но 
сје ди њу ју ћи се са Бо жан ским си ла ма ко је се про ја вљу ју у њи ма.

У дру гом ди је лу че твр то га по гла вља трак та та „О Бо жан ским име ни
ма“ ау тор се ба ви пи та њем по ри је кла зла у сви је ту и ње го вог ста ту са. 
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Ње го во по и ма ње зла има до ста слич но сти са уче њем ко је је Про кло Ди
ја дох из ло жио у трак та ту „De ma lo rum sub si sten tia“. Ау тор де фи ни ше 
ме та фи зич ку „при ро ду“ зла као од су ство до бра (ἔλλειψις τοῦ ἀγαθοῦ, 
pri va tio bo ni; DN IV, 30). Зло ни је не ко ме та фи зич ко на че ло ко је сто ји 
на су прот до бру и ко је има вла сти то по сто ја ње (ὑπόστ ασις). Оно па ра зи
ти ра на до бру и уви јек прет по ста вља до бро као свој осло нац и пот по ру. 
Ако је до бро би ће он да је зло од су ство би ћа или про сто не би ће (οὐκ ὄν), 
оно је не што слу чај но у од но су на би ће, не што при до да то (DN IV, 20; 31). 
Код ра зум них би ћа зло се по ја вљу је услед њи хо вог от па да ња од свој
стве них им до ба ра (ἐκ τῆς τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἀποπτώσεως; DN IV, 34). 
Зло је не ко исту па ње из мје ре при ро де и би ћа и на ру ша ва ње бо го у ста
но вље ног по рет ка и је рар хи је. Узрок му је у не мо ћи (άσθένεια) и у не до
стат ку зна ња до бра или вје ре у ње га или стре мље ња ка ње му (DN IV, 35).

За раз ли ку од нео пла то ни ча ра ау тор Аре о па ги ти ка учи да ма те ри ја 
ни је из вор зла. Ма те ри ја је при ча сна по рет ку и фор ма ма, по сје ду је си лу 
ра ђа ња и одр жа ва ња, и као та ква не спре ча ва би ћа да стре ме ка до бру 
(DN IV, 28).

Из је лин ске ко смо ло ги је ау тор Аре о па ги ти ка пре у зи ма иде ју о је
рар хиј ском устрој ству сви је та. Је рар хиј ски по ре дак сви је та је за Гр ке 
био из раз ње го вог бо жан ског по ри је кла и услов ње го ве хар мо ни је и ље
по те. И ау тор Аре о па ги ти ка је бли зак та квом схва та њу. Он ис ти че да 
је у сви је ту све ускла ђе но, уре ђе но и са гла сно ме ђу со бом. Осно ва то га 
скла да је у не из ре ци вом по ко ју Бо жан ског жи во та ко ји се от кри ва у са
гла сју и устрој ству сви је та. Тај склад је Бо жан ски пе чат у сви је ту, ко ји 
се при је све га огле да у ње го вој је рар хиј ској струк ту ри. Је рар хи ја је ико
на искон ске ље по те Бо жи је, ко ја про жи ма чи та ву тво ре ви ну, због че га 
се она и на зи ва κόσμος што зна чи украс.

Чи та ва тво ре ви на има је рар хиј ску струк ту ру, ор га ни зо ва на је као 
је рар хиј ска ле стви ца. Сви јет је ма ни фе ста ци ја Бо жи је сла ве, он по
сто ји да би по ка зао Ње го ву сла ву и при ву као све у со зер ца ње Ње го
ве ље по те. Са мо уре ђе на, је рар хиј ска тво ре ви на мо же про ја ви ти сла ву 
Бо га. Је рар хи је су пре но сни ци бо го ја вље ња или те о фа ни је. Свје тлост 
ко ја иси ја ва из Бо жан ства пр о те же се тво ре ви ном по сред ством је рар
хиј ских чи но ва. Је рар хи ја при ма Бо жан ски оти сак оно ли ко ко ли ко је 
мо гу ће и чи ни соп стве не чла но ве бо жан ским сли ка ма.

Ау тор Кор пу са де фи ни ше је рар хи ју као „све ште ни по ре дак (ἱερὰ 
τάξις), зна ње и дје лат ност, ко ја се по мо гућ но сти упо до бља ва Бо жан
ском пр во о бра зу“ (πρὸς τὸ θε οειδὲς; CH III). То зна чи да је је рар хи ја 
не што ви ше од ре да и по рет ка, она је зна ње и дје ло ва ње. Сам све ште ни 
по ре дак пру жа зна ње и омо гу ћу је чла но ви ма је рар хи је да успе шно дје
лу ју. Циљ (σκ οπός) је рар хи је је упо до бље ње Бо гу и сје ди ње ње с Њим, 
ко ли ко је то мо гу ће, што у ко нач ном ре зул та ту је сте обо же ње (EH I, 3). 
Тај циљ се по сти же он да ка да сва ко би ће ис пу ни сво ју уло гу у је рар хи ји.
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Је рар хи ја је сте пе на сто устрој ство сви је та. Раз ли чи ти сте пе ни су 
од раз раз ли чи те мо гућ но сти бо го оп ште ња и бо го у по до бље ња. Сва
ки је рар хиј ски сте пен по дра жа ва Бо га и при ча стан је Бо гу у скла ду са 
соп стве ним мо гућ но сти ма. Је рар хи је (не бе ска и зе маљ ска) су у Аре о
па ги ти ка ма по ди је ље не на три ја де, што је плод нео пла тон ског ути ца ја 
(Јам блих и Про кло Ди ја дох). Је рар хиј ска дје лат ност је та ко ђе три ја дич
на (тро јич на): очи шће ње – про свје тље ње – са вр шен ство. Ви ши чла но
ви је рар хи је чи сте, про свје тљу ју и уса вр ша ва ју ни же чла но ве, опо на
ша ју ћи та ко Бо га, ко ји је на че ло сва ког очи шће ња, про свје тље ња и са
вр шен ства. Оно што се пре но си по сред но пре ко је рар хи ја је по ау то ру 
Кор пу са лич но Бо жи је дје ло ва ње.

Струк ту ра тво ре ви не у Аре о па ги ти ка ма је уре ђе на по сле де ћим 
прин ци пи ма: бли скост Бо гу по при ро ди, сте пен је дин ства, про свје тље
но сти и са вр шен ства. Нај бли жа Бо гу су бес тје ле сна ра зум на би ћа – ан
ђе ли, да ље сли је де тје ле сна ра зум на би ћа – љу ди, жи во тињ ски сви јет, 
биљ ни сви јет и не жи ва при ро да (DN I, 6; IV, 2; V, 3; CH III 1–3). Пр ва 
два ни воа твар ног сви је та при па да ју обла сти до бро би ћа или бла го би ћа 
(τὸ εὖ εἶναι), а оста ли ни вои обла сти би ћа (τὸ εἶναι).

Бес тје ле сна ра зум на би ћа или ан ђе ли чи не не бе ску је рар хи ју ко ја се 
са сто ји од де вет ан ђе о ских чи но ва по ди је ље них на три три ја де. Пр ву 
три ја ду чи не се ра фи ми – хе ру ви ми – пре сто ли, дру гу го спод ства – си ле 
– вла сти, тре ћу на ча ла – ар хан ђе ли – ан ђе ли (CH VI, 2). Име на ан ђе ла 
пре у зе та су из Све тог Пи сма. При је Аре о па ги ти ка де ве то чи ну ан ђе о
ску је рар хи ју али у дру га чи јем по рет ку по ми њу Св. Ки ри ло Је ру са лим
ски, Св. Гри го ри је Ни ски и Св. Јо ван Зла то уст.

Ан ђе ли су нај са вр ше ни ја ство ре ња, због че га су нај бли жи Бо гу и 
при ма ју про све ће ње не по сред но од Ње га. Они су по сред ни ци у Ње го
вом от кри ва њу сви је ту, вје сни ци Ње го ве во ље и Ње го вих тај ни. Њи хо
во са вр шен ство се од ре ђу је ви со ким сте пе ном бо го оп ште ња ко је им је 
свој стве но и до ступ но.

На са мом вр ху твар не ле стви це на ла зи се пр ва три ја да не бе ске је
рар хи је: се ра фи ми – хе ру ви ми – пре сто ли. Они ко ји се на ла зе у пр
вој три ја ди сваг да пред сто је пред Бо гом и без по сред ства оста лих су 
у за јед ни ци са Њим. Та три ја да је нај бо го по доб ни ја и нај бли жа Бо гу и 
пре ва зи ла зи сва ку ви дљи ву и не ви дљи ву ство ре ну си лу. Чи но ви ове 
три ја де при ма ју не по сред но Бо жан ско оза ре ње и по зна ње Бо жан ских 
тај ни и пре да ју их ни жим чи но ви ма. Чи но ви дру ге три ја де: го спод ства 
– си ле – вла сти, при ма ју оза ре ње и по зна ње Бо жан ских тај ни по сред
ством чи но ва пр ве три ја де, а чи но ви тре ће три ја де: на ча ла – ар хан ђе ли 
– ан ђе ли, по сред ством чи но ва дру ге три ја де. Ан ђе ли су по след њи ме ђу 
не бе ским би ћи ма ко ја има ју свој ства бес тје ле сних си ла. По што по мо
ћу њих мо же мо ба рем ма ло да до ку чи мо скри ве не тај не тог ду хов ног 
сви је та при клад но је да овим име ном на зи ва мо све не бе ске си ле. Нис
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хо де ћа ле стви ца оза ре ња и от кри ве ња пред ста вља, по ау то ру Аре о па ги
ти ка, не из мје њи ви по ре дак: „Сва ки чин је ту мач и гла сник ви ших од 
се бе, а нај ви ши чин је ту мач Бо га“.

У по след њем по гла вљу трак та та „О Не бе ској је рар хи ји“ ау тор де
таљ но раз ма тра сим во лич ке обра зе ко ји се ко ри сте за пред ста вља ње 
и опи си ва ње ан ђе ла у Све том Пи сму, ис ти чу ћи та јан стве ност ан ђе о
ског сви је та и ње го ву не до ступ ност чо вје ко вом схва та њу. У пр ва два 
по гла вља на ве де ног спи са ау тор на во ди раз ло ге због ко јих Све то Пи
смо при ка зу је сим во лич ким сли ка ма из чул ног сви је та нај ви ше ду хов
не ствар но сти. У свој ству све ште них за вје са (πα ραπετάσματα) сим во ли 
ис пу ња ва ју дво стру ку функ ци ју. Они скри ва ју исти ну од не по све ће них 
ко ји су не до стој ни да се при бли же скри ве ном зна њу: „... са крив ши све
те исти не у ду би не ду ше, бри жљи во их чу вај од оних ко ји ни су по све
ће ни јер, ка ко нам то и Пи смо ка зу је, не тре ба би се ре ста вља ти пред 
сви ње“ (CH II, 5). Сим во ли по ма жу на шем сла бом уму да се уз не се ка 
ви шњим исти на ма ко је пре ва зи ла зе све ово зе маљ ско, „јер наш ум дру
га чи је не мо же ус хо ди ти ка ви си на ма и со зер ца ва њу не бе ских чи но ва 
осим по сред ством ње му свој стве них ве шта стве них ру ко вод ста ва, тј. 
сим во ла“ (CH I, 3).

Ис под не бе ске је рар хи је на тва р ној ле стви ци на ла зи се зе маљ ска је
рар хи ја. Под зе маљ ском је рар хи јом ау тор Аре о па ги ти ка под ра зу ми је ва 
не са мо цр кве ну је рар хи ју или на шу је рар хи ју, ка ко је нај че шће на зи ва, 
не го и је рар хи ју за ко на или ста ро за вјет ну је рар хи ју, ко ју по ми ње са мо 
ус пут да би об ја снио по зи ци ју цр кве не је рар хи је. На ша је рар хи ја је зе
маљ ски од бље сак не бе ског по рет ка, јер је „устро је на по по до би ју не бе
ских чи но ва“. Она је као и не бе ска „сли ка искон ске бо жан стве не ве ле ље
по те“, али је од сли ка ва на ни жем ни воу од не бе ске је рар хи је. По след ња 
три ја да не бе ске је рар хи је на ча ла – ар хан ђе ли – ан ђе ли „на чал ству је над 
на шом је рар хи јом ка ко би не пре ста но све би ло у по рет ку ко ји је устро
јио Бог“. Чин ан ђе ла је нај бли жи зе мљи. Раз ли чи тим на ро ди ма су до ди
је ље ни раз ли чи ти ан ђе ли да „при во де оне ко ји су глад ни и жед ни Бо га“. 
Иде ја ан ђе ла, чу ва ра на ро да, је би блиј ски за сно ва на (Дан 10, 13–20).

Цр кве на или на ша је рар хи ја има мно штво чул них сим во ла и обра за 
по мо ћу ко јих, по мје ри мо гућ но сти, ус хо ди ка Бо жан ским со зер ца њи
ма, за раз ли ку од не бе ске је рар хи је, ко ја не ма по тре бе за сим во ли ма. 
Сим во ли зам је био сна жно при су тан и у је рар хи ји Ста рог За вје та или 
је рар хи ји за ко на. Исти на је би ла пре кри ве на та јан стве ним сли ка ма, от
кри ва ју ћи се са ве ли ком те шко ћом иза ду бо ких за го нет ки. Та кав те шки 
по кр ов сим во ли зма био је по тре бан да за шти ти „сла бе очи“ љу ди Ста
рог За ве та. На ша је рар хи ја за у зи ма сре ди шњи по ло жај из ме ђу не бе ске 
је рар хи је, ко ја има си лу со зер ца тељ ског ра зу ми је ва ња без по сред ни
штва сим во ла, и је рар хи је за ко на, ко ја ко ри сти сим во ле пре ко ко јих по
сти же са мо бли је де сли ке исти не али не и истин ско со зер ца ње ду хов не 
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ствар но сти. На ша је рар хи ја ко ри сти ма те ри јал не сим во ле и по сти же 
со зер ца ње ду хов не ствар но сти због че га за у зи ма сре ди шњи по ло жај 
из ме ђу на ве де них је рар хи ја ко ји од го ва ра и тје ле сно (ма те ри јал но) – 
ду хов ном са ста ву људ ских би ћа.

Цр кве на је рар хи ја је као и не бе ска тро јич но или три ја дич но устро
је на, а чи не је Све те Тај не (τε λεταί), све штен ство (они ко ји уво де дру ге 
у Тај не) и ла и ци (они ко је све штен ство уво ди у Тај не). Сва ки дио ове 
три ја де опет фор ми ра три ја ду. По сто је три Све те Тај не, три чи на све
штен ства и три чи на ла и ка.

Три чи на све штен ства су епи ско пи или је рар си, све ште ни ци и ђа ко
ни или слу жи те љи (λειτουργοί). Три ма чи но ви ма све штен ства од го ва
ра ју три вр сте дје лат но сти: уса вр ша ва ње, про свје тље ње, очи шће ње. У 
ду хов ном ко смо су ау то ра Аре о па ги ти ка епи скоп има из у зет но мје сто 
јер се у ње му до вр шу је и об је ди њу је чи та ва струк ту ра на ше је рар хи је. 
Као све ти по сред ник из ме ђу Бо га и чо вје ка епи скоп има нај ве ћу ре
ли ги о зну моћ и из вор је вла сти и све ште но деј ства у цр кве ној је рар хи
ји. Ње му при па да и нај у зви ше ни ја је рар хиј ска дје лат ност – уво ђе ње у 
са вр шен ство кроз све ште но деј ства. Све ште ни ци су за ду же ни за дје ло 
про све ће ња. Они вје р ном на ро ду об ја шња ва ју цр кве не сим во ле и об ре
де. Ђа ко ни или ли тур зи за ду же ни су за дје ло очи шће ња. Они ру ко во де 
не про све ће не (не кр ште не) и при пре ма ју их за Kрш тење, а та ко ђе ру ко
во де и но во кр ште не и при ви ка ва ју их на но ви жи вот. Они се на ла зе на 
гра ни ци све ште нич ког чи на и мир ја на или ла и ка.

Три чи на ла и ка су мо на си, све ште ни на род (ίερος λάος) и не про све
ће ни (огла ше ни, по кај ни ци, оп сјед ну ти). Нај ви ши ла ич ки ред су мо на си 
или те ра пе у ти ко ји ма ру ко во ди епи скоп а по све ћу је их све ште ник. Њи
хов за да так је да се по све те лич ном уса вр ша ва њу во де ћи јед но о бра зан 
и мо на ди чан жи вот осло бо ђен сва ке ра си ја но сти и раз но о бра зно сти. 
Дру ги ла ич ки ред све ште ни на род (ίερος λάος) се про све ћу је и због то га 
се на зи ва „со зер ца тељ ски чин“. По след њој гру пи при па да ју они ко ји тек 
тре ба да при сту пе про све ће њу: ка ти ху ме ни (они ко ји се спре ма ју за кр
ште ње), по кај ни ци (они ко ји су по чи ни ли те жак гри јех, те су сто га из оп
ште ни од при че шћа на не ко ври је ме) и оп сјед ну ти (они ко је су за по сје ли 
де мо ни и сто га су уда ље ни од ра зум ног за јед ни ча ре ња са све ти њом).

Три све ште но деј ства (ἱερουργία) или Све те Тај не (τε λεταί) су Кр ште
ње, Ев ха ри сти ја и Ми ро по ма за ње или Тај на је ле ја (μύρον).

Кр ште ње се у Аре о па ги ти ка ма на зи ва про све ће ње (φώτισμα), а ри
јеч кр ште ње (βάπτισμα), ко ри сти се два пу та и не од но си се на чи тав 
об ред већ са мо на чин по гру жа ва ња у во ду. Кр ште ње је бо жан стве но 
ро ђе ње (θεο γε νεσία) ко јим но во кр ште ни сту па у оп ште ње са Бо гом ра
ди до сти за ња нај ви шег ци ља хри шћан ског жи во та – обо же ња.

Све та Тај на је ле ја или ми ра (μύρον) сим во ли ше не што скри ве но, не
што што се пре но си са мо они ма ко ји су уве де ни у ми сте ри ју. Она је 
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сим вол уну тра шње ствар но сти ко ју нам Све те Тај не пре но се. Та уну
тра шња ствар ност ни је ни шта дру го до ср це са кра мен тал ног жи во та 
Цр кве, Ова пло ће ни Бог Исус Хри стос. Као што је Све то ми ро са кри ве
но, али ње гов ми рис ис пу ња ва све око ње га, та ко је и Бо жан ство Хри
сто во са кри ве но али Ње гов Бо жан ски ми о ми рис ис пу ња ва чи та ву тво
ре ви ну (EH IV, 3, 4). „Бо жан ско ми ро се ко ри сти у свим све ште но рад
ња ма“ (EH IV, 3, 10), за осве ће ње би ло ког све ште ног пред ме та, и на тај 
на чин по ста је сим вол осве ће ња ко је се од и гра ло у Ова пло ће њу, а ко је је 
из вор си ле Све тих Тај ни. Сам са став ми ра (мје ша ви на раз ли чи тих уља) 
је сим вол Хри сто вог бо го чо вје штва.

Ау тор Аре о па ги ти ка ис ти че да је Ев ха ри сти ја нај ва жни је све ште
но деј ство јер нас сје ди њу је са Бо гом, због че га је на зи ва об ре дом об
ре да, Тај ном Тај ни (τε λετῶν τε λετή; EH III, 1). Тер мин ко ји нај че шће 
ко ри сти за озна ча ва ње ове Тај не σύναξις (са бра ње) упу ћу је нас на то да 
је Ева ха ри сти ја са бра ње, „са ку пља ње“ мно гих за рад је дин ства са гла
вом не бе ске и цр кве не је рар хи је Го спо дом Ису сом Хри стом. Ре ал но 
при су ство Хри ста и Ње го во Бо жан ско деј ство (θεουργία) ко је „са жи
ма у се би цје ло куп но бо го сло вље“ (ἔστι τῆς θεολογίας ἡ θεουργία συγ
κεφαλαίωσις; EH III 3, 5) пред ста вља ју са му су шти ну Тај не са бра ња. 
Тај на са бра ња по ка зу је се у ви ду мно штва све ште них сим во ла (ἱερῶν 
συμβόλων) пре ко ко јих се уз во ди мо ка је дин ству. Под све ште ним сим
во ли ма ау тор Аре о па ги ти ка под ра зу ми је ва чул но опа жи ве ли тур гиј
ске пред ме те или деј ства ко ји ука зу ју на нај ви шу ре ал ност, на пр во
о браз или ар хе тип, бу ду ћи да су он то ло шки по ве за ни са њим. Пр во
о браз ре ал но при су ству је у сим во лу кроз сво је си ле или енер ги је, а 
сим вол кроз се бе са оп шта ва бла го дат на со зер ца те ља да тог сим во ла и 
уз во ди га ка са мом пр во о бра зу.

По ла га ње сим во ла (хље ба и ви на) по сред ством ко јих се Хри стос 
„озна ча ва и са оп шта ва“ (σημαίνεται καὶ μετέχεται; EH III, 3, 9) на Бо
жан ски жр тве ник пред ста вља, по ау то ру Аре о па ги ти ка, ма ни фе ста
ци ју Бо жан ске ствар но сти по сред ством чул ног и ви дљи вог. Сми сао 
Бо го о ва пло ће ња ау тор ви ди у то ме што Хри стос – Бо жан ски, про сти, 
је дин стве ни и не дје љи ви – из ла зи из скри ве но сти у от кри ве ност, у дје
љи вост и мно штве ност на ше тје ле сне при ро де (EH III, 3, 12). Тај ну тог 
пре ла ска Он је от крио Сво јим уче ни ци ма на Тај ној ве че ри, по ка зав ши 
то по сред ством све ште них сим во ла – хље ба и ча ше. От кри ва ју ћи Да ро
ве по гле ду при сут них и раз да ва ју ћи их у све ште но деј ству Ев ха ри сти је 
је рарх по на вља оба бо го деј ства – тај ну Бо го о ва пло ће ња и акт ње го вог 
от кри ве ња на Тај ној ве че ри. У том бо го по дра жа ва њу је рарх по ста је 
жи ви образ у ко јем при су ству ју си ле Пр во о бра за – Бо жан ског Хри ста, 
та ко да се у Тај ни Ев ха ри сти је су сре ће мо не са људ ским све ште но деј
ством је рар ха већ са бо го деј ством Хри ста. Све ште но деј ство (ἱερουργία) 
је рар ха по ста је бо го деј ство (θεουργία) ова пло ће ног Хри ста (EH III, 2).
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Ау тор Кор пу са при зна је дје ло твор ност „са вр ши тељ них епи кле за“ 
(τὰς τε λε στικὰς ἐπικλήσεις), ис ти чу ћи да у њи ма деј ству ју бо жан ске си
ле (τὰς ἐπ’ αὐταῖς ἐνεργουμένας ἐκ θεοῦ δυνάμεις; EH VII, 3, 10), али не 
по ми ње си ла зак Све то га Ду ха на Да ро ве и њи хо во пре ло же ње. У Тај
ни са бра ња, по ау то ру Кор пу са, Дух не си ла зи на Да ро ве и не пре ла же 
их не го уз во ди је рар ха пре ко бла же них и умо по сти жних со зер ца ња ка 
све тим на ча ли ма ко ја са вр ша ва ју све ште но деј ства (EH III, 2).

Бу ду ћи да по уче њу ау то ра Кор пу са Пр во о браз ре ал но при су ству је 
у сим во лу кроз сво је си ле или енер ги је, у ев ха ри стиј ским да ро ви ма као 
те ур гиј ским сим во ли ма ре ал но је при су тан Хри стос и за то при че шће 
пред ста вља истин ско за јед ни ча ре ње и оп ште ње са Бо гом. Ре ал но при
сут ни Хри стос ује ди њу је чи та ву за јед ни цу са Со бом, та ко да Тај на са
бра ња пред ста вља исто вре ме но и из ла зак (πρόοδος) Јед ног у мно штве
ност и дје љи вост твар не при ро де и по вра так (ἐπιστροφή) мно штве ног у 
је дин ство са Јед ним (EH III, 3).

У по след њем VII по гла вљу трак та та „О цр кве ној је рар хи ји“ ау тор 
опи су је и сим во лич ки об ја шња ва по греб не об ре де. Он кри ти ку је оне 
ко ји уче да је смрт пре ла зак у не би ће и трај ни рас кид са ве за ду ше са 
ти је лом, као и оне ко ји уче да су ду ше на кон смр ти се ле у дру га ти је ла. 
Цр ква гле да на упо ко је не као на по бјед ни ке ко ји су за слу жи ли ви је нац 
не тру ле жно сти и ука зу је на ро чи то по што ва ње њи хо вим ти је ли ма. Ра
до сни и оп ти ми стич ки ка рак тер по греб ног чи на зна чи да је и ти је ло 
при зва но у вјеч ни жи вот, јер је ди је ли ло са ду шом исту суд би ну у зе
маљ ском жи во ту и за то ће у вас кр се њу има ти удје ла у по бје ди.

Ау тор Аре о па ги ти ка ис ти че зна чај мо ли тви за упо ко је не. Цр ква је 
за јед ни ца чи ји чла но ви пот по ма жу јед ни дру ге. Мо ли тве за упо ко је не 
су из раз љу ба ви ко ју цр кве на за јед ни ца га ји пре ма сва ком свом чла ну. 
Оне су на ста вак ев ха ри стиј ских мо ли тви ко је су ис пу ње не на дом у вас
кр се ње. У Ев ха ри сти ји се упо ко је ни ре дов но спо ми њу као „жи ви, или, 
ка ко го во ри бо го сло вље, као они ко ји ни су умр ли већ пре шли из смр ти 
у бо жан стве ни жи вот“ (EH III, 3, 9).

У овом по гла вљу ау тор Аре о па ги ти ка бра ни и хри шћан ски оби чај 
да се дје ца, ко ја не мо гу да ра зу ми ју Тај не Цр кве, кр шта ва ју и при сту
па ју при че шћу, на во де ћи два ар гу мен та ко ја оправ да ва ју ту прак су. Он 
ис ти че да на ше зна ње не об у хва та цје ло куп ну бо жан ску тај ну, да мно го 
то га што је на ма не схва тљи во има сво је раз ло ге ко ји су у „пот пу но сти 
по зна ти са мо јед ном пре му дром и му дро сти да ро ва тељ ном Бо го на ча
лу“. Као дру ги раз лог на во ди да ку мо ви на кр ште њу да ју обе ћа ње да ће 
кр ште но ди је те по бо жно ру ко во ди ти и обез би је ди ти му хри шћан ско 
вас пи та ње.
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Све ти Мак сим Ис по ви јед ник
(Μάξιμος ο Ομολογητής; Ma xi mus Con fes sor)

Св. Мак сим Ис по ви јед ник је нај ве ћи те о лог ви зан тиј ске епо хе. У по
след њих 100 го ди на об ја вљен је чи тав низ сјај них ра до ва о жи во ту, дје
лу и бо го сло вљу овог цр кве ног оца. Ис тра жи ва че при је све га при вла че 
ње го ве бо го слов скофи ло соф ске иде је ко је то ком вје ко ва ни су из гу би
ле сво ју ак ту ел ност и ду би ну. Ве ли ку уло гу у „от кри ва њу“ и по пу ла
ри за ци ји Мак си мо вих ори ги нал них иде ја од и гра ли су ру ски па тро лог 
Сер геј Епи фа но вич (†1918) и швај цар ски на уч ник Ханс Урс фон Бал та
зар (†1988), чи ји су ра до ви „Пре по доб ни Мак сим Ис по ви јед ник и ви
зан тиј ско бо го сло вље“ и „Ко смич ка ли тур ги ја“ (Ko smische Li tur gie) од 
фун да мен тал ног зна ча ја за упо зна ва ње ње го вог ства ра ла штва.

Ло гич но је да ис тра жи ва че ин те ре су је не са мо бо го сло вље већ и 
би о гра фи ја та ко зна чај не лич но сти као што је био Св. Мак сим Ис по
ви јед ник. По зна ва ње све ти те љо вог жи во та и епо хе у ко јој је дје ло вао 
по ма жу нам да бо ље и ду бље схва ти мо и ње го ве иде је. Основ ни из во
ри за би о гра фи ју Св. Мак си ма су Жи ти је на грч ком је зи ку, би о гра фи ја 
на си риј ском је зи ку, ак ти са су ђе ња и оскуд ни ау то би о граф ски по да ци 
ко је на ла зи мо у ње го вим дје ли ма. Због раз ли чи тих по да та ка ко је на ла
зи мо у из во ри ма, ре кон струк ци ја ра ног пе ри о да жи во та Св. Мак си ма 
ни је ни ма ло ла ка.

Пре ма Жи ти ју, ко је је у X ви је ку са ста вио мо нах Сту дит ског ма на
сти ра Ми ха ил Екс а ву ли та, Св. Мак сим је ро ђен 580. го ди не у Ца ри гра
ду од пле ме ни тих ро ди те ља „ко ји су му уса ђи ва ли те жњу ка ли је пом и 
учи ли га да стре ми вр ли ни“. Сте као је те мељ но кла сич но обра зо ва ње, 
„у ре то ри ци и умјет но сти ри је чи до се гао је нај ви ши сте пен, а фи ло
со фи ју је знао та ко да му ни ко чак ни до не кле ни је мо гао би ти так
мац.“ Иа ко га ни је за ни ма ла свјет ска ка ри је ра по стао је про тив сво је 
во ље пр ви се кре тар на дво ру ца ра Ира кли ја, ко ји га је ве о ма ува жа вао. 
По што је сла ву и бо гат ство сма трао ни штав ним на спрам фи ло со фи је 
(хри шћан ске) Мак сим је по сли је ре ла тив но крат ког вре ме на на пу стио 
свјет ску ка ри је ру и оти шао у ма на стир Св. Фи ли пи ка у Хри со по љу, 
гра ди ћу у Ви ти ни ји, не да ле ко од Ца ри гра да. Као дру ги раз лог због ко
јег је Мак сим од лу чио да оде у ма на стир ње гов би о граф на во ди екс пан
зи ју мо но те лит ског је ре тич ког уче ња у пре сто ни ци.

У Хри со пољ ском ма на сти ру Мак сим је убр зо сте као ве ли ки углед 
и по што ва ње. Иа ко из сми ре ња ни је хтио да при ми све ште нич ки чин 
бра ти ја га је као про стог мо на ха иза бра ла за игу ма на. Не ко ли ко го ди на 
ка сни је он пре ла зи у ма на стир Св. Ђор ђа у Ки зи ку, гдје се та ко ђе ни је 
пу но за др жао. На кон крат ког бо рав ка на Ки пру и Кри ту, Св. Мак сим 
од ла зи у Кар та ги ну, у Сје вер ну Афри ку. Тач ну хро но ло ги ју до га ђа ја 
из ње го вог жи во та по чев од од ла ска у Хри со пољ ски ма на стир па до 
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од ла ска у Сје вер ну Афри ку не мо же мо утвр ди ти ни из грч ког Жи ти ја 
ни ти из ау то би о граф ских по да та ка ко је на ла зи мо у ње го вим дје ли ма. 
Ве ћи на ис тра жи ва ча сма тра да је у Сје вер ну Афри ку сти гао око 630. 
го ди не. Ту се упо знао са уче ним мо на хом Со фро ни јем, по то њим па три
јар хом Је ру са лим ским, ко ји ће из вр ши ти сна жан ду хов ни ути цај на Св. 
Мак си ма. Њих дво ји ца ће се ка сни је од луч но су прот ста ви ти цар ским 
де кре ти ма ко ји су шти ти ли не пра во слав но мо но е нер гет ско и мо но те
лит ско уче ње. До тле се же из вје штај о Мак си мо вом жи во ту у Жи ти ју 
ко је не ма ве ли ку ври јед ност као исто риј ски из вор. Ово Жи ти је има 
сле де ће не до стат ке као исто риј ски из вор: 1) На ста ло је го то во три ви
је ка по сли је смр ти Св. Мак си ма и ра ђе но је по мо де лу жи ти ја Св. Те о
до ра Сту ди та; 2) У ње му се на во ди да је је дан од раз ло га све ти те љо вог 
од ла ска у ма на стир су прот ста вља ње мо но те лит ској је ре си ко ја се по ја
ви ла ка сни је; 3) У Жи ти ју пи ше да је Мак сим из у чио све на у ке и да је 
„у ре то ри ци и умјет но сти ри је чи до сти гао нај ви ши сте пен“, иа ко сам 
све ти тељ у про ло гу „Ми ста го ги је“ ка же да је пот пу но не у пу ћен у тај не 
умјет нич ке ри је чи, тј. ре то ри ке.

Го ди не 1973. по зна ти си ро лог, про фе сор Окс форд ског уни вер зи те
та Се ба сти јан Брок (Se ba stian Paul Brock), пу бли ко вао је си риј ску би
о гра фи ју Св. Мак си ма, ко ја у мно го че му од у да ра од грч ког Жи ти ја. 
Си риј ска би о гра фи ја је пре ма ве ћи ни ис тра жи ва ча на ста ла у VII ви је
ку, а њен ау тор је мо но те лит Ге ор ги је Ре ша јан ски, отво ре ни про тив ник 
пра во слав ног ди о те лит ског уче ња ко је је за сту пао Св. Мак сим. Пре ма 
овој би о гра фи ји Св. Мак сим је ро ђен у бли зи ни Ти ве риј ског је зе ра у 
Па ле сти ни, као ван брач ни син Са мар ја ни на и пер сиј ске ро би ње, и на 
кр ште њу је до био име Мос хи он. По што је ра но остао без оба ро ди те ља 
мла ди Мос хи он је на пре по ру ку све ште ни ка Мар ти ри ја оти шао у ма
на стир Древ на Ла вра, гдје га је при мио и за мо на шио ори ге ни стич ки 
на стро је ни игу ман Пан те ле он. Пан те ле он је био Мак си мов вас пи тач и 
учи тељ и он га је „ис пу нио свом гор чи ном свог злог уче ња“. Мак сим 
се у Па ле сти ни упо знао и збли жио са Св. Со фро ни јем Је ру са лим ским 
и „опи јао“ га сво јим за блу да ма, због че га је Со фро ни је „имао оби чај 
да хва ли Мак си ма као чо вје ка на ро чи те па ме ти“. Си риј ска би о гра фи
ја Св. Мак си ма ули ва ма ло по вје ре ња као исто риј ски из вор. Пи са на 
је тен ден ци о зно, за је дљи вим то ном, са ци љем да се по сва ку ци је ну 
дис кре ди ту је лич ност Св. Мак си ма. По ми шље њу ру ског па тро ло га А. 
Си до ро ва под тен ден ци о зно шћу не тре ба уви јек ра зу мје ти ди рект но 
фал си фи ко ва ње по да та ка, већ на чин на ко ји се ти по да ци освје тља ва
ју. Мо гу ће је да су не ки по да ци ко је на ла зи мо са мо у овој би о гра фи ји 
тач ни, али су они из ми је ша ни са чи стим из мо шљо ти на ма ко је има ју за 
циљ да при ка жу Св. Мак си ма у нај го рем свје тлу.

Св. Мак сим је у Афри ци бо ра вио пет на е стак го ди на. Та мо је за јед но 
са сво јим уче ни ци ма ор га ни зо вао сна жан от пор ши ре њу мо но те лит
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ске је ре си. Ка да је алек сан дриј ски па три јарх Кир 633. про гла сио Пакт 
ује ди ње ња из ме ђу хал ки до на ца и мо но фи зи та на ба зи од ау то ра „Аре
о па гит ског Кор пу са“ по зајм ље не али ис кри вље не дог мат ске фор му ле о 
јед ној (код ау то ра „Кор пу са“ умје сто јед ној пи ше но вој – Ep. 4. // PG. 3. 
col. 1072) бо го чо вје чан ској енер ги ји (μία Θεανδρικὴ ἐνέργεια) у Хри сту, 
Св. Со фро ни је Је ру са лим ски му се од луч но су прот ста вио. Св. Мак сим 
је по др жао Со фро ни ја, али у то ври је ме он још ни је имао пот пу но из
гра ђен став по овом пи та њу, што се мо же за кљу чи ти из пи сма ко је је 
633. го ди не упу тио игу ма ну Пи ру, по то њем па три јар ху ца ри град ском 
(Ep. 19 // PG. 91. col. 591–597), као и из чи ње ни це да је при хва тио офи
ци јел ни до ку мент ца ри град ског па три јар ха Сер ги ја под на зи вом „Пси
фос“ (Ψῆφος). Иа ко је за бра њи вао рас пра ву о јед ној или дви је енер ги
је у Хри сту „Пси фос“ је са мо фор мал но био не у тра лан. Јед но мје сто 
из „Пси фо са“ гдје се ка же да из раз дви је енер ги је (деј ства) са бла жња ва 
мно ге за то што га ни ко од све тих и по зна тих про по вјед ни ка цр кве них 
тај ни ни је ко ри стио“ и да би ње го во при хва та ње „до ве ло до то га да би 
смо по че ли ис по вје да ти дви је во ље ко је се су прот но од но се јед на пре ма 
дру гој“ (Man si XI, 533), нај бо ље свје до чи да се овим до ку мен том при
пре мао те рен за про мо но те лит ски вје р ски едикт „Ек те сис“ (Ἔкθ εσις), 
чи ји је ау тор та ко ђе био па три јарх Сер ги је.

Нај зна чај ни ји до га ђај из африч ког пе ри о да Мак си мо вог жи во та био 
је ње гов дис пут са сврг ну тим ца ри град ским па три јар хом Пи ром 645. 
го ди не. Под ути ском сна жне ар гу мен та ци је, ко јом је све ти тељ по би
јао мо но те лит ске те зе, Пир се пи сме но од ре као је ре си и вра ће но му је 
пре ђа шње епи скоп ско до сто јан ство. Убр зо је Пир по но во при хва тио 
мо но те лит ско уче ње, због че га је на са бо ру у Ри му 648. осу ђен и од ба
чен као је ре тик.

На кон дис пу та са Пи ром Св. Мак сим је от пу то вао у Рим гдје је ужи
вао ве ли ки углед и ау то ри тет. За хва љу ју ћи пр вен стве но ње му и ње го
вом ути ца ју па па Мар тин је 649. са звао ве ли ки са бор у Ри му (Ла те ран
ски са бор), на ко јем је, по ред 150 за пад них, при су ство ва ло и 37 грч ких 
епи ско па. Са бор је осу дио мо но те лит ско уче ње и не дво сми сле но и ја
сно утвр дио дог мат ску фор му лу о дви је во ље и два деј ства (енер ги је) 
у Хри сту. Од луч но је од ба чен едикт ца ра Кон станта II „Ти пос“, ко ји је 
за бра њи вао рас пра ву о во ља ма и енер ги ја ма у Хри сту.

Ова кве од лу ке са бо ра иза зва ле су су ро ву ре ак ци ју Ца ри гра да. Дво ји
цу за штит ни ка пра во сла вља, Св. Мак си ма и Св. Мар ти на, сна шла је те
шка суд би на. Па па Мар тин је ухва ћен и под вој ном прат њом 653. од ве
ден у Ца ри град, гдје му је су ђе но. Јав но је био по ни жа ван и ве зан у око
ве. Умро је у из гнан ству на Кри му 655, као ис по ви јед ник пра во сла вља.

Исто вре ме но је био ухап шен и Св. Мак сим, ко ме је у Ца ри гра ду су
ђе но као др жав ном пре ступ ни ку и као ру ши те љу цр кве ног и гра ђан
ског ми ра. Ца ра је по себ но раз би је сни ло Мак си мо во по ри ца ње ње го вог 
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пра ва да се упли ће у цр кве не дог ма те. По што ни ка квим сред стви ма ни
су успје ли да сло ме от пор Св. Мак си ма, прог на ли су га у Ви зи ју на Цр
ном мо ру. Го ди не 662. по но во је вра ћен у Ца ри град, гдје је за јед но са 
дво ји цом сво јих уче ни ка (обо ји ци је би ло име Ана ста си је) под врг нут 
кр ва вим тор ту ра ма са ци љем да при хва ти мо но те лит ско уче ње. По што 
је и овај по ку шај про пао, са бор у Ца ри гра ду је ана те ми сао Св. Мак си ма 
за јед но са Св. Со фро ни јем и Св. Мар ти ном. Св. Мак сим је осу ђен на 
од си је ца ње је зи ка и де сне ру ке, два ор га на ко ји ма се су прот ста вљао мо
но те лит ском је ре тич ком уче њу, и прог нан у да ле ку Ла зи ку (ју го и сточ
на оба ла Цр ног мо ра), гдје се упо ко јио од по сле ди ца му че ња у твр ђа ви 
Схи ма рис, 13. ав гу ста 662. го ди не.

Мак си мов ве ли ки и му че нич ки под виг кру ни сан је на Ше стом ва се
љен ском са бо ру ко ји је при хва тио ње го во ди о те лит ско уче ње и осу дио 
мо но те лит ску је рес.

Иа ко је имао те жак и бу ран жи вот Св. Мак сим је био пло дан пи сац. 
Дје ла су му пи са на те шким је зи ком обре ме ње ним пре но сним сми слом 
и за мр ше ним ре тор ским фи гу ра ма. Хро но ло ги ју њи хо вог на стан ка ни
је ла ко од ре ди ти. Ве ћи на ис тра жи ва ча сма тра да су „Пи та ња и не до
у ми це“ (Qu a e sti o nes et du bia), „Гла ве о љу ба ви“ (Κεφάλια περὶ ἀγάπης; 
Ca pi ta de ca ri ta te) и „Под ви жнич ко сло во“ (Λόγος ἀσκητικός; Li ber Asce
ti cus) ње го ва нај ра ни ја дје ла, на ста ла при је 326. го ди не.

У „Пи та њи ма и не до у ми ца ма“ до ла зи до бли ста вог про ја вљи ва ња 
та лен та Св. Мак си ма као ту ма ча Све тог Пи сма, ко ји сле ду је тра ди ци ју 
ду хов не и але го риј ске ег зе ге зе алек сан дриј ске ка ти хет ске шко ле. Ту су 
из ло же не мно ге иде је и по ста вље на мно га пи та ња ко је ће ка сни је Св. 
Мак сим раз ра ди ти у сво јим фун да мен тал ним ра до ви ма „Ам би гви“ и 
„Пи та њи ма и од го во ри ма Та ла си ју“. По ле ми ка са ори ге ни стич ким уче
њем о апо ка та ста зи за у зи ма ва жно мје сто у овом дје лу.

„Гла ве о љу ба ви“ пред ста вља ју ре мекдје ло све то о тач ке аскет ске 
књи жев но сти, у ко јем ау тор са би ра и у са же том об ли ку из ла же нај ва
жни је еле мен те хри шћан ске ду хов но сти. Спис је по ди је љен на че ти ри 
сто ти це или цен ту ри је, а сва ка од њих има сим во лич ко зна че ње: че
ти ри ука зу је на број Је ван ђе ља, док је сто ти на још од вре ме на Ори ге на 
сма тра на за све ти број.

Крат ко дје ло „Под ви жнич ко сло во“ го во ри о сми слу и свр си хри
шћан ске аске зе. Успје шног под ви жни ка Св. Мак сим на зи ва бла же ним, 
за то што је он „учи нио у се би Бо га чо вје ком“ по ста ју ћи бог по бла го да ти.

Нај зна чај ни је дје ло Св. Мак си ма „О раз ли чи тим те шким мје сти ма 
код Све тог Ди о ни си ја и Гри го ри ја“ (Περὶ διαφόρων ἀποριῶν τῶν ἁγίων 
Διονυσίου καὶ Γρηγορίου), по зна ти је под сво јим ла тин ским на зи вом 
„Ам би гва“ (Am bi gua), спој је два по је ди нач на ра да „Ам би гве Јо ва ну“ 
(Am bi gua ad Io an nem) и „Ам би гве То ми“ (Am bi gua ad Tho mam), на ста
ла у раз ли чи то ври је ме. „Ам би гву Јо ва ну“ Св. Мак сим је на пи сао око 
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626, а „Ам би гву То ми“ за вр шио је око 634. го ди не. У „Ам би гви“ на
ро чи то до ла зи до из ра жа ја бо го слов ски та ле нат Св. Мак си ма и ори
ги нал ност ње го вих ми сли. Ту је нај пот пу ни је из ло жио сво ју те о ри ју о 
ства ра њу сви је та и чо вје ка и о ко смич кој уло зи чо вје ка.

Сво је ег зе гет ско дје ло „Та ла си ју о раз ли чи тим те шким мје сти
ма у Све том Пи сму“ (Πρὸς Θαλάσσιον τὸν ὁσιώτατον πρε σβύτερον καὶ 
ἡγούμενον περὶ διαφόρων ἀπόρων τῆς θείας Γραφῆς; Qu a e sti o nes ad Tha
las si um), по зна ти је под кра ћим на зи вом „Пи та ња и од го во ри Та ла си ју“, 
Св. Мак сим је на пи сао из ме ђу 630. и 634. на мол бу пре по доб ног Та ла си
ја, на сто ја те ља јед ног од африч ких ма на сти ра бли зу Кар та ги не и ау то ра 
„400 гла ва о љу ба ви, уз др жа њу и ду хов ном жи во ту“. Та ла си је је упу тио 
Мак си му 65 пи та ња ве за них за од ре ђе на те шка мје ста из Све тог Пи сма, 
ко ја за јед но са од го во ри ма на њих чи не ово дје ло.

Спис „Те о пемп ту схо ла сти ку“ (Πρός Θεόπε μπτον Σχ ολαστικόν; Qu a e
sti o nes ad The o pemp tum) је као и прет ход ни на пи сан у фор ми пи та ња и 
од го во ра ве за них за три (те шка) мје ста у је ван ђе љи ма.

Мак си мо ва ме то до ло ги ја ту ма че ња Све тог Пи сма нај бо ље је рас кри
ве на у два ома ле на ег зе гет ска спи са, на ста ла нај вје ро ват ни је у пр вим 
го ди на ма ње го вог бо рав ка у Афри ци: „Ту ма че ње 59. псал ма“ (Ἑρμηνεία 
εἰς τὸν νθ’ Ψαλμόν; Ex po si tio in Psal mum LIX) и „Ту ма че ње Мо ли тве Го
спод ње“ (Εἰς τήν προσ ευχήν τοῦ Πάτερ ἡμῶν; Ex po si tio Ora ti o nis Do mi
ni cae). У 59. псал му про рок Да вид, по Мак си мо вом ту ма че њу, пре ди
зо бра жа ва Хри ста, „ду хов ног Да ви да“ и „истин ског Ца ра Изра и ља“. 
Сва ки хри шћа нин ко ји се „укра ша ва“ вр ли на ма и ис пу ња ва за по вје сти 
је „ду хов ни вој во да истин ског Ца ра Изра и ља“, ко ји во ди бор бу пр о тив 
су прот ста вље них си ла и по бје ђу је их на ду хов ном по љу. Мо ли тва Го
спод ња, са гла сно Св. Мак си му, са др жи у се би се дам нај ва жни јих тај ни 
из ра же них у се дам про зби, ко је са чи ња ва ју су шти ну до мо стро ја спа се
ња и от кри ва ју сми сао и циљ бла го дат ног жи во та у Хри сту.

Кра так али ве о ма зна ча јан спис „Ми ста го ги ја“ (Μυσταγωγία; Mysta
go gia ) Св. Мак сим је на пи сао по чет ком три де се тих го ди на VII ви је ка 
под ути ца јем „Аре о па гит ског кор пу са“. То је пр во ту ма че ње Ли тур ги
је у грч кој па три сти ци ко је ће из вр ши ти огро ман ути цај на тра ди ци ју 
тај но вод стве них ка ти хи зи са у ви зан тиј ској и пост ви зан тиј ској епо хи. 
„Ми ста го ги ју“ ка рак те ри ше ду бо ко сим во лич коми стич ко ту ма че ње, 
пу тем ко јег ау тор же ли да об ја сни и осми сли нај ва жни је мо мен те ев ха
ри стиј ског са бра ња. Спис се са сто ји из три ди је ла: оп штег ра су ђи ва ња 
о Цр кви, Бо гу, ва се ље ни, чо вје ку и чо вје чи јој ду ши (гл. I–VII), ту ма че
ња Ли тур ги је (гл. VI I I–X XI II) и за вр шног ре зи меа (гл. XXIV) у ко јем је 
по себ на па жња по све ће на дје ло ва њу Ли тур ги је на ду ше вје р них и нео
п ход но сти за хри шћа не ре дов ног од ла ска у храм.

Нај зна чај ни ји дог мат скопо ле мич ки трак тат Св. Мак си ма „Рас пра
ва са Пи ром“ (Συζήτησης του αγίου Μαξίμου μετά Πύρρου; Dis pu ta tio cum 
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Pyrr ho) пред ста вља за пис ње го вог бо го слов ског дис пу та одр жа ног 645. 
го ди не са бив шим па три јар хом ца ри град ским Пи ром. У овом трак та ту 
све ти тељ ана ли зи ра мо но те лит ске ста во ве и за кључ ке и су прот ста вља 
им пра во слав но уче ње о дви је во ље и два деј ства у Хри сту. „Рас пра ва са 
Пи ром“ пред ста вља је дан од нај ва жни јих из во ра за исто ри ју хри сто ло
шких спо ро ва у Ви зан ти ји у пр вој по ло ви ни VII ви је ка.

Св. Мак сим је не ко ли ко сво јих дје ла на пи сао у фор ми „гла ва“. „Гла
ве“ (Κεφάλαια, Ca pi ta) пред ста вља ју по се бан жа нр ко ји је у хри шћан ску 
књи жев ност увео Ева гри је Пон тиј ски, а на стао је као спој дви је ли те
рар не тра ди ци је: збор ни ка крат ких по у ка еги пат ских мо на ха или апоф
тег ми и фи ло соф ских сен тен ци ја. Осим већ по ме ну тих „Гла ва о љу ба
ви“ овом жан ру при па да ју и „Гла ве о бо го сло вљу и До мо стро ју Ова
пло ће ња Си на Бо жи јег“ (Περί Θεολογίας καί τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας 
τοῦ Υἱοῦ Θεοῦ; Ca pi ta the o lo gi ca et oe co no mi ca) и „Со зер ца тељ не и дје
лат не гла ве“ иза бра не из грч ког До бро то љу бља. У овим спи си ма Св. 
Мак сим раз ма тра пи та ња ве за на за бо го по зна ње, со ти ри о ло ги ју, ан
тро по ло ги ју, аске ти ку и мо рал но бо го сло вље.

Пе де се так пи са ма (Epi sto lae) адре со ва них ра зним ли ци ма пред ста
вља ју ве о ма ва жан дио Мак си мо вог ства ра ла штва. Нај ва жни ја су пи
сма адре со ва на Јо ва ну Ку би ку ла ри ју, ки пар ском пре зви те ру Ма ри ну, 
алек сан дриј ском схо ла сти ку Ју ли ја ну, ар хи е пи ско пу Јо си фу, пре зви
те ру Јо ва ну и ђа ко ну Ко зми, у ко ји ма све ти тељ рас кри ва пра во слав ну 
хри сто ло ги ју, со ти ри о ло ги ју и ес ха то ло ги ју. У Ми њо вој Па тро ло ги ји 
под за гла вљем „Epi sto lae“ (PG. 91. col. 363–649) об ја вље но је 45 пи са ма.

Не ко ли ко пи са ма за јед но са ма њим трак та ти ма (укуп но 27 трак та
та и пи са ма), ко ји су из у зет но зна чај ни за ра зу мје ва ње бо го сло вља Св. 
Мак си ма, об је ди ње но је и об ја вље но у Ми њо вој Па тро ло ги ји (PG. 91. 
col. 9–285) под за јед нич ким на сло вом „Opu scu la the o lo gi ca et po le mi ca“ 
(Ма ња бо го слов скопо ле мич ка дје ла). Дје ла ко ја су ушла у овај збо р ник 
по све ће на су хри сто ло шкој те ма ти ци, а упе ре на су про тив мо но фи зит
ског, мо но е нер гет ског и мо но те лит ког је ре тич ког уче ња. Ве ћи на ових 
дје ла на ста ла је у ври је ме Мак си мо ве по ле ми ке са мо но е нер ги змом и 
мо но те лит ством. У „Opu scu la the o lo gi ca et po le mi ca“ на ла зе се сле де ћи 
трак та ти и пи сма: 1. Пре зви те ру Ма ри ну (пи смо дог мат ског са др жа ја); 
2. Пре зви те ру Ма ри ну 50. гла ва из спи са Св. Мак си ма О енер ги ја ма и 
во ља ма; 3. Пре зви те ру Ма ри ну 51. гла ва из спи са О енер ги ја ма и во ља
ма; 4. Пре зви те ру и игу ма ну Ге ор ги ју, ко ји је по сред ством пи сма тра жио 
од го во ре на не ка пи та ња ве за на за тај ну Хри сто ву; 5. јед но ма ње дог мат
скопо ле мич ко дје ло Св. Мак си ма; 6. О рје чи ма: „Оче мој, ако је мо гу ће 
не ка ме ми мо и ђе ча ша ова“ (Мт 26, 39); 7. Дог мат ски то мос упу ћен на 
Ки пар ђа ко ну Ма ри ну; 8. Пи смо епи ско пу Ни кан дру о двје ма енер ги
ја ма у Хри сту; 9. Оци ма, игу ма ни ма, мо на си ма и свим пра во слав ним 
ко ји жи ве на хри сто љу би вом остр ву Си ци ли ји; 10. Пи смо ки пар ском 
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пре зви те ру Ма ри ну; 11. Из пи сма Св. Мак си ма на пи са ног у Ри му; 12. Из 
пи сма Св. Мак си ма у ко јем по ми ње Пи ра, Св. Со фро ни ја и па пу Хо но
ри ја; 13. О двје ма Хри сто вим при ро да ма; 14. Раз ли чи те де фи ни ци је; 15. 
Ду хов ни и дог мат ски то мос ко ји до ка зу је да „Ек те сис“ ца ра Ира кли ја 
ни је са гла сан са Бо жан ским Пи смом и оци ма не го са без бо жним је ре
ти ци ма; 16. О дви је во ље јед ног Хри ста Бо га на ше га; 17. О тер ми ни ма 
ко ји озна ча вју раз гра ни че ње; 18. Тер ми ни ко ји озна ча ва ју је дин ство; 19. 
Пр ва апо ри ја ђа ко на Те о до ра, ви зан тиј ског ри то ра; 20. Дог мат ски то мос 
пре зви те ру Ма ри ну; 21. О свој ству, осо бе но сти и ра зли ци Те о до ру, ђа
ко ну у Ма за ри ји (Си ци ли ја); 22. још јед но ма ње дје ло Св. Мак си ма; 23. 
Гла ве о су шти ни и при ро ди, ипо ста си и ли цу; 24. О то ме да је не мо гу ће 
го во ри ти о јед ној во љи у Хри сту; 25. Де сет гла ва о дви је во ље у Хри сту 
пи са них за пра во слав не; 26. Из пи та ња ко ја му је по ста вио мо нах Те о
дор; 27. Раз ли чи те де фи ни ци је све тих и бо го но сних ота ца на ших о двје
ма енер ги ја ма Го спо да, Бо га и Спа си те ља на шег Ису са Хри ста.

Мак си мо во уче ње пред ста вља сре ћан спој те о ло ги је и фи ло со фи је, 
вје ре и зна ња, спе ку ла ци је и ду хов ног опи та. Он је по сје до вао из ван
ред ну спо соб ност да на са жет и је згро вит на чин из ло жи бо го слов ске и 
ме та фи зич ке про бле ме осла ња ју ћи се на дје ла сво јих прет ход ни ка, чи је 
је ми сли за јед но са сво јим ори ги нил ним иде ја ма син те ти зо вао у хар
мо ни чан и ко хе рен тан си стем. Све иде је, и ори ги нал не и по зајм ље не, 
у ње го вом си сте му су ти је сно по ве за не и ис пре пле те не и за јед но чи не 
јед ну ком пакт ну цје ли ну. У цен тру Мак си мо ве бо го слов ске спе ку ла ци
је на ла зи се тај на Бо го о ва пло ће ња, ко ја је по че так и крај хри шћан ске 
вје ре и кључ за об ја шње ње свих аспе ка та уче ња овог цр кве ног оца.

Јед на од нај ве ћих бо го слов ских за слу га Св. Мак си ма је од ба ци ва
ње Ори ге но вих ко смо ло шких за блу да и из ра да ау тен тич не хри шћан ске 
кон цеп ци је ства ра ња, ко ја ће оста ти обра зац кроз сву исто ри ју ви зан
тиј ске ми сли. Сво ју кон цеп ци ју ства ра ња Св. Мак сим је нај те мељ ни је 
из ло жио у Ам би гви 7 и Ам би гви 15. По Ори ге но вом уче њу ста тич ност 
је су штин ска ка рак те ри сти ка истин ског би ћа, а ра зно ли кост и по крет 
су по сле ди це гри је ха. Бог је, по ње му, нај при је ство рио сви јет чи стих 
ду хо ва или умо ва ко ји су со зер ца ва ли Бо жан ску су шти ну. Ство ре ни 
умо ви или ду хо ви у по чет ку су би ли не по крет ни као и Бог, а то је ста ње 
са вр шен ства. По сли је по чет ног са вр ше ног ста ња ми ро ва ња или ста
бил но сти (στάσις) до го дио се по крет (κίνησις) ум них би ћа, ко ји је Ори
ген из јед на чио са гре хо па дом, на кон че га Бог ства ра (γένεσις) ви дљи ви 
ма те ри јал ни сви јет да би се у ње му па ли умо ви очи сти ли и вра ти ли у 
пр во бит но је дин ство (τῶν λογικῶν  ἑνάδα). Узрок раз ли чи то сти ово га 
сви је та ле жи у ра зно вр сно сти по кре та умо ва или ду хо ва ко ји су от па ли 
од пр во бит ног је дин ства.

Св. Мак сим ис ти че да по крет (κίνησις) ни је по сле ди ца па да и по бу
не, не го по зи тив на ка рак те ри сти ка ство ре не ствар но сти ко ја се кре ће 
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ка сво јој пу ној ак ту а ли за ци ји (Amb. 20 // PG. 91. col. 1237), ка Бо гу као 
крај њем ци љу све га по сто је ћег (Amb. 15 // PG. 91. col. 1217). Ори ге
но вој ста тич кој кон цеп ци ји ство ре не при ро де Св. Мак сим су прот ста
вља ди на мич ку кон цеп ци ју ство ре не при ро де; три ја ди στάσις – κίνησις 
– γένεσις су прот ста вља три ја ду γένεσις – κίνησις – στάσις. Кре та ње 
(κίνησις) је свој стве но тво ре ви ни од тре нут ка ње ног при во ђе ња у би ће, 
тј. ства ра ња (γένεσις). Твар на би ћа стре ме ка свом до вр ше њу, ка пу но ћи 
и ста бил но сти (στάσις) у Бо гу ко ји је по че так (ἀρχὴ), крај (τέλος) и циљ 
(σκ οπός) ства ра ња, па је сход но то ме по крет има нен тан њи хо вој при
ро ди и пред ста вља ње но по зи тив но свој ство. „При је сва ког при род ног 
кре та ња твар них би ћа под ра зу ми је ва се њи хо во на ста ја ње, а при је сва
ког ми ро ва ња под ра зу ми је ва се њи хо во кре та ње ка ци љу због ко јег су 
ство ре на“ (Amb. 15 // PG. 91. col. 1217). Пра ва свр ха ства ра ња, по Св. 
Мак си му, ни је со зер ца ње Бо жан ске су шти не, ко ја је не при ступ на, већ 
уче ство ва ње у Бо жан ском жи во ту, тј. обо же ње. Мак си мо во уче ње да 
је кре та ње (κίνησις) су штин ско свој ство тво ре ви не под ра зу ми је ва да 
сва ка твар на при ро да по сје ду је енер ги ју или деј ство, што ће би ти од 
фун да мен тал ног зна ча ја у мо но е нер гет ској и мо но те лит ској рас пра ви.

Да би из ра зио ве зу из ме ђу Тво р ца и тво ре ви не Св. Мак сим, сле ду ју
ћи алек сан дриј ску тра ди ци ју, раз ви ја уче ње о Ло го су као жи вом цен тру 
и прин ци пу ства ра ња ко ји од вјеч но сти са др жи у се би као сво је иде је, 
тј. сво је ми сли (λόγοι), сву раз но о бра зност ство ре ног сви је та. Λόγοι су 
Бо жан ска хтје ња, пре др је ше ња (προоρισμοί), вјеч не ми сли вјеч ног Ума, 
у ко ји ма Он за ми шља и спо зна је сви јет и ко ји се као не ки тво рач ки 
зра ци ра зи ла зе од свог Бо жан ског сре ди шта и по но во са би ра ју у Ње му 
као је ди ној исти ни све га по сто је ћег. Сва ко би ће је ство ре но у од го ва ра
ју ће ври је ме са гла сно са ње го вим λόγοι или ло го сом ко ји од вјеч но сти 
по сто ји у Бо гу (Amb. 7 // PG. 91. col. 1080). За раз ли ку од Ори ге на, код 
ко га ови λόγοι по сто је са мо у су штин ском је дин ству са јед ним Ло го сом, 
код Мак си ма је њи хо во ствар но по сто ја ње из ра же но та ко ђе у њи хо вој 
ра зно вр сно сти.

Три основ не цр те ство ре ног сви је та су би тиј ност (при ве де ност у би
ће), кре та ње и ра зно ли кост. Овим три ма цр та ма од го ва ра ју три основ
на ви да дје лат но сти Ло го са: тво рач ки, про ми сли тељ ски и су ди тељ ски 
(Amb. // PG. 91. col. 1133; De char. II, 27; I, 100). Са гла сно тро ја кој дје
лат но сти Ло го са и Ње го ви ди фе рен ци ра ни λόγοι про ја вљу ју се тро ја ко: 
као основ на на ча ла или за ко ни при ро де (λόγοι φύσεως; De char. I, 98–99 
; Amb. // PG. 91. col. 1341) и као ци ље ви или пу те ви про ми сла и су да 
(λόγοι προνοίας και κρίσεως; (Amb. // PG. 91. col. 1297; 1385; Ad Thаl. 35). 
Тим ло го си ма (λόγοι) об у хва ће на је цје ло куп на тво ре ви на и суд би на 
сва ке ства ри од ње ног на стан ка до окон ча ња свјет ског про це са. У λόγοι 
φύσεως са др жан је сав чул ни и ду хов ни сви јет, а у λόγοι προνοίας και 
κρίσεως сав ње гов жи вот, ње го ва суд би на. Тво рач ка, про ми сли тељ ска и 
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су ди тељ ска си ла бри не ce ο све му, и све ује ди њу је, одр жа ва и упра вља, 
бри ну ћи и ο нај ма њем по је ди нач ном би ћу (Mystag. 2).

Λόγοι, по Св. Мак си му, ни су иден тич ни ни са Бо жи јом су шти ном 
ни са би ћем ства ри у ство ре ном сви је ту. Тво ре ви на по сто ји као ди
на мич ка ре ал ност из ван Бо га и раз ви ја се сло бод но по ре ду свог ево
лу тив ног ра ста. Она ипак ни је он то ло шки ау то ном на јер је ство ре на 
да би би ла у за јед ни ци са Бо гом ко ји је крај њи сми сао и те мељ ње ног 
тра ја ња. У од но су на тво ре ви ну λόγοι су исто вре ме но и има нент ни и 
тран сцен дент ни: има нент ни су као при су ство Бо жи јег про ми сла и на
ча ла у сва кој по је ди нач ној при ро ди или вр сти, а тран сцен дент ни су 
што као не ство ре ни и пре ег зи стент ни ни су дио ство ре ног по рет ка, па 
у ста њу њи хо ве ак ту а ли за ци је у кон крет ној тво ре ви ни ни су спу та ни 
ње ном ма те ри јал ном по ја вом.

За ду бље ра зу ми је ва ње свих аспе ка та Мак си мо вог бо го сло вља нео
п ход но је раз ли ко ва ње из ме ђу ло го са при ро де (λόγος της φύσεως), ко ји 
је не про мјен љив, и на чи на ње ног по сто ја ња (τρόποςа), од но сно на чи
на на ко ји она оства ру је сво је кре та ње: „λόγος људ ске при ро де је сте да 
је при ро да ду ша и ти је ло, да је са чи ње на од ра зум ске ду ше и ти је ла; 
τρόπος je по ре дак (τάξις) дје ло ва ња и би ћа као при род ног деј ству ју ћег, 
по ре дак ко ји че сто вр ши про мје не и мје ња се, али ко ји уоп ште не ми
је ња при ро ду по се би“ (Amb. 42 // PG. 91. col. 1341). Сва твар на би ћа 
са зда на су са гла сно свом ло го су, али на чин њи хо вог по сто ја ња (τρόπος) 
не мо ра да бу де у скла ду са њим. Ако су у скла ду са сво јим ло го сом би ћа 
се кре ћу пре ма про ми слу ко ји је утвр дио сам Бог. Кре та ње твар них би
ћа мо же да од сту пи од при род не нор ме и да не бу де са гла сно са сво јим 
ло го сом или за ко ном при ро де (λόγος της φύσεως) и оно за ви си од на
чи на упо тре бе (τρόποςа) при род не си ле или енер ги је. Сми сао и „циљ 
кре та ња свих би ћа ко ја се кре ћу је да до стиг ну вjечно до бро би ће (τό 
ἀεὶ εὖ εἶναι) и да по сто је у ње му...“ (Amb. 7).

Осно ва чи та ве ствар но сти и чул не и умо по сти жне (ду хов не, ми сле
не) је, по Св. Мак си му, ду хов на. Ње на исти на са др жа на је у λόγοι ко ји
ма је ту ђа сва ка дис хар мо ни ја, су прот ста вља ње и тру ле жност. Чул ни и 
умо по сти жни сви јет срод ни су не са мо по свом са ста ву, свом ду хов ном 
те ме љу, већ и по свом од но су пре ма Ло го су ко ји пред ста вља сми сао 
и циљ (σκ οπός) њи хо вог по сто ја ња. Ова два сви је та на ла зе се у ме ђу
соб ној хар мо ни ји (Mystag. 2). У чул ним ства ри ма мо гу се со зер ца ва ти 
λόγοι умо по сти жног сви је та (Ad Thal. 27) и обр ну то. Чул ни сви јет је 
сим вол ду хов ног сви је та и у сво јим λόγοι спа ја се са њим.

Нај бо љи при мјер и из раз ко смич ке хар мо ни је је чо вјек, ко ји због 
свог са ста ва пред ста вља цен тар и син те зу цје ло куп не тво ре ви не. У ње
му су об је ди ње ни сви аспек ти ство ре ног сви је та, због че га пред ста вља 
сви јет у ма лом или ми кро ко смос (μικρός κόσμος). Сво јом ду шом чо
вјек при па да сви је ту ду хов ном (ми сле ном), а сво јим ти је лом при па да 
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сви је ту чул ном. Исто та ко ко смос, ко ји је са ста вљен од чул не и ум не 
(ду хов не) ствар но сти, мо же мо на зва ти (ма кро)чо вје ком. У сед мом по
гла вљу „Ми ста го ги је“ Св. Мак сим об ја шња ва за што се чо вјек на зи ва 
ми кро ко смо сом а ко смос (ма кро)чо вје ком: „Као што се ду ша на ла зи у 
ти је лу, та ко се и ум ни (ду хов ни) сви јет на ла зи у чул ном. Α чул ни сви јет 
је сје ди њен с ум ним, као што је ти је ло сје ди ње но с ду шом. И сви јет је 
је дан, са ста вљен из оба (ум ног и чул ног), као што је чо вјек је дан, са ста
вљен из ду ше и ти је ла. Ни је дан од тих свје то ва, спо је них у сје ди ње њу, 
не од ба цу је и не од ри че онај дру ги, по за ко ну ко ји их сје ди њу је.“

Чо вје ков при ви ле го ван по ло жај у тво ре ви ни по сле ди ца је ње го
ве бли ско сти са Бо гом по чи јем је обра зу и по до би ју ство рен. Образ 
(εἰκών) је оно што је да то чо вје ку, ње гов он то ло шки те мељ, ње го ва су
шти на, а по до би је (ὁμοίωσις) оно што чо вјек тре ба сло бод но да оства ри 
упо тре бом сво јих при род них си ла са гла сно ло го су сво га би ћа ко ји је у 
Бо гу. Ства ра ју ћи чо вје ка Бог је, по Св. Мак си му, „пре нио“ на ње га че
ти ри сво је осо би не: би ће (τό εἶναι), вјеч но би ће (τό ἀεὶ εἶναι), до бро би
ће (τό εὖ εἶναι) и пре му дрост. Пр ве дви је осо би не при па да ју чо вје ко вој 
су шти ни и од но се се на образ Бо жи ји, а дру ге дви је осо би не, ко је је 
Бог пре дао (по ну дио) чо вје ко вој сло бод ној во љи, од но се се на по до би
је Бо жи је, тј. на мо гућ ност да оно што је Бог по сво јој су шти ни (до бар 
и пре му дар) чо вјек по ста не по за јед ни ча ре њу, јер „по обра зу Бо жи јем 
је сва ко ра зум но би ће, a пo по до би ју – са мо до бри и му дри“ (Καὶ κατ’ 
εἰκόνα μὲν πᾶσα φύσις λογική ἐστι τοῦ Θεοῦ καθ’ ὁμοίωσιν δέ, μόνοι οἱ 
ἀγαθοὶ καὶ σοφοί; De char. III, 25).

Ту ма че ћи ри је чи Св. Гри го ри ја Бо го сло ва: „По што смо за и ста дио 
Бо га и по ти че мо с ви ше...“ (Or. 14, 7) у Ам би гви 7, Св. Мак сим на гла ша ва 
да је сва ко ра зум но би ће (чо вјек и ан ђео), по ло го су по ко јем је ство ре
но, „дио Бо га“ (μοίρα Θεοϋ). Чо вјек је „дио Бо га“ јер у ње му „жи ви, кре ће 
се и је сте“. „Он сто ји у Бо гу по сред ством на кло но сти (па жње), не ква ре
ћи пред по сто је ћи у Бо гу ло гос (сво га) би ћа; кре ће се у Бо гу по сред ством 
до бро дје те љи, дје лу ју ћи по прет по сто је ћем у Бо гу ло го су до бро би ћа; и 
жи ви у Бо гу по прет по сто је ћем у Бо гу ло го су вјеч но би ћа“. Чо вјек је дио 
Бо га „као онај ко ји има би ће бла го да ре ћи ло го су ње го вог би ћа ко ји је 
у Бо гу; као до бар бла го да ре ћи ло го су до бро би ћа ко ји је у Бо гу; као бог 
бла го да ре ћи ло го су вјеч но би ћа ко ји је у Бо гу“ (PG. 91. col. 1084).

Као кру на ства ра ња и ми кро ко смос, чо вјек је имао уло гу „по сред
ни ка“ (σύνδε σμος; Amb. // PG. 91. col. 1305) из ме ђу сви је та и Бо га. Он 
је до био за да так да кроз се бе и у се би при ве де цје ло куп ну тво ре ви
ну Бо гу и сје ди ни је са Њим. На тај на чин би се ис пу нио пред вјеч ни 
план Бо жи ји о обо же њу чи та ве тва ри кроз ње но сје ди ње ње са Бо гом. 
За ис пу ње ње тог ци ља би ло је нео п ход но да чо вјек „уки не“ све ди о бе 
(διαιρέσεις) или по лар но сти тво ре ви не и да та ко ус по ста ви ње но хар
мо нич но је дин ство.
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У Ам би гви 41 Св. Мак сим на во ди пет по лар но сти тва р ног сви је та 
ко је је чо вјек мо рао да пре ва зи ђе да би оства рио сво ју ко смич ку ми си
ју: ство ре но и не ство ре но; ду хов но и чул но; не бо и зе мљу; рај и сви јет; 
чо вје ка и же ну (ди о ба на по ло ве). Ове ди о бе са чи ња ва ју кон цен трич не 
сфе ре би ћа у цен тру ко јих се на ла зи чо вјек, сам по ди је љен на му шки и 
жен ски пол. Као и Св. Гри го ри је Ни ски, Св. Мак сим сма тра да је по дје
ла на по ло ве ре зул тат Бо жи јег пред зна ња чо вје ко вог па да (Amb. // PG. 
91. col. 1401) и су прот на је пр во бит ној Бо жи јој на мје ри, по ко јој је чо
вјек тре бао да бу де бес по лан и је дин ствен (άνθρωπος μόνον). Да би оси
гу рао раз мно жа ва ње и тра ја ње људ ског ро да Бог је ство рио му шкар ца 
и же ну. Ди о бу по ло ва чо вјек је, по Св. Мак си му, тре бао да пре вла да 
бе стра сним жи во том а по том би се, сје ди нив ши у се би оста ле по лар
но сти ство ре ног сви је та, љу ба вљу сје ди нио са Бо гом (Amb. 41 // PG. 
91. col. 1305–1308) и та ко пре ва зи шао ди о бу на ство ре но и не ство ре но 
по ста ју ћи бог по бла го да ти и обо жу ју ћи пре ко се бе чи та ву тво ре ви ну.

Пр ви чо вјек ни је ис пу нио сво је на зна че ње, сво ју ко смич ку ми си ју. 
Он је пао у гри јех због не при род ног кре та ња при род них си ла ду ше ко
је ни су би ле у са гла сно сти са по сто је ћим у Бо гу ло го сом ње го вог би ћа. 
Умје сто не пре кид ног кре та ња ка из во ру жи во та и обо же ња окре нуо се 
и под ре дио чул ном сви је ту. По сто је ће ди о бе још ви ше су се про ду би ле 
и из о штри ле на кон гре хо па да и ни су мо гле да бу ду пре ва зи ђе не људ
ским спо соб но сти ма. Је ди но је ова пло ће ни Хри стос, у ко ме је от кри ве
на ве ли ка и скри ве на тај на ра ди ко је је све би ло ство ре но, мо гао да их 
пре ва зи ђе. У лич но сти Хри сто вој, у Ње го вом до мо стро ју рас кри ва се 
у пу но ћи ко смич ка ди мен зи ја и на зна че ње људ ске при ро де. Ује ди њу ју
ћа и на чал ству ју ћа ко смич ка функ ци ја, по при ро ди свој стве на чо вје ку, 
у пот пу но сти се ре а ли зу је у Хри сту. Сје ди нив ши у се би дви је при ро
де Хри стос је сје ди нио „огра ни че но и без гра нич но, мје ру и без мјер
ност, крај и бес крај, тво ре ви ну и Твор ца, ми ро ва ње и кре та ње“ (Ad. 
Thal. 60 // PG. 90. col. 621), и та ко по ка зао усло ве и те ме ље на ко ји ма је 
би ло мо гу ће оства ри ти је дин ство тво ре ви не и ње но обо же ње. Сво јим 
бе стра сним ро ђе њем од Дје ве Хри стос пре ва зи ла зи ди о бу по ло ва; на 
Кр сту сје ди њу је сви јет са ра јем по што ис тре бљу је смрт до ди ром сво
га Бо жан ства и та ко нај мрач ни је мје сто на зе мљи чи ни свје тло зар ним; 
на кон Вас кр се ња са ма плот Хри сто ва пре вла да ва про стор на огра ни
че ња и сје ди њу је у се би не бо и зе мљу; сво јим Ваз не се њем Хри стос сје
ди њу је не бе ски и зе маљ ски сви јет, ан ђел ске чи но ве с људ ским ро дом; 
сје да њем с де сне стра не Оца уво ди људ ску при ро ду као пр ви плод ко
смич ког обо же ња у Све ту Тро ји цу. Та ко ће све ди о бе, па чак и раз ли ка 
из ме ђу по ло ва, на кра ју би ти уки ну те пу тем сје ди ње ња све га са Хри
стом, а „Он ће, као ње но сре ди ште, об у хва ти ти чи та ву тво ре ви ну и то 
та ко као да она пред ста вља дије ло ве ње го вог ти је ла... бу ду ћи да и Он 
сам има ти је ло и чу ла, ду шу и ум као што и ми има мо; са о бра жа ва ју ћи 
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се, да кле, сва ком уду као чла ну ти је ла... Он бо жан ски во згла вљу је (άνε
κεφαλαιώσατο) све ства ри у Се би, от кри ва ју ћи да сва тво ре ви на по сто
ји као јед но, на лик јед ној по себ ној лич но сти...“ (Amb. 41).

Бог да ру је обо же ње цје ло куп ној људ ској при ро ди и сва ком чо вје ку 
по себ но, али са мо као мо гућ ност. Од на ше во ље, од ње ног усмје ре ња 
за ви си хо ће ли се та мо гућ ност оства ри ти. Св. Мак сим на зи ва ста ње 
обо же ња „вјеч но до бро би ће“ (τό ἀεὶ εὖ εἶναι), же ле ћи ти ме да ис так не 
не са мо ње гов вјеч ни и не про ла зни ка рак тер већ и ње гов си нер гиј ски 
ка рак тер. Раз ли ка из ме ђу до бро би ћа (τό εὖ εἶναι) и вјеч ног до бро би ћа 
(τό ἀεὶ εὖ εἶναι) са сто ји се, по Св. Мак си му, у то ме што до бро би ће за
ви си са мо од на ше во ље (из бо ра вр ли не или до бро дје те љи), а вјеч но
до бро би ће (τό ἀεὶ εὖ εἶναι) се ја вља као ре зул тат са рад ње на ше во ље и 
бла го да ти Бо жи је (Amb. 65 // PG. 91. col. 1392). Ак тив не уло ге Бо га и 
чо вје ка у про це су обо же ња Св. Мак сим ис ти че у Ам би гви 10: „Јер го во
ре да су Бог и чо вјек па ра диг ме (обра сци) је дан дру гом (παραδείγματα 
ἀλλήλων). Бог по ста је чо вјек из љу ба ви пре ма љу ди ма оно ли ко ко ли ко 
се чо вјек обо жу је из љу ба ви пре ма Бо гу; и Бог уз но си чо вје ка до не
спо зна тљи вог оно ли ко ко ли ко чо вјек про ја вљу је Бо га, не ви дљи вог по 
при ро ди, кроз сво је вр ли не“ (Amb. // PG. 91. col. 1113).

Обо же ње, по Св. Мак си му, ни је ста ње ап со лут не ста тич но сти (ми
ро ва ња) већ ста ње ак тив не ста бил но сти у Бо гу, ко је Св. Мак сим опи
су је тер ми ни ма „вјеч но кре ћу ће ста ја ње“ (αεικίνητος στάσις; Ad Thal. 65, 
scho lion 44 // PG. 90. col. 781) и „по сто ја на ис то по кре тљи вост“ (στάσιμον 
ταυτοκινησίαν; PG. 90. col. 1369). По јам ис то по кре тљи вост (ταυτοκινησίαν) 
код Св. Мак си ма озна ча ва ста ње у ко јем пре ста ју не си гур ност и ко ле ба
ње во ље ка да исти на по ста не очи глед на. То је ста ње бес ко нач ног уса вр
ша ва ња и та ин стве ног ужи ва ња у же ље но ме, тј. у Бо гу.

Св. Мак сим на ро чи то на гла ша ва пу но ћу чо вје штва у Хри сту као 
услов на шег спа се ња. Хри стос је са вр ше ни чо вјек и сва ко ко стре ми 
ка Ње му по ве зу је се са Ње го вим чо вје чан ским би ћем, Ње го вим чо вје
чан ским ра зу мом и Ње го вом чо вје чан ском во љом. Св. Мак сим на во ди 
два раз ло га и узро ка због ко јих је чо вје штво Хри сто во из вор спа се ња 
за на шу људ ску при ро ду: „Оно је исто као и на ше чо вје штво и за то ми 
мо же мо да сле ду је мо за Хри стом; Оно је дру га чи је, јер је бо жан ски жи
вје ло, дје ло ва ло и са оп шти ло спа се ње“.

Спо зна ја ствар но сти пу но ће људ ске при ро де у Хри сту по ма же нам, 
по Св. Мак си му, да са гле да мо у Ње му обра зац но вог чо вје штва ко је за 
нас до би ја на ро чи то зна че ње као жи вот и пут. Тај пут све ти тељ на зи
ва „тро по сом спа се ња“ или „пу тем љу ба ви“. „Тро пос спа се ња“ (спа со
но сни на чин по сто ја ња) оства ру је се ка да сли је ди мо ло гос соп стве ног 
би ћа и рас кри ва ју ћи у ње му свој истин ски тро пос по ста је мо бо го по
доб ни. Св. Мак сим ка же да се у хри шћа ни ма ко ји сли је де ло гос соп
стве ног би ћа жи ве ћи у вр ли на ма, Хри стос не пре ста но ова пло ћу је, и 
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на зи ва бла же ним оне ко ји пре му дро са вр ша ва ју то ова пло ће ње у сво
ме ср цу. Они са вр ша ва ју у пу но ћи то ова пло ће ње по ста ју ћи бо го ви по 
бла го да ти.

Пре о бра жај и обо же ње чо вје штва у Хри сту Св. Мак сим за сни ва на 
уче њу о оп ште њу свој ста ва дви ју при ро да (com mu ni ca tio idi o ma tum) 
ко је је нај те мељ ни је из ло жио у Ам би гви 5. Хри стос бу ду ћи по при ро ди 
вла ди ка, по стао је по дру гој при ро ди слу га „са вр ша ва ју ћи оно што је 
свој стве но слу ги вла ди чан ски (τὰ μὲν δουλικὰ δε σποτικῶς ἐνεργῶν), тј. 
плот ско бо жан ски... а оно што је свој стве но вла ди ци са вр ша ва ју ћи слу
гар ски (τὰ δε σποτικὰ δὲ πράττων δουλικῶς), тј. бо жан ско плот ски“. За то 
је Он кроз стра да ња уни штио тру ле жност и кроз смрт да ро вао не у ни
шти ви жи вот, а кроз Сво је „не из ре ци во уни же ње (κένωσις) стра дал
ном пло ти обо жио сав (људ ски) род. Ло гос у об је ма при ро да ма деј ству
је јед но о бра зно (ἑνοειδῶς ἐνεργῶν) по што се у све му што Он са вр ша ва 
си лом Сво га бо жан ства не раз дје љи во са про ја вљу је енер ги ја Ње го ве 
соп стве не пло ти (тј. људ ске при ро де)... Он је и при ли ком стра да ња био 
истин ски Бог и при ли ком чи ње ња чу да био истин ски чо вјек, за то што 
је по не из ре ци вом сје ди ње њу био истин ска ипо стас истин ских при ро
да“ (Amb. 5 // PG. 91. col. 1044–1045).

Ипо стас Ло го са је но си лац ка рак те ри стич них свој ста ва обје при ро
де и услов и узрок њи хо вог ме ђу соб ног оп ште ња. Ло гос је су бјект свих 
дје ло ва ња оства ре них у са гла сно сти са Ње го вом чо вје чан ском при ро
дом и свих дје ло ва ња оства ре них у са гла сно сти са Ње го вом бо жан ском 
при ро дом. Ло гос упра вља об је ма при ро да ма и дје лу је са гла сно њи ма 
за то што су обје при ро де ак тив не.

Хри сто ва чо вје чан ска при ро да је од са мог по чет ка про же та Бо жан
ским енер ги ја ма. То је њен но ви тро пос (на чин по сто ја ња) ко ји об у хва та 
и све ци је ло пре о бра жа ва чо вје ков жи вот. Сва ко об на вља ње тво ре ви не 
по ве за но је са ње ним тро по сом и не до ти че се ло го са при ро де. Про мје
на ло го са при ро де зна чи ла би, по Св. Мак си му, уни ште ње те при ро де, 
пре ста нак ње ног по сто ја ња (Amb. 42 // PG. 91. col. 1341). Бо жан ство и 
чо вје штво чу ва ју у не сли ве ном је дин ству сва ко свој соп стве ни ло гос 
при ро де у јед ном тро по су ова пло ће ног Ло го са. На овим прет по став
ка ма Св. Мак сим је раз вио сво је уче ње о дви је во ље у Хри сту (бо жан
ској и чо вје чан ској) и та ко дао не про цје њив до при нос хри шћан ском 
бо го сло вљу. Ње го во уче ње о дви је во ље у Хри сту да је од го вор на низ 
пи та ња: о истин ском сми слу сло бо де, о узро ку гри је ха, о ври јед но сти 
ство ре ног сви је та, о су шти ни и усло ви ма на шег спа се ња.

Су прот ста вља ју ћи се мо но е нер гет ском и мо но те лит ском ста но ви
шту, по ко јем Хри сто ва људ ска при ро да ни је има ла људ ску енер ги ју и 
во љу због ње ног је дин ства са бо жан ском при ро дом, Св. Мак сим ис ти че 
да би ство ре на при ро да пре ста ла да по сто ји ако би би ла ли ше на соп
стве не енер ги је и во ље, соп стве ног ди на мич ког иден ти те та (Amb. 5 // 
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PG. 91. col. 1052). Во ља је основ ни еле мент људ ске при ро де ко ји је чи ни 
по кре тљи вом и спо соб ном да оства ри сво је ви тал не ци ље ве и ври јед
но сти. Во ља је би ла из вор гри је ха пра ро ди те ља и њој је нај по треб ни је 
ис цје ље ње ко је се не мо же оства ри ти ако тај еле мент људ ске при ро де 
Хри стос ни је при мио у Сво ју ипо стас. Хри стос је при мио на шу во љу 
пре о кре ћу ћи на чин ње не упо тре бе и уво де ћи са вр шен на чин упо тре бе 
ко ји ни је ви ше гно мич ки.

Сво ју кон цеп ци ју во ље као по кре тач ке си ле ко јом би ће те жи ка ци
љу због ко јег је са зда но Св. Мак сим је нај ек спли цит ни је из ло жио у ту
ма че њу ри је чи Хри сто ве мо ли тве у Гет си ма ни ји: „Оче мој, ако је мо
гу ће, не ка ме ми мо и ђе ча ша ова; али опет не ка ко ја хо ћу, не го ка ко 
ти!“ (Мт 26, 39), упе ре ном про тив ту ма че ња мо но те ли та (Opu scu la 6). 
Хри сто ва људ ска во ља, по Св. Мак си му, не про ти ви се во љи Бо жи јој 
ни ти је по ди је ље на у се би са мој ка да ce у по чет ку опи ре смр ти а за тим 
је при хва та, јер про ти вље ње је уви јек про тив при род но и као та кво гре
шно, а у чо вје штву Хри сто вом, ко је по сто ји са о бра зно при ро ди, не ма 
ни ка квог гри је ха. У „Раз го во ру са Пи ром“ (PG. 91. col. 297) Св. Мак сим 
ка же да је Хри сто ва људ ска при ро да има ла спо соб ност са мо о чу ва ња 
(ἀνθ εκτικὴ δύναμις) свој стве ну сва кој ство ре ној при ро ди. Ко ри сте ћи се 
сто ич ком тер ми но ло ги јом он раз ла же ту спо соб ност на дви је ком по
нен те: „стре мље ње“ (при влач ност ка не че му) и „од вра ћа ње“ (ὁρμὴ καὶ 
ἀφορμή); „стре мље ње“ ка то ме што је нео п ход но за очу ва ње по сто ја ња 
или би ћа и „од вра ћа ње“ од то га што во ди ка тру ле жно сти, ра за ра њу и 
не би ћу. Ово „од вра ћа ње“ и „стре мље ње“ упра во се про ја вљу је у Гет си
ман ској мо ли тви. У пр вом ди је лу мо ли тве („Оче мој, ако је мо гу ће, не ка 
ме ми мо и ђе ча ша ова...“) Хри стос ce опи ре смр ти, а не Бо гу: у снис хо
дљи во сти Ње го ве мо ли тве огле да се Ње го во чо вје штво ко је ка рак те ри
ше, као сва ку људ ску при ро ду, при вр же ност би ћу и од би ја ње не би ћа. 
Код чо вје ка гре шни ка при вр же ност би ћу се из о па чу је у при вр же ност 
са мом се би, у „се бе љу бље (φιλαυτία) ко је се опи ре Бо гу“ (Opu scu la 7 // 
PG. 91. col. 80). Дру ги дио мо ли тве („...али опет не ка ко ја хо ћу, не го ка
ко ти!“) ука зу је на бо го у ста но вље ни на чин по сто ја ња (тр о по са) људ ске 
при ро де и људ ске во ље ко ја дје лу је са гла сно ло го су при ро де. Он та ко ђе 
ука зу је на пу ну „са гла сност људ ске во ље Спа си те ља са Ње го вом и Оче
вом Бо жан ском во љом“ (Opu scu la 6 // PG. 91. col. 68).

Ри је чи Гет си ман ске мо ли тве по ка зу ју пра вац кре та ња Хри сто ве људ
ске во ље ко ја из ста ња при род ног стра ха, об у здав ши га, стре ми ка за 
нас спа со но сним стра да њи ма. Дру гим ри је чи ма, Спа си тељ по свом чо
вје штву хо ће на ше спа се ње и сло бод но при хва та смрт да би нас спа сио.

Св. Мак сим раз ли ку је при род ни и про тив при род ни страх (κατά 
φύσιν καί παρά φύσιν δειλία; Disp. cum Pir. // PG. 91. col. 297). При род ни 
страх је си ла ко ја стре ми ка очу ва њу би ћа, а про тив при род ни страх је 
по ве зан са не си гур но шћу и не вје ро ва њем. Го спод ни је имао про тив
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при род ни страх, ко ји из ви ре из не стал но сти и не си гур но сти на ших 
по ми сли и на во ди на про ти вље ње ло го су при ро де. Он је, бу ду ћи по 
при ро ди до бар, при мио вољ но ра ди нас при род ни страх ко ји ука зу је 
на при су ство у Ње го вом чо вје штву при род не си ле ко ја стре ми ка одр
жа њу би ћа. Ту вр сту стра ха Го спод је про ја вио у Гет си ма ни ји. Он се 
упла шио „не та ко као ми, не го из над нас“, за на ше до бро.

Ри је чи Гет си ман ске мо ли тве би ле су за Св. Мак си ма нај ја чи до каз 
о при су ству људ ске во ље у Хри сту, у ње го вој по ле ми ци са мо но те ли
ти ма. При су ство људ ске во ље у Хри сту је, за Св. Мак си ма, нео п хо дан 
пред у слов на шег спа се ња. Да би ис пра вио чо вје ко во „скре та ње“ и из
вео тво ре ви ну на спа со но сни пут Хри стос је мо рао да се укљу чи у ње но 
кре та ње, а за то му је би ла нео п ход на истин ска људ ска во ља.

Те за да во ља и енер ги ја при па да ју ипо ста си а не при ро ди би ла је 
глав ни адут мо но те ли та у бор би про тив пра во слав ног ди о те лит ског 
уче ња Св. Мак си ма. У при лог овој те зи они су из но си ли раз ли чи те 
три ја до ло шке и хри сто ло шке ар гу мен те. Глав ни хри сто ло шки ар гу
мент мо но те ли та је да Исус Хри стос хо ће и деј ству је, а бу ду ћи да је 
Исус Хри стос име ипо ста си а не при ро де то зна чи да хо ће и деј ству је 
ипо стас а не при ро да. Да би ри је шио овај про блем Св. Мак сим уво ди 
раз ли ко ва ње из ме ђу при род не во ље (θέλημα φυσικόν) и гно мич ке во ље 
(θέλημα γνωμικὸν), ко је ће има ти фун да мен та лан зна чај за пра во слав но 
бо го сло вље због сво јих хри сто ло шких, ан тро по ло шких и со ти ри о ло
шких им пли ка ци ја.

Мак сим де фи ни ше при род ну во љу као не ко уро ђе но стре мље ње 
(ὄρεξις – Opu scu la 1 // PG. 91. col. 12–13 или ἔφεσις – Opu scu la 14 // PG. 
91. col. 153), ко је је свој стве но сва ком ра зум ном би ћу. То „стре мље ње“ 
је исто вре ме но и „си ла“ (δύναμις; Opu scu la 1 // PG. 91. col. 12), то јест 
„по тен ци ја“ ко ја се мо же ак ту а ли зо ва ти на исти на чин, та ко да уви јек 
бу де са гла сна са ло го сом соп стве не при ро де (што се де ша ва у Хри сто
вој ипо ста си). Она се та ко ђе мо же ак ту а ли зо ва ти на раз ли чи те на чи
не. Као ре зул тат та кве ак ту а ли за ци је ја вља се „из бор“, „про из во ље ње“ 
(γνώμη; προαίρεσις), ко је је свој стве но људ ским ипо ста си ма.

Гно мич ка или из бор на во ља је, по Св. Мак си му, по сле ди ца гри је ха и 
не при па да при ро ди већ лич но сти. То је на чин упо тре бе при род не во
ље, спо соб ност лич но сти да да је сво јој при род ној енер ги ји (ак ту а ли зо
ва на δύναμις по ста је енер ги ја) раз ли чи те тр о по се. Све ти Мак сим де фи
ни ше гно мич ку во љу као „са мо про и звољ но ин ди ви ду ал но стре мље ње 
ра зу ма“ (Θέλημα γνωμικόν  ἐστιν, ἡ ἐφ᾿ ἑκάτερα τοῦ λογισμοῦ αὐθαίρετος 
ὁρμὴ τε καὶ κίνησις; Opu scu la 14 // PG. 91. col. 153). Гно мич ки на чин упо
тре бе во ље је не са вр шен јер се оства ру је кроз тра га ње, од лу чи ва ње и 
из бор и уви јек је под врг нут ри зи ку да се по гри је ши. Из бор прет по ста
вља не пот пу ност и не по сто ја ност во ље. Са мо гре шна и не моћ на во ља 
се ко ле ба и би ра.
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Хри стос је имао при род ну али не и гно мич ку људ ску во љу. Смјер 
хтје ња од ре ђи вао је је ди но Ло гос Ко ји је упра вљао и Сво јом бо жан
ском и Сво јом чо вје чан ском во љом. Тај смјер је не про мјен љив и ни је 
био од ре ђен из бо ром. Људ ска при ро да и во ља до би ја ју у Хри сту но ви 
тро пос (на чин по сто ја ња) ко ји се раз ли ку је од њи хо вог тро по са у људ
ској ипо ста си. За раз ли ку од Хри сто ве људ ске во ље ко ја је, за хва љу ју ћи 
је дин ству ипо ста си, пот пу но уко ри је ње на у до бру и дје лу је по при ро ди 
са гла сно ло го су, у људ ским ипо ста си ма во ља ни ка да не ма на чин по
сто ја ња ко ји је пот пу но уко ри је њен у до бру. По што гно мич ка упо тре ба 
огра ни ча ва во љу до те мје ре да она по ста је за то че ни ца гри је ха, Хри стос 
је при мио на шу во љу пре о кре ћу ћи на чин ње не упо тре бе ко ји ни је ви ше 
гно мич ки већ са вр шен, бо жан ски, са о бра зан ло го су при ро де.

Чо вје ков пад де сио се у оној обла сти по мо ћу ко је је чо вјек тре бао да 
оства ри сво је на зна че ње – у обла сти во ље или про из во ље ња. Про па
дљи вост во ље или про из во ље ња (φθορὰ προαιρέσεως) по вла чи за со бом 
про па дљи вост при ро де. Про па дљи вост про из во ље ња и про па дљи вост 
при ро де ти је сно су по ве за ни и дје лу ју јед но на дру го. Про па дљи вост 
при ро де је на сли је ђе на од ро ди те ља због про па дљи во сти њи хо вог про
из во ље ња, а про па дљи во про из во ље ње на ста је због рас про стра ње ња на 
ње га про па дљи ве при ро де. По Св. Мак си му Хри стос се ова пло тио да 
би од стра нио про па дљи вост из чо вје чи је при ро де, да ју ћи људ ском ро
ду дру ги по че так (ἄλλην ἀρχήν): „И као што се кроз јед ног чо вје ка, ко
ји је до бро вољ но од вра тио сво је про из во ље ње (во љу) од до бра, при ро да 
свих љу ди из ми је ни ла из не про па дљи во сти у про па дљи вост, та ко је кроз 
јед ног чо вје ка Ису са Хри ста, Ко ји ни је од вра тио (сво је) про из во ље ње од 
до бра, на ста ло за све љу де об на вља ње из про па дљи во сти у не про па дљи
вост... И као што је у Ада му скло ност ње го вог ин ди ви ду ал ног про из во
ље ња ка злу ли ши ла (људ ску) при ро ду за јед нич ке сла ве, по што је Бог ра
су дио да чо вјек ко ји ло ше по сту па са сво јим про из во ље њем ни је до вољ
но до бар да би по сје до вао бе смрт ну при ро ду, та ко је у Хри сту скло ност 
Ње го вог ин ди ви ду ал ног про из во ље ња ка до бру ли ши ла људ ску при ро ду 
сра мот не про па дљи во сти, ка да се са гла сно Вас кр се њу при ро да пре о бра
зи ла кроз не про мјен љи вост про из во ље ња (ἀτρεψίαν τῆς προαιρέσεως) у 
не про па дљи вост, по што је Бог пра вед но ра су дио да чо вјек (тј. ова пло ће
ни Ло гос) ко ји има не про мјен љи во про из во ље ње по но во мо же за до би ти 
бе смрт ну при ро ду“ (Ad Thаl. 42 // PG. 90. col. 405–408).

Го спод је при ли ком ова пло ће ња при мио људ ску при ро ду у ста њу у 
ка квом је би ла, то јест у ста њу про па дљи во сти. Ипак, про па дљи вост 
при ро де ни је мо гла да се пре не се на Ње го ву во љу ко ја је би ла не про
мјен љи ва. Не про па дљи вост во ље, због ње не не из мје њи во сти, рас про
стр ла се на Хри сто ву људ ску при ро ду и осло бо ди ла је про па дљи во сти. 
Хри сто ва људ ска при ро да по ста ла је она ква ка ква је про ја вље на у Вас
кр се њу, тј. пре о бра же на и не тру ле жна. У Све тој Ев ха ри сти ји хри шћа
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ни се при че шћу ју Хри сто вом не по роч ном и не про па дљи вом људ ском 
при ро дом, а то их осло ба ђа од дје ло ва ња на њи хо ву во љу њи хо ве про
па дљи ве при ро де. Они ко ји се сје ди њу ју са Хри стом у Ев ха ри сти ји, до
би ја ју од Ње га ту при ро ду, ко ја је од Ада ма би ла за ра же на про па дљи
во шћу и ко ју је Хри стос ис пра вио и у са мом Се би са вр ше но обо жио. 
Свој ства обо же не Хри сто ве људ ске при ро де пре но се се на тај на чин на 
са му при ро ду при ча сни ка ко ја за до би ја но ви тро пос по сто ја ња у људ
ској ипо ста си.

Св. Мак сим по ве зу је на сле ђи ва ње смрт но сти са на чи ном раз мно
жа ва ња људ ске вр сте, са бра ком, ис ти чу ћи да „пр во бит на на мје ра 
(προηγούμενος σκ οπός) Бо жи ја ни је би ла да ми бу де мо за че ти у бра ку 
и из про па дљи во сти, али пре сту па ње за по вје сти уве ло је брак услед 
Ада мо вог бе за ко ња“ (διά τό ἀνομῆσαι τόν Ἀδάμ; Qu a est. et dub. 3 // PG. 
90. col. 788). Гри јех је, по ње му, са мо лич ни чин и не мо же се на сле ђи ва
ти у прин ци пу. Он не ра за ра при ро ду као та кву, већ ми је ња њен на чин 
по сто ја ња (τρόπος). Смрт ност у људ ском ро ду се на сле ђу је али не због 
то га што је по ста ла дио при ро де на кон гре хо па да. Ка да су пра ро ди те љи 
са гри је ши ли они су до би ли смрт лич но за се бе и жи во тињ ски на чин 
раз мно жа ва ња за про ду же так људ ског ро да – по што за дру ги на чин 
раз мно жа ва ња, ко ји је за ми шљен за чо вје ка пр во на чал но и ко ји је ка
сни је оства рен дјев стве ним ро ђе њем Хри ста, они ни су би ли спо соб ни. 
Основ ни по кре тач та квог на чи на раз мно жа ва ња је сте сла до стра шће. 
Та кво сла до стра шће свој стве но је жи во ти ња ма, али не и бе смрт ним 
би ћи ма, за то оно са со бом но си стра да ње и у ко нач ном ис хо ду смрт. 
Би ће ко је је за че то у сла до стра шћу, по Св. Мак си му, не мо же би ти бе
смрт но јер се укла ња од смје ра ко ји је са гла сан ње го вом ло го су и пре ла
зи у област оту ђе ња од Бо га, то јест у про па дљи вост и смрт.

Св. Мак сим је до ста па жње по све тио про бле му чо вје ко ве сло бо де. 
Сло бо да (αὐτε ξούσιον , εξούσιον, ἐλε υθ ερία) је су штин ско свој ство ра
зум них би ћа и има кључ но зна че ње у чо вје ко вом ду хов ном жи во ту. 
Спа се ње је на ми је ње но они ма ко ји то до бро вољ но (сло бод но) же ле, а 
не они ма ко ји би би ли на сил но при ву че ни.

Би ти сло бо дан за Св. Мак си ма зна чи дје ло ва ти у са гла сно сти са 
сво јим соп стве ним би ћем, са сво јом при ро дом. Дје лу ју ћи су прот но 
при ро ди пра о тац Адам је пао у роп ство гри је ху. Гре хо пад је ума њио 
али ни је уни штио чо вје ко ву сло бо ду, ко ја се оства ри ва ла кроз из бор, 
на ар би тра ран на чин. Хри стос је, ова пло тив ши се, не са мо об но вио у 
Се би на шу при ро ду вра тив ши јој бе стра сност, не про па дљи вост и бе
смрт ност, већ је учи нио и не што ви ше, при во де ћи чо вје штво у ста ње 
нај ви ше сло бо де по доб не бо жан ској сло бо ди у ко јем не мо же ви ше са
гри је ши ти и та ко оства рио оно на шта је пра о тац Адам био при зван. 
Чо вјек за до би ја истин ску сло бо ду са мо ако се по ко ра ва во љи Бо жи јој, 
јер са мо та ко чо вјек по ста је не из мјен љи ви слу жи тељ до бра. Сло бо да 
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се, по Св. Мак си му, са сто ји у са мо о дре ђи ва њу вољ ног кре та ња а не у 
ње го вој про мјен љи во сти. При хва та ју ћи до бро као ко нач но рје ше ње, 
ко је не под ли је же пре и спи ти ва њу и про вје ри, чо вјек по ста је хри сто
по до бан и оства ру је на дје лу ри је чи апо сто ла Па вла: А жи вим – не ви
ше ја, не го жи ви у ме ни Хри стос (Гал 2, 20). Ри је чи апо сто ла Па вла не 
зна че гу би так или ума ње ње сло бо де чо вје ко ве већ на про тив ње ну пу ну 
афир ма ци ју. Са мо у кло ње њем из бор не во ље (Св. Мак сим ко ри сти из
раз „укло ње ње по са и зво ље њу“ – ἐκχώρησις γνωμική; Amb. 7 // PG. 91. 
col. 1076) чо вје ко во кре та ње по ста је ус хо ђе ње обра за ка свом пр во о
бра зу или ар хе ти пу, чи ме се оства ру је ње гов крај њи циљ – обо же ње. 
Он гу би спо соб ност да се кре ће у дру гом прав цу, спо соб ност би ра ња, 
јер не ста је γνώμη ко ја је по сле ди ца гри је ха и за до би ја спо соб ност не 
мо ћи гри је шти, са гла сну ње го вом ло го су, ко ја пред ста вља нај ви ши сте
пен сло бо де по до бан Бо жан ској сло бо ди, јер Бог је ап со лут но сло бо дан 
а не мо же да гри је ши. При обо же њу тро пос би ћа (по сто ја ња) и енер ги је 
чо вје ка по ста ју та кви да ње го во лич но хтје ње гу би мо гућ ност да се од
вра ти од Бо га. Апо стол Па вле под ра зу ми је ва, по Св. Мак си му, упра во 
та кво ста ње ка да ка же: А жи вим – не ви ше ја, не го жи ви у ме ни Хри стос 
(Amb. 7 // PG. 91. col. 1076).

У сво јим ра су ђи ва њи ма о са ста ву чо вје ка Св. Мак сим се углав ном 
осла ња на Св. Гри го ри ја Ни ског. Чо вјек се са сто ји из ду ше и чул ног ти
је ла (ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος αἰσθητικοῦ). Ду ша је ми сле ћа и ра зум на су
шти на (οὐσία νοερὰ καὶ λογική), по би ти ју не за ви сна од ти је ла, бе смрт на 
и уви јек по крет на (ἀθάνατος καὶ ἀεικίνητος). Св. Мак сим од ба цу је ори
ге ни стич ку прет по став ку о прет по сто ја њу ду ша и ис ти че да чо вјек ни
ка да ни је био бес тје ле сан (άσαρκος или άσώματος): „Ако пак, за то што 
ду ша по сто ји и по сли је раз два ја ња од ти је ла, ка жу да мо же да по сто ји 
и при је по сто ја ња ти је ла, др жим да им за кљу чак ни је по сле ди ца ду
бо ког раз ми шља ња“ (Amb. 7 // PG. 91. col. 1101). Ве за ду ше и ти је ла, 
као дије ло ва ци је ло га чо вје ка, под ра зу ми је ва, по Св. Мак си му, њи хо во 
исто вре ме но ства ра ње (γένεσιν). Пот пу но је не мо гу ће на ћи или на зва
ти не за ви сно од чи та вог чо вје ка ти је ло или ду шу, „за то се ду ша по сли
је смр ти не на зи ва про сто ду шом, не го ду шом (од ре ђе ног) човjека“ и 
„ти је ло по сли је раз два ја ња од ду ше, не на зи ва се про сто ти је лом већ 
ти је лом (од ре ђе ног) чо вје ка“ (Amb. 7 // PG. 91. col. 1101).

Ду ша, у функ ци о нал ном сми слу, има три ди је ла или три мо ћи или 
си ле (De char. I, 67): ра зум ну (τοῦ λογιστικοῦ), вољ ну (τοῦ θυμικοῦ) и 
по жуд ну (τοῦ ἐπιθυμητικοῦ). Пра вил но дје ло ва ње ду шев них си ла оства
ру је се ка да ра зум упра вља вољ ним и по жуд ним дје лом и са о бра жа ва 
њи хо во деј ство при ро ди.

Св. Мак сим у сво јим пи сми ма и ма њим трак та ти ма (Opu scu la) 
оштро кри ти ку је уче ње Се ве ра Ан ти о хиј ског о „јед ној сло же ној при
ро ди“ (μία φύσις σύνθ ετος) Хри сто вој. Он на гла ша ва да су дви је при
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ро де сје ди ње не ипо ста сно. Ипо ста сно сје ди ње ње је не раз дје љи во и не
сли ве но сје ди ње ње дви ју раз ли чи тих при ро да у јед ној ипо ста си, при 
ко јем сва ка од њих оста је цје ло ви та и за др жа ва сво ја свој ства (Ep. 12 // 
PG. 91. col. 484). Ипо ста сно сје ди ње ње се, по Св. Мак си му, су штин ски 
раз ли ку је ка ко од про со пич ког ре ла тив ног сје ди ње ња не сто ри је ва ца, 
та ко и од при род ног сје ди ње ња апо ли на ри је ва ца и се ве ро ва ца. Про тив 
Се ве ро вог уче ња о јед ној сло же ној при ро ди Св. Мак сим на во ди ви ше 
ар гу ме не та. „Оно што је сло же но по при ро ди ни ка да ни је јед но при род
но и јед но сушт но са оним што је по при ро ди про сто“ (Ep. 12 // PG. 91. 
col. 489). У сло же ној при ро ди ње ни дје ло ви по чи њу да по сто је исто вре
ме но, та ко да ни је дан од њих не по сто ји при је дру гог (Ep. 12 // PG. 91. 
col. 489). Та ква при ро да ни је ре зул тат сло бод ног из бо ра не го фи зич ке 
нео п ход но сти (Ep. 13 // PG. 91. col. 517). Ако је при ро да у Хри сту сло
же на он да је она, по Св. Мак си му, или оп шта или по себ на. Ако је оп шта 
он да се она од но си на мно штво ин ди ви дуа ко је чи не од ре ђе ни род, па 
он да има мо мно штво хри сто са ко ји ни су исто вјет ни ни са Бо гом ни са 
љу ди ма. Ако је по себ на, по је ди нач на, он да Хри стос ни је јед но су штан 
ни са Сво јим Оцом ни са сво јом Мај ком, ни са Бо гом ни са љу ди ма (Ep. 
13 // PG. 91. col. 517–520).

Хри стос је јед на ипо стас „из дви је при ро де“ (ἐκ δύο φύσεων) и „у 
двје ма при ро да ма“ (ἐν δύο φύσεσι) и за то, по Св. Мак си му, не мо же мо 
го во ри ти о јед ној сло же ној при ро ди већ о јед ној „сло же ној ипо ста си“ 
(ὑπόστ ασις σύνθ ετος) Хри ста (Ep. 12 // PG. 91. col. 489–493). Хри сто ву 
ипо стас на зи ва мо сло же ном за то што при ро де „сје ди нив ши се, за јед но 
обра зу ју (συντε λεῖν) јед но ли це Си на и јед ну ипо стас“ (Ep. 12 // PG. 91. 
col. 469; 492) и за то што је она исто вре ме но ипо стас и Бо жан ске и чо
вје чан ске при ро де „у ко ји ма по сто ји као цје ли на у дије ло ви ма“ (Ep. 13 
// PG. 91. col. 525). То ни је не ка но ва ипо стас ко ја се ја вља као ре зул тат 
сје ди ње ња, већ иста пред вјеч на ипо стас Бо га Ло го са ко ја са ма по се би 
оста је про ста али је сло же на у од но су на дви је при ро де „у ко ји ма по
сто ји као цје ли на у дије ло ви ма“.

Аске ти ка Св. Мак си ма пред ста вља успје шан спој уче ња ра ни јих 
аскет ских пи са ца и ње го вог лич ног ду хов ног опи та. Уче ње о стра сти ма 
и бор ба про тив њих су цен трал не те ме Мак си мо ве аске ти ке, ко ја има 
хри сто цен три чан ка рак тер. Сва ки под ви жник тре ба да има као узор 
лич ност и жи вот Го спо да Ису са Хри ста и да усмје ра ва сво ју во љу пре
ма Ње му, ка ко би до сти гао бе стра шће (απάθεια) и у крај њем ис хо ди шту 
обо же ње (θέωσις), ко је пред ста вља основ ни циљ аскет ског под ви га.

Два др ве та у ра ју: др во по зна ва ња до бра и зла (ξύλον δὲ γνωστόν 
καλοῦ καὶ πονηροῦ) и др во жи во та (ξύλον ζωῆς) ука зу ју на два ври јед
но сна кри те ри ју ма чо вје ко вог жи во та, на два за ко на, на за кон пло ти 
и за кон ду ха или бла го да ти (Ad Thаl. 43). Да би пр во ство ре ни Адам 
остао у за јед ни ци са Бо гом би ло му је по треб но да се ру ко во ди за ко ном 
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бла го да ти и да сли је ди ло гос сво је при ро де ка ко би енер ги је ње го ве 
при ро де дје ло ва ле у са гла сно сти са њим. Али он је иза брао дру ги пут, 
ру ко во де ћи се за ко ном пло ти, што је има ло за по сле ди цу не пра вил но, 
про тив при род но кре та ње ње го вих ду шев них си ла. По сле ди ца та квог 
кре та ња ду шев них си ла је су стра сти, ко је пр во на чал но ни су при па да ле 
чо вје ко вој при ро ди. Оне су ре зул тат гри је ха и са мим тим су про тив
при род не. Страст је, по Св. Мак си му „не при род но кре та ње ду ше или 
због бе сми сле не љу ба ви или због не ра зум не мр жње пре ма би ло че му 
чул ном или ра ди би ло че га чул ног“ (De char. II, 16).

Су шти на аскет ског под ви га је сте над вла да ва ње или ис кор је њи ва ње 
стра сти. Сва ка страст, по Све том Мак си му, у сво ме раз во ју про ла зи 
обич но кроз че ти ри фа зе (De char. I, 84). Пр во се у уму по ја вљу је про
ста по ми сао (προσβολή) о не кој ства ри као по ну да или иза зов на гри
јех. По што се ова про ста по ми сао ја вља без на ше во ље и ин ди фе рент на 
је у мо рал ном сми слу, она ни је гри јех. Ка да по ми сао за др жи мо у уму 
она по ста је стра сна по ми сао (νόημα ἐμπ αθές) ко ја до во ди до по кре та 
стра сти. То још уви јек ни је гри јех, јер ни ко ни је сло бо дан од стра сних 
по ми сли. Страст по ста је гри јех тек на тре ћем сте пе ну, ка да се стра сна 
по ми сао уко ри је ни у ду ши и ми поч не мо да је ана ли зи ра мо и на сла
ђу је мо се њо ме. То је већ при ста нак или са гла сност (συγκατάθεσι) на 
гри јех, што при по год ним окол но сти ма обич но до во ди до че твр тог и 
по след њег сте пе на раз во ја стра сти – до гри је ха дје лом (κατ ἐνέργειαν, 
τουτέστι τὴν πρᾶξιν).

Стра сти из о па чу ју све мо ћи ду ше: ра зум ну (τοῦ λογιστικοῦ), вољ ну 
(τοῦ θυμικοῦ) и по жуд ну (τοῦ ἐπιθυμητικοῦ; De char. I, 67). Три ма ду шев
ним си ла ма од го ва ра ју три основ не стра сти: не зна ње (ἄγνοια; Ep. 2 // 
PG. 91. col. 397), на сил ни штво (τυραννίς; Ad Thal. 49, schol.11 // PG. 90. 
col. 461) и се бе љу бље (φιλαυτία; De char. II, 59).

Се бе љу бље је стра сна и не ра зум на љу бав пре ма ти је лу. Ова страст 
је мај ка зла (μητρὸς τῶν κακῶν) и узрок (αἰτία) свих дру гих стра сти. Из 
се бе љу бља се ра ђа ју стра сти сто ма ко у га ђа ња (γαστριμαργία), сре бро љу
бља (φιλαργυρίας) и сла во љу бља (κεν οδοξία), из ко јих из ви ру сви људ
ски по ро ци. Се бе љу бље па ра зи ти ра на по жуд ном ди је лу ду ше над ко
јим је ра зум из гу био кон тро лу. Ра зум, ко ји се на ла зи под вла шћу чу ла, 
ви ше не уз во ди ду шу ка Бо гу, већ сми шља на чи не ка ко да по др жи чул
на за до вољ ства ко ја су циљ са мо љу бља.

Страст на сил ни штва па ра зи ти ра на вољ ном ди је лу ду ше. Се бе љу
бље за тва ра чо вје ка у са мог се бе, а на сил ни штво га окре ће про тив дру
гих, до во ди га у су коб са дру ги ма.

Као ру ко вод ство у мо рал ном (прак тич ном) жи во ту чо вје ку су би ла 
да та три за ко на: при род ни (τὸν φυσικόν), пи са ни (τὸν γραπτόν) и ду хов
ни или за кон бла го да ти (τὸν πνευματικόν; Ad Thаl. 39). Сва три за ко на 
су ме ђу соб но по ве за на и за до сти за ње ду хов не зре ло сти под ви жни ка 
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нео п ход но је ис пу ни ти сва ки од њих. Су шти на при род ног за ко на са
сто ји се у жи вље њу са гла сно с при ро дом. Основ ни прин цип пи са ног 
за ко на је по слу ша ње во љи Бо жи јој из стра ха од ка зни. Пи смо са др жи у 
се би за по вје сти за очи шће ње стра сних си ла ду ше и дог ма те за про свје
ће ње ума. Ду хов ни за кон или за кон бла го да ти „ука зу је на вјеч не ста зе“. 
Он при зи ва све, не про стој са гла сно сти са при ро дом не го ус хо ђе њу из
над ство ре ног сви је та пот чи ње ног вре ме ну и мје сту. „Свје тлост за ко на 
бла го да ти – то је свје тлост не ве чер ња – не по сто ји зна ње ко је би мо гло 
уста но ви ти гра ни це ње го вим свје тло зар ним лу ча ма“ (Аd Thаl. 39).

Три ма за ко ни ма од го ва ра ју три ета пе под ви жнич ког жи во та: прак
тич на фи ло со фи ја или дје лат но му дро љу бље (πρακτικὴ φιλοσοφία; Amb. 
// PG. 91. col. 1233; Ad Thal. 3), при род но со зер ца ње (φυσικὴ θεωρία; De 
char. I, 97; Ad Thal. 5) и ми стич ко бо го сло вље (μυστικὴ θεολογία; Amb. // 
PG. 91. col. 1149; Ad Thal. 25).

Пред у слов аскет ског под ви га је сте спо зна ја ду би не вла сти тог па да. 
Под виг по чи ње прак тич ним дје ла њем, жи вље њем по за по ви је сти ма 
Бо жи јим. Циљ под ви га на пр вој ета пи је оздра вље ње чо вје ко вих ду
шев них си ла и њи хов по вра так у при род но ста ње. По кре тач ка си ла та
квог под ви га је су вје ра и страх Бо жи ји из ко га се ра ђа ју основ не вр ли не: 
уз др жа ње, тр пље ње и љу бав, ко ја је кра љи ца вр ли на. Кру на под ви га на 
пр вој ета пи је сте до сти за ње бе стра шћа (απάθεια) и пот чи ња ва ње ра зу
му вољ ног и по жуд ног ди је ла ду ше. Про рок Или ја је сим вол, пра сли ка 
и обра зац прак тич ног дје ла ња и жи вље ња по за по ви је сти ма Бо жи јим.

На дру гој ета пи бе стра сним со зер ца њем тво ре ви не чо вјек за до би ја 
истин ско зна ње о сви је ту и ус по ста вља пра ви од нос пре ма ства ри ма 
ко је га окру жу ју. Сим вол и обра зац та квог ста ња спа се ња је Мој си је. 
Он по сје ду је вр ли не ко је по сје ду је Или ја, али он сти че ду бље зна ње од 
Или ји ног, јер до би ја дар да ви ди тај не сви је та. За то он мо же да опи су је 
на ста нак сви је та, а то и је сте со зер ца ње при ро де. Као што дје лат на фи
ло со фи ја ли је чи плот ско са мо љу бље (φιλαυτία) та ко и бе стра сно со зер
ца ње при ро де из ба вља ум од не зна ња (ἄγνοια).

На тре ћој ета пи (μυστικὴ θεολογία) от кри ва се нај ду бља тај на ко ја 
се до га ђа из ме ђу Бо га и чо вје ка и ко ја је крај њи циљ аскет ског под ви га. 
Под ви жник ко ји је про шао све ета пе те шке бор бе уби ра слат ке пло до ве 
по бје де. Он на ди ла зи сво ју твар ну огра ни че ност и ула зи у сфе ру над
вре ме ног, над ко смич ког, над и сто риј ског, у сфе ру не из ре ци вог и вјеч
ног по ста ју ћи бог по бла го да ти: „он (чо вјек) је обо же њем по стао бог 
и оби ла то се на сла ђу је у ек ста зи (τῇ ἐκστάσει)“. То је ис пу ње ње свих 
стре мље ња и свих же ља „јер шта мо же би ти же ље ни је до стој ни ма (τοις 
άξίοις) од обо же ња у ко јем се Бог сје ди њу је са они ма ко ји су по ста ли бо
го ви и сво јом до бро том све (το πάν) чи ни Сво јим?“ (Amb. 7).

Дје ла ње (πρ αξις), со зер ца ње (θεωρία) и њи ма при пре мље на ек ста
за (ἔκστ ασις) пред ста вља ју нај ва жни је мо мен те на пу ту чо вје ко вог 
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ус хо ђе ње ка Бо гу и ко нач ног сје ди ње ња са Њим у обо же њу (θέωσις). Ду
ша се „хра ни“ вр ли ном и со зер ца њем и на пре ду је до на ди ла же ња све га 
бив ству ју ћег, до сти жу ћи мје ру ра ста пу но ће Хри сто ве (Еф 4, 13). До
сти гав ши мје ру ра ста пу но ће Хри сто ве у обо же њу, чо вјек на пу шта по
сред но уз ра ста ње и раз вој и би ва не по сред но хра њен на дум ном и не ви
дљи вом хра ном при ма ју ћи у се бе вјеч но до бро би ће (τό ἀεὶ εὖ εἶναι) и за
до би ја ју ћи на чин по сто ја ња ко ји пре ва зи ла зи сва ко деј ство ума и чу ла.

У сво јој ес ха то ло ги ји Св. Мак сим је по пут Ори ге на и Св. Гри го ри
ја Ни ског те жио да очу ва ка ко нео гра ни че ну Бо жи ју до бро ту та ко и 
сло бо ду ство ре них би ћа, али је за раз ли ку од по ме ну те дво ји це успио 
да из бјег не уче ње о вас по ста ви свих па лих ду хо ва у бла го дат но ста ње 
на кон вре мен ских ка зни и по ну ди дру га чи ју ес ха то ло шку пер спек ти ву.

Не ки ис тра жи ва чи бо го слов ског ства ра ла штва Св. Мак си ма (E. 
Mic haud, H. U. von Balt ha sar) за сту па ју те зу да је он, у не што бла жем 
об ли ку од Ори ге на, учио о све оп штем вас по ста вља њу (άποκατάστ ασις) 
и спа се њу тво ре ви не и да од лом ци у ко ји ма све ти тељ го во ри о вјеч
ним ка зна ма има ју пе да го шки а не док три нар ни ка рак тер. По ли карп 
Шер вуд (Polycarp Sher wo od † 2011) је у свом ра ду „The Ear li er Am bi gua 
of Sa int Ma xi mus the Con fes sor and his re fu ta tion of ori ge nism“ до ка зао 
да су те зе по ме ну тих ис тра жи ва ча нео сно ва не и да је ес ха то ло ги ја Св. 
Мак си ма, иа ко има до дир них та ча ка са ори ге ни стич ком кон цеп ци јом 
ко нач не суд би не тво ре ви не, пот пу но пра во слав на.

Мак сим учи о апо ка та ста си су при ро де али не и во ље. При ро ду је 
Хри стос из ли је чио и ис ци је лио за у ви јек и она ће би ти пот пу но и све
ци је ло вас по ста вље на при ли ком вас кр се ња. Бог ће об у хва ти ти сву тво
ре ви ну, и до бре и зле, али не ће сви има ти уче шће у Ње го вој љу ба ви и 
ра до сти. Јед ни ће би ти обо же ни по бла го да ти (κατά χάριν), а дру ги сје
ди ње ни са Хри стом без бла го да ти (παρά τήν χάριν). Ста ње пр вих је нат
при род но (ὑπὲρ φύσιν), а ста ње дру гих је про тив при род но (παρὰ φύσιν): 
„Α нат при род но, на зи вам: оно Бо жан ско и не за ми сли во за до вољ ство, 
ко је Бог при род но чи ни, сје ди ња ван по бла го да ти (κατά χάριν), до стој
ни ма; док про тив при род но на зи вам: не ис ка зи ви, са сто је ћи ce у ли ше
њу оног (за до вољ ства) бол, ко је га обич но Бог чи ни при род но, сје ди
ња ван ми мо бла го да ти (παρά την χάρην), не до стој ни ма“ (Ad Thal. 65). 
Хри стос „је по стао за све пут спа се ња, уз во де ћи Оцу кроз вр ли ну и 
по зна ње (са мо) oнe ко ји же ле да му сли је де као пу ту пра вед но сти, ис
пу ња ва њем бо жан ских за по ви је сти... “ (Ad Thаl. 63).

По што је мо гућ не са мо до бро вољ ни из бор до бра већ и до бро вољ
ни из бор зла, он да је, по Св. Мак си му, по ред до бро би ћа мо гу ће та ко ђе 
и зло би ће (φεῦ εἶναι) и та кво ста ње мо же та ко ђе да пре ђе у вјеч ност: 
„Оне (све ства ри) при ма ју до бро би ће по сред ством вр ли не и по сред
ством њи хо вог не по сред ног про хо ђе ња пре ма ло го су пре ма ко јем оне 
и је су (τόν λόγον καθ᾿ ὅν ἐστιν); или, пак, при ма ју зло би ће (φεῦ εἶναι) 
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кроз по рок и њи хо во кре та ње ко је је про тив но том ло го су... (Бог) ко ји 
се, кр оз бла го дат, цје ло сно при но си, по сво јој нео гра ни че ној до бр о ти, 
сви ма – до стој ним и не до стој ним – и ко ји сва ког об да ру је по сто ја но
шћу вјеч ног би ћа, сход но на чи ну на ко ји сва ко би ће при пра вља се бе да 
бу де и на ко ји је сте“ (Amb. 42). Бог ће вас по ста ви ти сву пу но ћу сво је 
тво ре ви не у би ћу и у вјеч но би ћу, али не и у до бро би ћу јер оно за ви си 
од на ше во ље, као што и зло би ће за ви си од на ше во ље. Тре ба на по ме
ну ти да зло би ће (φεῦ εἶναι) код Мак си ма ни је он то ло шка већ мо рал на 
ка те го ри ја, то је трај но „скре та ње“ во ље са бо го у ста но вље ног пу та. Зло 
и гри јех су је ди но у во љи.

У Мак си мо вим дје ли ма на ла зи мо раз ли чи те опи се па кла и вјеч них 
му ка. По не кад их опи су је у ду ху је вреј ске и хри шћан ске апо ка лип тич
ке ли те ра ту ре: „они ће жи вје ти у ду бо кој тми ни и тје скоб ној ти ши ни, 
пре би ва ју ћи у гор ким уз ди са њи ма и су за ма за хра ном, и у јед ној још 
ду бљој скр би... они ће при ми ти огањ вјеч ни и та му нај крај њу и цр ва 
не ус па вљи вог, шкр гут зу ба, плач не пре ста ни и бес крај ни стид, ко ји ће 
сва ки осу ђе ни на вјеч не, не пре ста не му ке опла ки ва ти ви ше не го све 
дру ге вр сте ка зне за јед но“ (Ep. 4 // PG. 91. col. 416). По не кад ис ти че са мо 
мо рал не и пси хо ло шке ди мен зи је ка зни оних ко ји су осу ђе ни на па као, 
тј. њи хо ву гри жу са вје сти при сје ћа њу на њи хо ва про шла дје ла, трај ну 
не спо соб ност да при во ле до бро, осје ћај оту ђе но сти и без на ђа итд. Нај
и сцрп ни ји опис то га ка ко би вјеч ни жи вот без Бо га мо гао да из гле да 
на ла зи мо у по сла ни ци Ге ор ги ју, епа р ху африч ком: „Оно што је, пра во 
го во ре ћи, ужа сни је и муч ни је од ичег дру гог – и ако ме то при са мом по
ме ну жа ло сти, ко ли ко је он да го ре под но си ти ту му ку (по ми луј нас Хри
сте и спа си нас му ке ове!) – је сте ра ста вље ност од Бо га и Ње го вих све
тих си ла и при ста ја ње ђа во лу и злим де мо ни ма, јед но ста ње ко је тра је 
за на ви јек, без ика кве на де да ће мо ика да би ти осло бо ђе ни од ове ужа сне 
си ту а ци је... Α још муч ни је и стра шни је од сва ке ка зне је би ти за у ви јек 
са ста вљен са мр зе ћи ма и мр же ни ма – па и без му ке, а са њом још ви ше 
– и би ти ра ста вљен од Љу бе ће га и Љу бље но га“ (Ep. 1 // PG. 91. col. 389).

Све ти Јо ван Да ма скин
(Ἰωάννης ὁ Δαμασκήνος; Io han nes Da ma sce nus)

О епо хи у ко јој је жи вио Св. Јо ван Да ма скин зна мо мно го ви ше не го 
о ње го вом жи во ту. Оскуд не по дат ке о ње му на ла зи мо у ње го вим соп
стве ним дје ли ма, у дје ли ма ње го вих са вре ме ни ка и у од лу ка ма са бо ра 
те епо хе. Ње го ва жи ти ја су на ста ла не ко ли ко вје ко ва ка сни је (пр во кра
јем XI ви је ка). Она са др же мно штво анег дот ске гра ђе и ни су по у здан 
би о граф ски из вор.
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Из вје сно је да је Да ма скин жи вио у пе ри о ду вла да ви не ди на сти је 
Оме ја да (661–750). Исто ри ја оме јад ског ка ли фа та ди рект но је по ве за на 
са ње го вим жи во том. Јо ва но ви пре ци за у зи ма ли су ва жне по ло жа је у 
Си ри ји. Дјед Ман сур ибн Сар џун је у пр вим де це ни ја ма VII в. ру ко во
дио по ре ском ад ми ни стра ци јом Да ма ска. Од византијског хроничара 
Теофана (758–817) са зна је мо да је ње гов отац Сар џун ибн Ман сур (у 
жи ти ју се по ми ње под име ном Сер ги је) оба вљао ду жност глав ног ло го
те та (γενικὸς λογοθέτης) и да је био хри шћа нин. Име на Да ма ски но вог 
дје да и оца упу ћу ју нас на за кљу чак да су они нај вје ро ват ни је би ли Си
риј ци, ма да ни је ис кљу че но ни њи хо во арап ско по ри је кло. Као при пад
ни ци ви шег дру штве ног ста ле жа очи глед но је да су би ли у пот пу но сти 
је ли ни зо ва ни.

Ве ћи на ис тра жи ва ча је са гла сна да се Св. Јо ван ро дио у Да ма ску као 
Ман сур ибн Сар џун (но сио је исто име као и дјед) у по ро ди ци углед ног 
пред став ни ка гра ђан ске ад ми ни стра ци је Си ри је. У дје ли ма ње го вих 
са вре ме ни ка не на ла зи мо ни ка кве по дат ке о да ту му ње го вог ро ђе ња, 
а не мо же мо га од ре ди ти ни на осно ву по зни јих аги о граф ских из во ра 
ко ји су не по у зда ни. Чи ње ни ца да је умро око 750. на во ди нас на прет
по став ку да је ро ђен у дру гој по ло ви ни VII в.

Св. Јо ван је сте као од лич но обра зо ва ње. Жи ти је нас оба вје шта ва 
да се шко ло вао за јед но са сво јим по бра ти мом Св. Ко змом Ма јум ским 
(усво је ним си ро че том) код уче ног мо на ха из Ка ла бри је Ко зме, ко јег 
је Јо ва нов отац осло бо дио из са ра цен ског роп ства. На кон шко ло ва ња 
све ти тељ је, као и ње го ви пре ци, сту пио у др жав ну слу жбу. Слу жио је у 
по ре ској ад ми ни стра ци ји Оме јад ског ка ли фа та (вје ро ват но га је из тог 
раз ло га VII ва се љен ски са бор по ре дио са апо сто лом и је ван ђе ли стом 
Ма те јем), али је по сли је од ре ђе ног вре ме на на пу стио др жав ну слу жбу 
и от пу то вао у Па ле сти ну, гдје се за мо на шио до би шви при ли ком по
стри га име под ко јим је и да нас по знат. То се нај вје ро ват ни је до го ди ло 
по чет ком VI II ви је ка у ври је ме вла да ви не ка ли фа ал Ва ли да (705–715).

Раз лог због ко јег је Да ма скин на пу стио др жав ну слу жбу те шко је 
утвр ди ти. Жи ти је као раз лог на во ди ње гов су коб са ико но бо рач ки на
стро је ним им пе ра то ром Ла вом III Иса вриј цем, ко ји је, да би се осве тио 
све ти те љу због ње го ве од бра не ико но по што ва ња, по слао фал си фи ко
ва но пи смо ка ли фу у ко јем Св. Јо ван, то бо же, тра жи по моћ ра ди от
ку па из ка ли фо вих ру ку, због че га је ка лиф на ре дио да му се, као из
дај ни ку, од си је че де сна ша ка. Ка да му се по сли је усрд не мо ли тве пред 
ико ном Пре све те Бо го ро ди це до го ди ло чу де сно ис цје ље ње ру ке, Св. Јо
ван се по ву као у ма на стир. Чу до твор на ико на, по зна та као Бо го ро ди ца 
Тро је ру чи ца, за ко ју се ве зу је по ме ну то пре да ње, на ла зи се у срп ском 
ма на сти ру Хи лан да ру.

Ве ћи на но ви јих ис тра жи ва ча сма тра да се Да ма скин по ву као у ма
на стир при је из би ја ња ико но бо рач ког су ко ба. Је дан за пис са сјед ни ца 
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VII Ва се љен ског са бо ра на во ди нас на та кав за кљу чак: „Јо ван, на зван 
од њих Ман сур, све оста вив ши, и је ван ђе ли сту Ма те ја по дра жа ва ју ћи, 
сли је дио је Хри ста, под но се ћи по ни же ња Ње го ва, и сти чу ћи ти ме бла
го ве ће од свих ри зни ца у Ара би ји“.

Са гла сно Жи ти ју Св. Јо ван је био мо нах у ма на сти ру Св. Са ве Осве
ће ног (Ве ли кој Ла ври). Је дан број ис тра жи ва ча сма тра да је он био мо
нах у не ком од ма на сти ра у око ли ни Је ру са ли ма због ње го ве бли ско
сти са Јо ва ном, па три јар хом је ру са лим ским, као и због чи ње ни це да се 
Ве ли ка Ла вра не по ми ње у крат ким би о граф ским по да ци ма о све ти те
љу ко је на ла зи мо у Ца ри град ском си нак са ру из X ви је ка (Syn CP. col. 
278–279).

Св. Јо ван је при мио све ште нич ки чин, о че му свје до чи Те о фан Хро
нограф ко ји га по ми ње као „пре зви те ра и мо на ха“ (πρε σβύτερος κα 
μοναχός; The oph. Chron. P. 408). Прет по ста вља се да је ру ко по ло жен од 
стра не па три јар ха је ру са лим ског Јо ва на V (706–735). Због нат пи са у за
гла вљу оми ли је „О осу ше ној смо кви“, у ко јем је на зван „пре зви те ром 
све тог Вас кр се ња Хри ста, на шег Бо га“, прет по ста вља се да је, оста ју ћи 
мо нах сво га ма на сти ра, слу жио и био про по ви јед ник и у цр кви Вас кр
се ња Хри сто вог у Је ру са ли му. Св. Јо ван је сте као ве ли ку сла ву као про
по ви јед ник, о че му та ко ђе свје до чи по ме ну ти хро ни чар Те о фан ко ји 
га на зи ва „Зла то струј ним“ (Χρυσορρόας), за то што је „злат на свје тлост 
ду хов не бла го да ти иси ја ва ла из ње го вих ри је чи и из ње го вог жи во та“ 
(The oph. Chron. P. 408; 417; 428). Од Те о фа на та ко ђе са зна је мо да је Св. 
Јо ван из го во рио по хвал но сло во Пе тру Ма јум ском, ко ји је му че нич ки 
по стра дао 743. за то што је про клео Му ха ме да (Chron. P. 417).

О по след њем пе ри о ду жи во та Св. Јо ва на Да ма ски на зна мо та ко ђе 
ве о ма ма ло. По ми ње се у до ку мен ти ма ико но бо рач ког са бо ра у Је ри ји 
одр жа ног 754. на ко јем је ана те ми сан за јед но са Св. Гер ма ном Ца ри
град ским и Св. Ге ор ги јем Ки пар ским, под сво јим си ро а рап ским име
ном Ман сур: „Ман су ру зло и ме ном и са ра це но у му ју ћем, ана те ма, ико
но по кло ни ку и за блу до пи сцу Ман су ру, ана те ма, ху ли те љу на Хри ста и 
под ри ва чу цар ства Ман су ру, ана те ма; учи те љу беш ча шћа и на дри ту
ма чу Све то га Пи сма, Ман су ру, ана те ма“ (Man si. T. XI II. col. 356). Због 
ри је чи „Тро ји ца је низ ло жи ла сву тро ји цу“ у ана те ми са бо ра прет по
ста вља се да у том мо мен ту ни је дан од тро ји це ана те ми са них све ти те ља 
ни је био ме ђу жи ви ма.

Цр ква по шту је Св. Јо ва на као на став ни ка пра во сла вља и учи те ља 
по бо жно сти. Ње гов по мен се на Ис то ку сла ви 4. де цем бра, а на За па ду 
27. мар та.

Све ти Јо ван је био ра зно вр стан и пло дан пи сац. Ње го ва дје ла мо же
мо по ди је ли ти по са др жа ју и жан ров ским осо бе но сти ма на дог мат ско
фи ло соф ска, ан ти је ре тич ка, мо рал ноаскет ска, оми ли је и бо го слу жбе
ну по е зи ју.
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Дог мат скофи ло соф ској гру пи при па да Да ма ски но во нај зна чај ни је 
дје ло „Ис точ ник зна ња“ (Πηγή Γνώσεως) по ко јем је он по стао по знат 
ди љем хри шћан ске ва се ље не.

„Ис точ ник зна ња“ пред ста вља три ло ги ју ко ју са чи ња ва ју сле де ћи 
трак та ти: „Ди ја лек ти ка“, „О сто је ре си“ и „Тач но из ло же ње пра во слав
не вје ре“.

Трак тат „Ди ја лек ти ка“ (Di a lec ti ca) по знат је и под на зи вом „Фи ло
соф ске гла ве“ (Ca pi ta phi lo sop hi ca). Са чу ван је у дви је ре дак ци је: крат
кој (50 гла ва) и ши рој (68 гла ва), ко је се раз ли ку ју не са мо по оби му већ 
и по рас по ре ду тек ста по гла ва ма. Обје ре дак ци је при па да ју Св. Јо ва ну 
Да ма ски ну.

„Ди ја лек ти ка“ пред ста вља не ку вр сту фи ло соф ског уво да у хри
шћан ско бо го сло вље. Осно ву Ди ја лек ти ке чи ни ари сто те лов ска ло ги
ка, она ко ка ко је из ло же на у Ари сто те ло вим „Ка те го ри ја ма“ и Пор фи
ри је вим „Иса го га ма“. Ши ра вер зи ја „Ди ја лек ти ке“ има сле де ћу струк
ту ру: I дио (гла ве 1–8) пред ста вља оп шти увод; II дио (гла ве 9–14 и 18–
28) ба ви се об ја шње њем пет ло гич ких ка те го ри ја [род (γένος), раз ли ка 
(διαφορά), вр ста (εἶδος), свој ство (ἴδιον) и ак ци ден ци ја (συμβεβηκός)], 
и слич но сти ма и раз ли ка ма ме ђу њи ма; III дио (гла ве 31–38 и 46–62) 
по све ћен је об ја шње њу оста лих Ари сто те ло вих ка те го ри ја; у оста лим 
гла ва ма ау тор раз ма тра ра зна пи та ња ве за на за ка те го ри је.

Трак тат „О сто је ре си украт ко“ (Περὶ αἱρέσεων ἐν συντομίᾳ ἑκατόν; De 
ha e re si bus) је у из вор ној вер зи ји био по ди је љен на сто гла ва. Број гла ва 
пре ко то га, ко ји се ја вља у по је ди ним ру ко пи си ма, на кнад но је при
до дат. Да ма скин се углав ном осла ња на Епи фа ни јев „Па на ри он“, али 
ко ри сти и дру ге ан ти је ре тич ке пи сце. Уче ња не ких ње му са вре ме них 
је ре си об ра дио је са мо стал но.

Тре ћи и нај ва жни ји трак тат „Тач но из ло же ње пра во слав не вје ре“ 
(Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως; Ex po si tio fi dei; De fi de ort ho do
xa) пред ста вља си сте мат ско из ла га ње дог мат ског уче ња Православне 
Цркве. Са сто ји се, као и прет ход ни, из 100 гла ва. По дје ла трак та та на 
че ти ри књи ге на ста ла је на За па ду и не по ти че од са мог ау то ра.

Ре до след из ла га ња ма те ри ја ла те мат ски је сли чан ре до сле ду у Ни
кеоЦа ри град ском Сим во лу вје ре: гла ве 1–14 по све ће не су уче њу о 
Бо гу и Све тој Тро ји ци; гла ве 15–44 не ви дљи вом и ви дљи вом тва р ном 
сви је ту; гла ве 45–81 уче њу о Хри сту и Ње го вом спа со но сном под ви гу; 
у гла ва ма 82–99 го во ри се о Бо го ро ди ци, Кр ште њу, Ев ха ри сти ји, по
што ва њу све тих мо шти ју, о ка но ну Ста ро га и Но во га За вје та, ан ти хри
сту, итд; за вр шна 100. гла ва по све ће на је вас кр се њу мр твих.

Ома ле ни спис „Увод у дог ма те“ (Εἰσαγωγὴ δογμάτων στοιχειώδης; In
sti tu tio ele men ta ris) са сто ји се из 10 гла ва, а по жан ру и ком по зи ци ји 
сли чан је Пор фи ри је вим „Иса го га ма“. У ње му је да то крат ко об ја шње
ње основ них бо го слов скофи ло соф ских пој мо ва (οὐσία, φύσις, μορφή, 
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ὑπόστ ασις, ἰδίωμα, συμβεβηκός, γένος, εἶδος и др.). Кра ћи је од „Ди ја лек
ти ке“ са ко јом има до ста слич но сти, али ни је био та ко по пу ла ран као 
на ве де ни трак тат, на шта ука зу је ре ла тив но ма ли број ру ко пи са на грч
ком из вор ни ку.

„Књи га о пра вој вје ри“ (Λίβελλος περὶ ὀρθοῦ φρονήματος; De rec ta 
sen ten tia li ber) са др жи оп шир но ис по ви је да ње вје ре са ста вље но за не
ког епи ско па Или ју, о чи јој лич но сти не зна мо ни шта по у зда но. Прет
по ста вља се да је он био ма ро нит ски епи скоп ко ји је по сли је 726. пре
шао у пра во сла вље, па је, да би по твр дио искре ност сво га обра ћа ња, 
про чи тао ово ис по ви је да ње пред ми тро по ли том да ма ским Пе тром II.

Све ти Јо ван Да ма скин је ау тор ве ћег бро ја ан ти је ре тич ких спи са ко
ји се углав ном ба ве хри сто ло шким пи та њи ма.

Два спи са упе ре на су про тив не сто ри јан ског уче ња: „Сло во о вје ри, 
про тив не сто ри ја на ца“ (Λόγος περὶ πίστεως κατὰ Νε στοριαν ῶν; De fi de 
con tra Ne sto ri a nos) и „Сло во про тив не сто ри ја на ца“ (Λόγος κατὰ Νε
στοριαν ῶν; Adver sus Ne sto ri a nos).

У пр вом спи су ау тор из ла же пра во слав ну хри сто ло ги ју и об ја шња ва 
пој мо ве ипо стас, ли це, при ро да и су шти на. У дру гом спи су по би ја уче
ње је ре ти ка не сто ри јан ца о Ису су Хри сту као Си ну Бо жи јем по бла го
да ти и су прот ста вља му пра во слав но уче ње о сје ди ње њу дви ју при ро да 
у јед ној ипо ста си Бо га Ло го са.

Три трак та та Св. Јо ва на Дам ски на упе ре на су про тив мо но фи зит ске 
је ре си: „О сло же ној при ро ди про тив аке фа ла“ (Περὶ συ νθέτο υ φύσεως 
κατὰ ἀκεφάλων; De na tu ra com po si ta si ve Con tra acep ha los), „По сла ни ца 
пи са на ар хи ман дри ту Јор да ну о Три све тој пје сми“ (Ἐπιστολὴ γραφεῖσα 
πρὸς Ἰορδάνην ἀρχιμανδρίτην περὶ τοῦ τρισαγίου ὕμνου; Epi stu la de hymno 
tri sa gio) и „Про тив Ја ко ви та“ (Κατὰ Ἰακοβητῶν; Con tra Ja co bi tas).

У трак та ту „О сло же ној при ро ди про тив аке фа ла“ Св. Јо ван Да
ма скин по би ја мо но фи зит ско уче ње о сје ди ње ну при ро да у Хри сту 
за сно ва но на ту ма че њу Ки ри ло вог из ра за „јед на при ро да Бо га Ло го
са ова пло ће на“ и да је пра во слав но ту ма че ње тог из ра за. Аке фа ли ма 
(ἀκέφαλοι – без гла ви) је на зва на пар ти ја крај њих мо но фи зи та, ко ја се 
кра јем V ви је ка по ја ви ла у алек сан дриј ској цр кви као опо зи ци ја па три
јар ху Пе тру Мон гу по сли је ње го вог пот пи си ва ња ком про ми сне фор му
ле Ено ти ко на, у ко јем ни је би ло ана те ме Хал ки дон ског са бо ра за што су 
се за ла га ли аке фа ли. Св. Јо ван на зи ва аке фа ли ма све мо но фи зи те, као 
оне ко ји не ма ју оп ште при зна те гла ве.

У „По сла ни ци о Три све тој пје сми“ Св. Јо ван ту ма чи Три све ту пје
сму рас кри ва ју ћи њен дог мат ски са др жај. Као по вод за пи са ње овог 
трак та та по слу жи ло је пи смо пре ко ко јег је Св. Јо ван оба ви је штен да 
је на сто ја тељ ма на сти ра пре по доб ног Јеф ти ми ја ава Ата на си је, по
знат као бла го че стив и уз о ран муж, са ста вио не ка кав збо р ник у ко јем 
се ка же да се ри је чи Три све те пје сме од но се са мо на Си на. Св. Јо ван 
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на гла ша ва да се у тек сту Књи ге про ро ка Иса и је (Ис 6, 3), на ко јем је 
за сно ва на та хим на, ри јеч „свет“ упо тре бља ва три пу та, а ри јеч „Го
спод“ са мо јед ном, што ука зу је на три ипо ста си и јед ну су шти ну Бо
жан ства. Због не раз дје љи вог је дин ства три ју ипо ста си хва ла се уз но си 
свој Тро ји ци. Хим на Си ну мо гу ћа је са мо у слу ча ју да се у њој по ми њу 
са мо свој ства и осо би не Ње го ве ипо ста си, али по што се атри бут „Све
ти“ мо же од но си ти на сва ку ипо стас он да је Три све та пје сма упу ће на 
свој Тро ји ци. „Све ти Бо же“ пје ва се о Оцу, „Све ти Креп ки“ – о Си ну, 
„Све ти Бе смрт ни“ – о Све том Ду ху, али сва ки од тих из ра за мо же се у 
рав ној мје ри од но си ти на би ло ко ју ипо стас Све те Тро ји це. Ри јеч „Три
све та“ у на зи ву пје сме под ра зу ми је ва три ипо ста си Све те Тро ји це и 
ука зу је на све тост сва ке од њих.

У трак та ту „Про тив Ја ко ви та“ Св. Јо ван по дроб но об ја шња ва пој
мо ве при ро да (φύσις) и ипо стас (ὑπόστ ασις), ис ти чу ћи да је ве ћи на за
блу да у обла сти три ја до ло ги је и хри сто ло ги је плод не до вољ но ја сног 
раз гра ни че ња и раз ли ко ва ња на ве де них пој мо ва.

У трак та ту „О свој стви ма дви ју при ро да у јед ном Хри сту Го спо ду 
на шем а та ко ђе и о дви је во ље и енер ги је и о јед ној ипо ста си“ (Περὶ τῶν 
ἰδιωμάτων τῶν ἐν τῷ ἑνὶ Χριστῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν δύο φύσεων, ἐξ ἐπιδρομῆς 
δὲ κα περὶ δύο θελημάτων κα ἐνερ γειῶν κα μιᾶς ὑποστάσεως), по зна ти јим 
под кра ћим (ла тин ским) на зи вом „О дви је во ље у Хри сту“ (De du a bus 
in Chri sto vo lun ta ti bus) Да ма скин из ла же пра во слав ну хри сто ло ги ју за
сно ва ну на уче њу Св. Мак си ма Ис по ви јед ни ка.

У рас пра ви „Про тив ма ни хе ја“ (Κατὰ Μανιχαίων; Con tra Ma nic ha e os) 
ау тор по дроб но из ла же уче ње ма ни хе ја и под вр га ва га ду бо кој кри ти
ци. До ста про сто ра по све ће но је пи та њи ма ве за ним за по ри је кло зла, 
пред о дре ђе ње и пред зна ње Бо жи је и чо вје ко ву сло бод ну во љу.

„Апо ло гет ске бе сје де про тив опа да ча све тих ико на“ 1–3 (Λόγοι ἀπο
λογητικο πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τὰς ἁγίας εἰκόνας αʹγʹ; Con tra ima gi
num ca lum ni a to res ora ti o nes) су нај по зна ти је ан ти је ре тич ко дје ло Св. 
Јо ва на Да ма ски на. Ка да се упо ре де тек сто ви ових бе сје да ви ди се да оне 
не пред ста вља ју три са мо стал на спи са већ три ре дак ци је јед ног тек ста.

У „Апо ло гет ским бе сје да ма“ Св. Јо ван по би ја ико но бо рач ку ар гу
мен та ци ју и обра зла же бо го слов ску за сно ва ност ико но по што ва ња. Он 
об ја шња ва раз ли ку из ме ђу тер ми на προσκύνησις (по кло ње ње ко је ука
зу је мо ико на ма) и λατρεία (слу же ње ко је при ли чи са мо Бо гу). Ико но
бор ство је за Да ма ски на хри сто ло шка је рес јер про по ви је да је дан вид 
до ке ти зма. Ико на је вјеч на по твр да хри сто ло шког дог ма та о Ова пло
ће њу Си на Бо жи јег. Она је по твр да да се Син Бо жи ји ствар но а не при
вид но ова пло тио.

„Ди ја лог са ра це на и хри шћа ни на“ (Διάλεξις Σαρακηνοῦ καὶ Χριστια
νοῦ; Di scep ta tio Chri sti a ni et Sa ra ce ni) се стил ски и док три нар но зна чај
но раз ли ку је од оста лих Да ма ски но вих спи са и не при па да ње му.
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У мо рал ноаскет ску гру пу спа да ју два спи са Св. Јо ва на Да ма ски на: 
„Све ште не па ра ле ле“ (Τὰ ἱερὰ παράλληλα; Sac ra pa ral le la) и „О све тим 
по сто ви ма“ (Περὶ τῶν ἁγίων νησ τειῶν; De sac ris Je ju ni is).

„Све ште не па ра ле ле“ пред ста вља ју збор ник (flo ri le gi um) из во да и 
ци та та из Све тог Пи сма и из дје ла цр кве них ота ца пр во бит но (из вор
но) рас по ре ђе них у три књи ге ко је има ју за пред мет бо жан ске ства ри, 
чо вје чан ске ства ри и мо рал (вр ли не и по ро ци). У пр ве дви је књи ге ма
те ри јал је ал фа вит но рас по ре ђен, а у тре ћој је уз сва ку вр ли ну дат њој 
су про тан по рок. Збо р ник ни је до шао до нас у свом пр во бит ном об ли ку. 
Он је ка сни је об ра ђи ван и до пу ња ван. Цје ло ку пан ма те ри јал рас по ре
ђен је по ал фа вит ном ре до сле ду на 24 је ди ни це. Овај збор ник је ва жан 
због то га што су у ње му са чу ва ни број ни фраг мен ти из из гу бље них дје
ла ра них ота ца Цр кве.

По сла ни ца „О све тим по сто ви ма“ адре со ва на је мо на ху Ко ми ту ко
ји се обра тио Да ма ски ну са мол бом да му раз ја сни не ка пи та ња у ве зи 
са про ду же њем Ве ли ког по ста око ко јих су се мо на си спо ри ли. Све
ти тељ му од го ва ра да је цр кве ни мир из над све га и да ни ка кву ко рист 
не до но си пост они ма ко ји се због та квих пи та ња сва ђа ју и спо ре. Он 
ис ти че да се, ка да је у пи та њу ду жи на по ста, тре ба при др жа ва ти тра ди
ци је све тих ота ца.

Да ма скин ни је ау тор аскет ских трак та та „О осам ду хо ва зло бе“ 
(Περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς πονηρίας πνευμάτων; De oc to spi ri ti bus ne qu i ti ae) и „О 
вр ли на ма и по ро ци ма“ (Περ ἀρετῶν κα κακιῶν ψυχικῶν κα σωματικῶν; 
De vir tu ti bus et vi ti is), ко ји му се у ру ко пи сној тра ди ци ји при пи су ју.

Од мно го број них оми ли ја ко је су у ру ко пи си ма до шле до нас под 
име ном Св. Јо ва на Да ма ски на ау тен тич не су сле де ће: На Ро ђе ње Хри
сто во (In na ti vi ta tem Do mi ni), На Сре те ње (In Pra e sen ta ti o ne Do mi ni), На 
Бла го ви је сти (In An nun ti a tio Do mi ni), На Ве ли ку Су бо ту (In sab ba tum 
san ctum), На Пре о бра же ње (In Tran sfi gu ra ti o nem Do mi ni), Три оми ли је на 
Ус пе ње (In Dor mi ti o nem s. Dei ge ni tri cis Ma ri ae 13), Оми ли ја на Ро ђе ње 
Бо го ро ди це (In Na ti vi ta tem s. Dei ge ni tri cis Ma ri ae) – пр ва (дру га вје ро
ват но при па да Св. Те о до ру Сту ди ту) и О осу ше ној смо кви и о при чи о 
ви но гра ду (In fi cum are fac tam et in pa ra bo lam vi ne ae).

У ру ко пи сној тра ди ци ји Да ма ски ну се при пи су је при по ви јет ка 
„Жи вот Вар ла а ма и Јо а са фа“ (Βίος Βαρλαάμ  καί  Ιωάσαφ;  Vi ta Bar la am 
et Jo a saph). Ми шље ња ис тра жи ва ча по пи та њу ау тор ства овог спи са 
су раз ли чи та. Јед ни га при пи су ју Јеф ти ми ју Све то гор цу, дру ги мо на ху 
Јо ва ну из VII ви је ка, али има и оних ко ји сма тра ју да је ау тор сам Да
ма скин (Franz Dölger, Der gri ec hische Bar la amRo man: Ein Werk des hl. 
Jo han nes von Da ma skos).

Ве о ма ва жан дио Да ма ски но вог ли те рар ног на сле ђа пред ста вља 
бо го слу жбе на по е зи ја. У цр кве ној тра ди ци ји он се сма тра са ста вља
чем Ок то и ха, јед ним од уте ме љи ва ча жан ра ка но на и ре фор ма то ром 
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бо го слу жбе не по е зи је и му зи ке. Иа ко да на шња на у ка сто ји на ста но ви
шту да Да ма скин ни је са ста вио ком пле тан Ок то их, јер је то труд по ко
ље ња у ко ме по сто ји и ње гов удио, ве ћи на ис тра жи ва ча се сла же да је 
он уре дио и об ли ко вао хим но граф ски дио Ок то и ха ко ји се од но си на 
ве чер њу и ју тар њу слу жбу Не дје ље.

Ме ђу ње го вим пје снич ким ра до ви ма по себ но се, по си ли ни осје
ћа ња и ду би ни и сли ко ви то сти из ра за, из два ја „Ка нон на Све ту Пас
ху“. Овај ка нон пред ста вља те мељ бо го слу же ња вас кр шњег ју тре ња 
и цен тар пас хал не цр кве не ра до сти, ка ко у сви је тлој но ћи Хри сто вог 
Вас кр се ња та ко и у све да не Сви је тле сед ми це, па све до Ваз не се ња Го
спод њег. По рје чи ма про фе со ра Ло вја ги на „Св. Јо ван Да ма скин, зла
то струј ни са ста вљач овог ка но на, је на са вр шен на чин из ра зио у ње му 
осје ћа ње нај ви шег ду хов ног ус хи ће ња ко је ис пу ња ва ду шу при ли ком 
сје ћа ња на пре слав не до га ђа је из зе маљ ског жи во та на шег Го спо да“ 
(Ловягин Е. И., Бо го слу жебные ка ноны на гре че ском, славянском и 
рус ском языках, СПб. 1861. С. 66–67).

Та чан обим Да ма ски но вог пје снич ког ства ра ла штва те шко је од
ре ди ти. Пре ма ис тра жи ва њу ми тро по ли та Со фро ни ја Ев стра та и ди са 
(Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης †1947) ње му се у грч ким ру ко пи си ма при пи
су је 75 ка но на Ми не ја, 15 ка но на Ок то и ха, 531 ир мос, 454 са мо гла сне 
сти хи ре, 138 сти хи ра на по до бан, 13 за у по ко је них сти хи ра и 181 „ис
точ на“ сти хи ра. Нео п ход но је те мељ но ис пи ти ва ње да би се утвр ди ло 
ко ји од тих бо го слу жбе них тек сто ва за и ста при па да ју Да ма ски ну.

Св. Јо ван Да ма скин је при је све га по знат као ау тор ко ји је си сте
мат ски, у про тос хо ла стич кој фор ми из ло жио пре дањ ско уче ње Цр кве. 
По ри је чи ма Ла ва Кар са ви на „Да ма скин ни је по сје до вао ства ра лач ку 
бо го слов скофи ло соф ску ми сао... Али он је по сје до вао не по гре ши ви 
ocјeћaj за оно што је дог мат ски ва жно и имао је ве ли ки дар ло гич ко
тех нич ког уми је ћа, дар си сте ма ти за ци је и кла си фи ко ва ња. Не жу де ћи 
за но вим по став ка ма, он је бри жљи во и са љу ба вљу са би рао и си сте ма
ти зо вао оно што је бит но, што су уста но ви ли са бо ри Цр кве и че му су 
на у ча ва ли ње ни нај ве ли чан стве ни ји бо го сло ви“ (Кар са вин Л. П., Све
ти Оци и учи те љи Цр кве, Сом бор 1997.).

У уче њу о Све тој Тро ји ци, ко је је нај те мељ ни је из ло же но у 8. гла ви 
трак та та „Тач но из ло же ње пра во слав не вје ре“, Да ма скин се углав ном 
осла ња на ка па до киј ске оце. Тро јич ност ипо ста си је пот пу но ре ал на, али 
је ре ал на дру га чи је од сва ке мно штве но сти у ство ре ном сви је ту. У тво
ре ви ни од мах уо ча ва мо раз ли ку тва р них ипо ста си па тек он да „умом и 
ми шљу“ (λόγῳ καί ἐπινοίᾳ) из во ди мо њи хо ве за јед нич ке, оп ште ка рак те
ри сти ке. То је област ин ди ви ду а ли зо ва ног, одво је ног по сто ја ња, област 
бро ја у стро гом сми слу ри је чи, у ко јој оп ште не по сто ји са мо по се би, не
го са мо у мно ги ма, у по је ди нач ним ипо ста си ма. Ка оп штем, ка је дин ству 
ус хо ди мо тек на кнад но, из два ја ју ћи јед на ка свој ства ко ја се по на вља ју.
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Ка да је у пи та њу Бо жан ска ствар ност ми од је дин ства, од оп штег 
ко је пред ста вља нај ви шу ре ал ност, нис хо ди мо ка тро јич но сти. Бо жан
ске ипо ста си раз ли ку је мо са мо у ми сли ма (ἐπινοίᾳ) не ума њу ју ћи ти ме 
њи хо ву ре ал ност и раз но о бра зност. Тро јич ност је да та и от кри ва се у 
не раз дје љи во сти Јед ног би ћа. Три ипо ста си су исто вјет не по су шти ни 
и ни су три (број ча но) слич не јед на дру гој. У јед ној су шти ни Бо жи јој 
три ипо ста си се не сли ве но сје ди њу ју и не раз дје љи во раз дје љу ју. Сва
ка од њих има је дин ство са дру гом не у ма њем сте пе ну не го са са мом 
со бом и за то се њи хо во раз ли ко ва ње са мо за ми шља, јер оно ни ка да не 
пре ла зи у раз ди је ље ност, као што је то слу чај са твар ним ипо ста си ма. 
Отац, Син и Све ти Дух су у све му јед но (κατὰ πάντα ἕν), осим у не ро
ђе но сти, ро ђе њу и ис хо ђе њу, од но сно у ипо ста сним свој стви ма. Јед на 
је су шти на, јед на бла гост, јед на си ла, јед но хтје ње, јед на власт и јед но и 
исто вјет но кре та ње три ипо ста си (De fi de 8, 215–221).

„Ипо ста си пре би ва ју јед на у дру гој (ἐν ἀλλήλαις εἰσίν), не та ко што 
се сли ва ју, не го се ти је сно сје ди њу ју (ὥστε ἔχε σ θαι), са гла сно ри је чи ма 
Го спо да: Ја сам у Оцу и Отац је у Ме ни“ (Јн 14, 10; De fi de 8, 253–256). То 
пре би ва ње „јед не у дру гој“ ипо ста си Све те Тро ји це Да ма скин до дат но 
по ја шња ва тер ми ном περιχώρησις (уза јам но про жи ма ње): „Оне су ти је
сно по ве за не јед на са дру гом (ἔχε σ θαι ἀλλήλων) и уза јам но се про жи ма
ју без би ло ка квог сли ва ња и сми је ша ња“ (τὴν ἐν ἀλλήλαις περιχώρησιν 
ἔχουσι δίχα πάσης συναλοιφῆς κα συμφύρσεως; De fi de 8, 263–264).

За ипо стас Ду ха Све то га Да ма скин ка же да ис хо ди од Оца 
(ἐκ τοῦ πατρὸς) кроз Си на (διά Υιού) има ју ћи при то ме у ви ду не са мо 
ико но миј ски аспект (вре мен ско сла ње) већ и те о ло шки (Deo ad in tra). 
Ипак тре ба има ти у ви ду да пред лог διά (кр оз) код Да ма ски на у се би не 
са др жи ни ка кав узроч ни мо ме нат. Дух Све ти са мо од Оца има би ће и 
Отац је је ди ни узрок и на ча ло у Све тој Тро ји ци (De fi de 12, 55–58).

Све ти Јо ван Да ма скин је у сво јим дје ли ма нај ви ше про сто ра по све
тио хри сто ло шким те ма ма. Он бра ни уче ње Цр кве о је дин ству ипо ста
си (лич но сти) Ису са Хри ста и двој ству Ње го вих при ро да, при род них 
свој ста ва, енер ги ја и во ља.

При ли ком из ла га ња уче ња о је дин ству и не дје љи во сти лич но сти 
Хри сто ве Да ма скин ко ри сти не са мо хал ки дон ски тер мин „јед на ипо
стас“ не го и пост хал ки дон ски тер мин „јед на сло же на ипо стас“ (μία 
ὑπόστ ασις σύνθ ετος): „Дви је при ро де... су се истин ски сје ди ни ле јед на 
са дру гом у јед ну сло же ну ипо стас Си на Бо жи јег“ (εἰς μίαν ὑπόστ ασιν 
σύνθ ετον τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ; De fi de 47, 62–69). Та кво сје ди ње ње при
ро да у јед ној ипо ста си по ста ло је мо гу ће, по Да ма ски ну, за то што је 
Бог Ло гос у сво ју бо жан ску ипо стас при мио или уи по ста зи рао људ ску 
при ро ду, ко ја ни је има ла соп стве не ипо ста си. Св. Јо ван ко ри сти мно
го знач ни тер мин ἐνυπόστατον (уи по ста сан) у оном зна че њу у ко јем га 
је ко ри стио Ле он ти је Ви зан тиј ски, тј. као при ро ду ко ја по сто ји у дру гој 
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ипо ста си не има ју ћи сво је соп стве не ипо ста си. Са гла сно том зна че њу 
плот (људ ска при ро да) Го спод ња ни је по сто ја ла са мо стал но ни јед ног 
мо мен та, бу ду ћи да је би ла ипо ста зи ра на у ипо ста си Бо га Ло го са.

Св. Јо ван Да ма скин ис ти че да се „сло же ност“ ипо ста си Хри сто ве 
не од но си на са му ипо стас не го на при ро де ко је су је обра зо ва ле: „Ми 
ка же мо да је Бо жан ска ипо стас Бо га Ло го са (τὴν θείαν τοῦ θεοῦ λόγου 
ὑπόστ ασιν) по сто ја ла ван вре ме но и вјеч но као про ста и не сло же на 
(ἁπλῆν κα ἀσύνθ ετον), не ство ре на, бес тје ле сна, не ви дљи ва, не са знај на, 
нео пи си ва, има ју ћи све што има Отац, као јед но сушт на са Њим... У по
след ње пак да не Ло гос, не од сту пив ши од Оче вог на руч ја, нео пи си во 
се усе лио у утро бу Све те Дје ве, бе сје ме но и на не по сти жан на чин, ка ко 
са мо Он зна, и у са му Сво ју пред вјеч ну ипо стас (ἐν αὐτῇ τῇ προαιωνίῳ 
αὐτοῦ ὑποστάσει) ипо ста зи рао Се би (ὑποστήσασ θαι αυτῷ) плот од Све те 
Дје ве... Та ко да је са ма ипо стас Бо га Ло го са по ста ла ипо стас за плот и 
прет ход но би ва ју ћи про ста, Ипо стас Ло го са је по ста ла сло же на, тј. сло
же на из дви ју са вр ше них при ро да (σύνθ ετον δὲ ἐκ δύο τε λείων φύσεων) 
– бо жан ства и чо вје штва; и она има у се би ка рак те ри сти ке и осо бе на 
свој ства бо жан стве ног си нов ства Бо га Ло го са, ко јим се она раз ли ку је 
од Оца и Ду ха, и ка рак те ри сти ке и осо бе на свој ства пло ти, ко јим се она 
раз ли ку је од Мај ке (Бо жи је) и оста лих љу ди. Осим то га она се раз ли ку
је и од Оца и од Ду ха и од Мај ке и од нас ти ме што је Је дан и Исти исто
вре ме но и Бог и чо вјек; то је нај ка рак те ри стич ни је свој ство Хри сто ве 
ипо ста си ко је по зна је мо“ (De fi de 51, 2–27).

Са о бра зно сво јим двје ма при ро да ма Хри стос има и дво стру
ка (διπλᾶ) свој ства дви ју при ро да: дви је при род не во ље (δύο θελήσεις 
φυσικάς) – бо жан ску и чо вје чан ску; два при род на деј ства (ἐνερ γείας δύο 
φυσικάς) – бо жан ско и чо вје чан ско; два при род на са мо ва ла шћа (αὐτε
ξούσια δύο φυσικά) – бо жан ско и чо вје чан ско, а та ко ђе има бо жан ску и 
чо вје чан ску му дрост и зна ње (σοφίαν κα γνῶσιν). Бу ду ћи јед но су штан 
Оцу Он са мо вла сно же ли и деј ству је као Бог, а бу ду ћи јед но су штан на
ма Он са мо вла сно (сло бод но) же ли и деј ству је као чо вјек, јер ње му при
па да ју и чу да и стра да ња (De fi de 57, 5–12).

Људ ска при ро да у Хри сту ни је, по Св. Јо ва ну Да ма ски ну, ап стракт
на већ кон крет на при ро да. То је соп стве но чо вје штво Ло го са ко је је 
ну ме рич ки раз гра ни че но од свих дру гих ипо ста си. Хри стос „ни је при
мио оно што се со зер ца ва у вр ста ма“ (ἐν τῶ εἴδει), већ „јед ну по је ди
нач ну не дје љи ву при ро ду (τὴν ἐν ἀτόμω) ко ја је за до би ла по сто ја ње са
мо кроз Ње го ву Ипо стас (ἐν τῆ αὐτοῦ ὑποστάσει ὑπάρξ ασαν; De fi de 55 
// PG. 94. col. 1024). При мив ши пу ну људ ску при ро ду са ра зум ном ду
шом и ти је лом у сво ју пред вјеч ну ипо стас Бог Ло гос је усво јио и при
род не и не по роч не стра сти (τὰ φυσικὰ κα ἀδιάβλητα πάθη) као што су 
глад, жеђ, умор, труд, су зе, про па дљи вост, уз ми ца ње пред смр ћу, страх 
и сл. (De fi de 64, 2–13). Ове стра сти, ко је ни су у на шој вла сти (ни су под 
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кон тро лом на ше во ље), по сле ди ца су Ада мо вог гри је ха и по при ро ди 
при па да ју свим љу ди ма.

Да ма скин је од ба ци вао аф тар то до кет ско уче ње по ко јем је Хри сто
во чо вје штво пот пу но ли ше но по сле ди ца Ада мо вог гри је ха. Он се сла
же са аф тар то до ке ти ма да је Хри стос стра дао „сло бод но“, тј. да је вољ
но (по сво јој во љи) гла до вао, жед нио, стра хо вао и умро, али их осу ђу је 
ка да, из го ва ра ју ћи се Бо жан ском сло бо дом, ума њу ју људ ску ствар ност 
Ње го вог стра да ња. Хри сто во стра да ње је, по ње му, би ло ре ал но и нео
п ход но за на ше спа се ње. По што ни су ука зи ва ле на гри јех не по роч не 
стра сти су има ле ис ку пи тељ ско свој ство. Бог Ло гос ни је при мио у сво
ју пред вјеч ну ипо стас иде ал но чо ве штво осло бо ђе но по сле ди ца пр во
род ног гри је ха, ка ко уче аф тар то до ке ти. Он је, још од са мог за че ћа, 
усво јио људ ску при ро ду у ње ном па лом ста њу и при хва тио не по роч
не стра сти ка ко би се бе од њих осло бо дио „из ну тра“, и та ко отво рио 
спа со но сни пут цје ло куп ном чо вје чан ству. По што по сли је по бје де над 
смр ћу Хри стос ви ше не тр пи ни ка кве стра сти: ни про па дљи вост, ни 
глад, ни жеђ, ни умор, ни ти би ло шта слич но, он да ће и они ко ји су у 
Хри сту (угод ни ци Бо жи ји) у ча су вас кр се ња до би ти осло бо ђе ње и од 
са мих не по роч них стра сти.

Иа ко је чо вје штво у Хри сту би ло кон крет но и не дје љи во оно, по 
Да ма ски ну, у из вје сном сми слу уте ме љу је и пред ста вља цје ло куп но 
чо вје чан ство, по што Хри стос као Но ви Адам и „пр ви плод на ше при
ро де“ у Се би са жи ма и во згла вљу је сав људ ски род. Људ ска при ро да 
је сје ди ње на са Бо гом Ло го сом не ра ди са ме се бе, већ ра ди нас. Ње но 
основ но на зна че ње је сте да нат при род но уче ству је у Бо жан ском жи
во ту, тј. да се обо жи и та ко по ста не из вор осве ће ња и обо же ња за све 
људ ске ипо ста си.

У свом нај зна чај ни јем ра ду „Тач но из ло же ње пра во слав не вје ре“ Да
ма скин је до ста про сто ра по све тио уче њу о ства ра њу, што по ка зу је ва
жност те те ме за са мог ау то ра. Бог је из сво је пре ве ли ке до бро те ство
рио све из не би ћа (ἐκ τοῦ μὴ ὄντος) укљу чу ју ћи и све вје ко ве и вре ме на 
па и са му вјеч ност (αἰών) ко ју Бог на ди ла зи као пред вје чан (προαιώνιος; 
De fi de 15; 16). Св. Јо ван Да ма скин по и ма вјеч ност као бес ко нач ност бу
ду ћег ви је ка: „Из ра зи вјеч ни жи вот и вјеч на ка зна по ка зу ју бес ко нач
ност бу ду ћег ви је ка. Јер по вас кр се њу ври је ме се не ће мје ри ти да ни ма 
и но ћи ма, не го ће, на про тив, би ти је дан не ве чер њи дан, ка да ће Сун це 
прав де ја сно оба сја ти пра вед ни ке, а за гре шни ке ће то би ти ду бо ка и 
бес ко нач на ноћ“ (De fi de 15).

Да ма скин ка же да је сва ко ство ре ње у по ре ђе њу са Бо гом „гру бо и 
ма те ри јал но, по што је је ди но Бо жан ство уи сти ну не ма те ри јал но и бес
тје ле сно“ (De fi de 17, 36–38). У од но су на чо вје ка ан ђе ли су не ма те ри
јал ни и бес тје ле сни, али у од но су на Бо га и они су, по Да ма ски ну, ма те
ри јал ни и тје ле сни.
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Ан ђе ле је Бог ство рио по сво јој сли ци. Они су бе смрт ни али не по 
при ро ди не го по бла го да ти „јер све што има по че так при род но је да 
има и крај“ (De fi de 17). За раз ли ку од чо вје ка, ко ји због сла бо сти сво га 
ти је ла мо же да стек не по ка ја ње, ан ђе ли, по Да ма ски ну, „не мо гу има ти 
по ка ја ње јер су бес тје ле сни“ (De fi de 17). Иа ко су ство ре ни као сло бод
на, са мо вла сна би ћа ко ја су про мјен љи ва пре ма сво јој же љи, тј. сво је
вољ но су про мјен љи ва (τρε πτὴ κατὰ γνώμην ἤτοι ἐθελότρε πτος), ан ђе ли 
су са да као и де мо ни већ не из мјен љи ви (ἀκίνητοι) у мо рал ном из бо ру и 
њи хо ве во ље су фик си ра не. Уче ње о не из мје њи во сти ан ђел ских чи но ва 
по ста ло је ва жан еле ме нат пра во слав не ре ак ци је на ори ге ни зам.

Ан ђе ли не овла да ва ју сву да при сут но шћу бу ду ћи да су про стор но 
огра ни че ни, „јер ка да су на не бу, ни су на зе мљи, а ка да су од Бо га по
сла ни на зе мљу, не оста ју ви ше на не бу“, али мо гу тре нут но да пре вла
да ју сва ко про стор но ра сто ја ње и да про ла зе кроз ти је ла (De fi de 17).

По гла вље 86. „Тач ног из ло же ња пра во слав не вје ре“ са др жи истин
ску син те зу отач ког уче ња о Све тој Тај ни Ев ха ри сти је. Бог је „по стао 
при ча сник на ше убо ге и не моћ не при ро де да би нас очи стио и удо сто
јио не про па дљи во сти и по но во нас учи нио при ча сни ци ма Сво га Бо
жан ства“ кроз Све ту Тај ну Ев ха ри сти је. Чу до Ев ха ри сти је, по Св. Јо ва
ну, по ста је мо гу ће за хва љу ју ћи све мо гу ћој тво рач кој си ли Бо жи јој, јер 
Онај Ко ји је јед ном ри јеч ју ство рио сви јет та ко ђе је ри је чи ма „Ово је 
Ти је ло мо је“ и „Ово је Крв мо ја“ учи нио да хљеб и ви но истин ски по
ста ну Ње го во Ти је ло и Ње го ва Крв.

Све ти Јо ван од ба цу је уче ње ико но бо ра ца по ко јем су ев ха ри стиј ски 
хљеб и ви но са мо „образ“ (τύπος) Ти је ла и Кр ви Хри сто ве, а не „обо же
но Ти је ло са мог Го спо да“ (De fi de 86, 115). Све ти Да ро ви (хљеб и ви но) 
се, по Св. Јо ва ну, мо гу се на зва ти „обра зи ма“ са мо до осве ће ња (De fi
de 86. 163–166), бу ду ћи да се при зи ва њем (τῇ ἐπικλήσει) Све то га Ду ха 
истин ски и не из ре ци во пре тва ра ју (μετ αποιούμενον) у са мо Ти је ло и 
са му Крв Го спо да (Hom. in sab bat. sanct. 35 // PG. 96. col. 637). Да ма
скин Ев ха ри сти ју на зи ва „при че шћем“, (μετάληψις) по што се кроз њу 
при че шћу је мо Бо жан ством Хри ста, и „за јед ни ча ре њем“ (κοινωνία), по
што кроз њу сту па мо у оп ште ње и за јед ни цу са Хри стом, а та ко ђе кроз 
њу за јед ни ча ри мо и сје ди њу је мо се јед ни са дру ги ма. „Бу ду ћи да се од 
јед но га хље ба при че шћу је мо, сви по ста је мо јед но Ти је ло и јед на Крв 
Хри сто ва и удо ви је дан дру го га, јер смо по ста ли са тје ле сни ци Хри сто
ви“ (De fi de 86, 168–172). Уче ству ју ћи у Тај ни Ев ха ри сти је ми се „очи
шћу је мо слич но не ком зла ту од пр љав шти не гри је ха, на сле ђу је мо не
тру ле жност, сје ди њу је мо се са Бо гом...“ (Hom. in sab bat. sanct. 35 // PG. 
96. col. 640).

У на ве де ном по гла вљу Св. Јо ван об ја шња ва са др жај ри је чи „на су
шни“ (ἐπιούσιος) ко ја, по ње му, има дво стру ко зна че ње: „... ри јеч на
су шни (ἐπιούσιος) зна ме ну је или бу ду ћи хљеб, од но сно хљеб бу ду ћег 



489

Све ти Јо ван Да ма скин 7

ви је ка или хљеб ко ји узи ма мо ра ди одр жа ва ња соп стве ног по сто ја ња“ 
(συντήρησιν τῆς οὐσίας ἡμῶν).

Те о ло ги ја ико не пред ста вља нај зна чај ни ји и нај о ри ги нал ни ји сег
мент уче ња Св. Јо ва на Да ма ски на. У „Апо ло гет ским бе сје да ма про тив 
опа да ча све тих ико на“ он по би ја те о ло шке ар гу мен те ико но бо ра ца и 
раз ви ја те о ло ги ју ико не на оп штој пред ста ви о од но су ду хов ног и ма
те ри јал ног, ко ја се те ме љи на до га ђа ју Ова пло ће ња Хри сто вог. Ико но
бо рач ка те за да се Хри стос не мо же из о бра зи ти за то што је Он не са мо 
чо вјек не го и Бог, а Бог је нео пи сив и не ви дљив а са мим тим и не из
о бра зив, су прот ста вља се 82. ка но ну пе тоше стог са бо ра ко ји на ла же 
да се Хри стос не пред ста вља ви ше у об ли ку јаг ње та не го у свом људ
ском об лич ју. Све ти Јо ван по себ но на гла ша ва про мје ну ко ја се де си ла 
у од но су из ме ђу Бо га и ви дљи вог сви је та и на њој за сни ва мо гућ ност 
све ште ног ико но пи са ња: „У ра ни је ври је ме, Бог, бу ду ћи бес тје ле сан и 
без о бли чан, ни је се мо гао при ка за ти. Али да нас, по што се Бог по ја вио 
у ти је лу и жи вио ме ђу љу ди ма, ја мо гу да пред ста вим оно што је у Бо гу 
ви дљи во“ (εικονίζω Θεού το ορώμενον; Orat. I, 16 // PG. 94. col. 1245). За 
Св. Јо ва на ико на је вјеч на по твр да хри сто ло шког дог ма та о Ова пло ће
њу Си на Бо жи јег. Она је по твр да да се Син Бо жи ји ствар но а не при
вид но ова пло тио.

У ико но бор ству Да ма скин ви ди ма ни хеј ско гну ша ње пре ма ма те
ри ји и ис ти че да ма те ри ја не сми је да бу де пре зре на јер по ти че од Бо га. 
Од ри чу ћи сва ку све тост ма те ри ји ико но бор ци су од ри ца ли мо гућ ност 
осве ће ња и обо же ња чо вје ка. Ма те ри ја ни је не што ни ско или пре зре
но, не го је тво ре ви на Бо жи ја. А од ка ко се у њу смје стио не смје сти ви 
Ло гос, она је по ста ла до стој на хва ле и по што ва ња. Ова пло ће њем Хри
сто вим све у сви је ту за до би ја но ви сми сао и на зна че ње. Хри стос је узео 
ма те ри јал но ти је ло пре ко ко га је из вр ше но на ше спа се ње и осве ће ње 
чи та ве тво ре ви не.

Све ти Јо ван од ба цу је те зу ико но бо ра ца да је ико но по што ва ње идо
ло по клон ство и да се про ти ви Дру гој Бо жи јој за по ви је сти. Он ка же да 
се ри је чи ове Бо жи је за по вје сти не сми ју до слов но схва ти ти јер сло во 
уби ја а дух ожи вљу је. Ста ро за вјет на за бра на има ла је вре мен ско зна че
ње и си лу. То је би ла вас пит на мје ра за пре си је ца ње ју деј ске скло но сти 
ка идо ло по клон ству. „Ми, ко ји ма је да но да из бјег не мо су је вјер ну за
блу ду... и да на кон про ла ска дје ти њег уз ра ста до стиг не мо уз раст му жа 
са вр ше ног, ни смо ви ше под вас пи та чем, бу ду ћи да смо до би ли од Бо га 
спо соб ност да раз ли ку је мо и зна мо шта мо же би ти из о бра же но а шта 
не мо же би ти из ра же но по сред ством из о бра же ња“ (Orat. I, 8).

Да ма скин пра ви ја сну раз ли ку из ме ђу по кло ње ња из по ча сти 
(προσκύνησις), ко је ука зу је мо ства ри ма, у ко је спа да ју и све ште не сли
ке, и по кло ње ња у сми слу слу же ња (λατρεία), ко је до ли ку је са мо Бо гу 
(Orat. I, 14). Све ти тељ го во ри о три сте пе на слу же ња (λατρεία) Бо гу ко ји 
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од го ва ра ју сте пе ни ма чо вје ко вог ду хов ног раз во ја, а та ко ђе и сте пе ни
ма ре ли ги о зне исто ри је чо вје чан ства. Слу же ње Бо гу мо же из ра жа ва
ти роп ски страх пред Бо гом. То ду хов но ста ње од го ва ра, при је све га, 
мно го бо жач кој фа зи ре ли ги о зне исто ри је чо вје чан ства. Слу же ње Бо гу 
мо же да има ка рак тер про ра чу на тог на јам ни штва. Та кво слу же ње ка
рак те ри стич но је за Ста ри За вјет. Слу же ње Бо гу мо же да бу де из раз си
нов ског рас по ло же ња ду ше. Та кво слу же ње свој стве но је хри шћан ству. 
По што хри шћа ни ни су јед на ко са вр ше ни сва три сте пе на ду хов ног раз
во ја мо гу да по сто је и у хри шћан ској Цр кви.

Да ма скин ис ти че да се по што ва ње и част тва р ним ства ри ма ода је 
ра ди Го спо да: „Про сто ре че но, по кло ње ње је сим вол стра хо по што ва
ња, љу ба ви и по ча сти, по кор но сти и сми ре ња. Ме ђу тим, ни ко ме се не 
сме кла ња ти као Бо гу, осим је ди ном Бо гу по при ро ди, а дру ги ма сви ма 
тре ба да ва ти оно што им при па да ра ди Го спо да“.

Св. Јо ван Да ма скин је нај бо ље из ра зио шта зна че ико не и фре ске за 
ду шу пра во слав ног вјер ни ка: „У ме не не ма мно го књи га. Ја не мам мно
го сло бод ног вре ме на за чи та ње. Ући ћу у за јед нич ку бол ни цу ду ша – 
Цр кву, му чен бри га ма, као тр њем. Бо ја жи во пи са ме ву че со зер ца њу и, 
као ли ва да на сла ђу ју ћи ду шу, не при мјет но ули ва у њу Сла ву Бо жи ју”.

Све ти Те о дор Сту дит
(Θεόδωρος ο Στουδίτης; The o do rus Stu di ta)

Св. Те о дор се ро дио 758. у Ца ри гра ду, у по ро ди ци бла го че сти вих хри
шћа на. Озбиљ но и си сте мат ско обра зо ва ње сте као је уче ћи код нај бо
љих ре то ра, фи ло со фа и бо го сло ва пре сто ни це. Уче ство вао је на мно
го број ним дис пу ти ма о ико на ма, на ко ји ма је за хва љу ју ћи ду бо ком по
зна ва њу бо го сло вља и фи ло со фи је као и из у зет ном по ле мич ком да ру 
обич но из ла зио као по бјед ник.

Под ути ца јем свог уја ка Пла то на, игу ма на ма на сти ра Са ку ди о на, 
Св. Те о дор се за мо на шио у 22. го ди ни. Мо на шким пу тем кре ну ла су 
та ко ђе и ње го ва бра ћа Јо сиф и Ев ти ми је и су пру га Ана. Још за жи во та 
игу ма на Пла то на, Те о дор је по стао по знат због сво јих аскет ских под ви
га и ора тор ског да ра. Пред о сје ћа ју ћи да му се бли жи кон чи на жи во та 
ста рац Пла тон га је пред ло жио за игу ма на ма на сти ра Са ку ди о на, што 
је бра ти ја јед но ду шно при хва ти ла.

Св. Те о дор се од луч но су прот ста вљао сва ком бе за ко њу у цр кве ним 
дје ли ма и упли та њу свје тов не вла сти у цр кве не по сло ве, због че га је 
три пу та био у из гнан ству. Они ко ји чи не бе за ко ње, по Св. Те о до ру, 
од ба цу ју Је ван ђе ље, по ни шта ва ју све ште не ка но не и по ку ша ва ју да из
ми је не не из мје њи ве за по ви је сти Бо жи је.
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Го ди не 796. из об ли ча вао је ца ра Кон стан ти на VI ко ји је отје рао сво ју 
пр ву же ну Ма ри ју и скло пио не за ко нит брак са Те о до ти јом, због че га 
је са још де се то ри цом мо на ха био прог нан у Со лун. Ца ри ца Ири на га је 
на кон пре у зи ма ња вла сти 797. осло бо ди ла и да ла му на упра вља ње за
пу стје ли Сту дит ски ма на стир. Овај слав ни ма на стир по све ћен Св. Јо
ва ну Пре те чи до жи вје ће нај ве ћи про цват под упра вом ви со ко о бра зо
ва ног и енер гич ног игу ма на. Од два на е сто ри це, број мо на ха се за крат
ко ври је ме по пео на хи ља ду. За упра вља ње ма на сти ром Св. Те о дор је 
са ста вио устав мо на шког жи во та (Сту дит ски ти пик) ко ји је био до ста 
строг. Сту дит ски ма на стир је имао пр во ра зре дан зна чај за пре сто ни цу, 
а ње гов игу ман је сте као ве ли ку по пу лар ност и по што ва ње ка ко у ви
шим кру го ви ма та ко и ме ђу мо на штвом и обич ним на ро дом.

Ка да је цар Ни ки фор до шао на власт он је унио но ве смут ње. На ре
дио је па три јар ху Ни ки фо ру да због ди пло мат ске услу ге вра ти чин и уки
не за бра ну све ште но слу же ња ави Јо си фу, та да шњем еко но му и бив шем 
игу ма ну ма на сти ра Ка та ра, ко ји је оба вио вјен ча ње Кон стан ти на VI и 
Те о до ти је. Те о дор је јав но из об ли чио ову не прав ду, због че га је 809. прог
нан на Прин чев ска остр ва, гдје је про вео дви је го ди не. На кон сту па ња на 
власт ца ра Ми хај ла I Те о дор и „они ко ји су би ли са њим“ вра ти ли су се у 
Сту дит ски ма на стир. Па три јарх Ни ки фор је из оп штио аву Јо си фа и од 
та да је Св. Те о дор био ње гов нај бли жи са рад ник и са вјет ник.

Но ве не во ље за Цр кву по че ле су са до ла ском на цар ски пре сто Ла ва 
V Јер ме ни на. Он је об но вио ико но бор ство и по ста вио за па три јар ха 
свог по слу шни ка Те о до та. Го ди не 815. са зван је са бор у Ца ри гра ду ко
ји је од ба цио од лу ке Сед мог ва се љен ског са бо ра и об но вио ау то ри тет 
ико но бо рач ког са бо ра одр жа ног у Је ри ји. По ло жај пра во слав них у то 
ври је ме био је из у зет но те жак, што се ви ди из пи сма Све тог Те о до ра 
Сту ди та упу ће ног па пи: „Стра шно је и да се чу је, пре ча ство ва на ико на 
Спа си те ља, ко је се и ђа во ли пла ше, пре да је се ру глу и сра мо ти. Сва су 
бла го че сти ва уста уму кла у стра ху од смр ти, а ра ши рио се и од врат ни 
бо го хул ни је зик. Им пе ра тор је из нај мио раз не до у шни ке и би ље жни ке 
за сво ју оба вје штај ну слу жбу“.

Св. Те о дор се же сто ко су прот ста вио це за ро па пи стич кој по ли ти ци 
Ла ва V и од ри цао му пра во ту ма че ња вје ре. Од мах је ра за слао окру
жну по сла ни цу пра во слав ним вјер ни ци ма у ко јој ис ти че да је ћу та ње 
и из бје га ва ње да се за у зме став по во дом ико но бо рач ког без у мља рав но 
из да ји пра во сла вља. Цар је на ре дио да се Те о дор за јед но са сво јим уче
ни ци ма про тје ра у Ма лу Ази ју. У за то че ни штву је на ста вио бор бу за 
по бје ду ико но по што ва ња ша љу ћи, као не ка да Св. Ки при јан Кар та гин
ски, по сла ни це вјер ни ма у ко ји ма их бо дри да оста ну вјер ни пра во сла
вљу и ули ва им на ду у бо љу бу дућ ност.

Го ди не 820, на кон уби ства Ла ва V Јер ме ни на, на ви зан тиј ски пре
сто сту пио је цар Ми ха и ло II. Он је осло бо дио из за то че ни штва све 
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пра во слав не оце и ис по ви јед ни ке, али бу ду ћи да је био па вли ки ја нац ни је 
вас по ста вио ико но по што ва ње. То ком сво је вла да ви не, из др жав нопо
ли тич ких раз ло га, ни је про го нио ико но по што ва те ље, али је за др жао на 
глав ним по ло жа ји ма у др жа ви ико но бор це и по ста вио за ца ри град ског 
па три јар ха по зна тог ико но бор ца Ан то ни ја Си леј ског. Не за до во љан ста
њем у Ца ри гра ду Св. Те о дор ни је же лио да се вра ти у Сту дит ски ма на стир 
већ је оти шао у Ви ти ни ју, у град Хер сон, гдје се под ви за вао до кра ја жи
во та, окру жен сво јим уче ни ци ма. Упо ко јио се 11. но вем бра 826. го ди не.

Дје ла Св. Те о до ра мо же мо по ди је ли ти на аскет ска, ка нон ска, по ле
мич ка, бо го слу жбе ну по е зи ју, оми ли је и пи сма.

Ње го ви аскет ски спи си „Ве ли ки ка ти хи зис“ (Μεγάλη Κατήχησις; 
Mag nae ca tec he ses) и „Ма ли ка ти хи зис“ (Μικρὰ Κατήχησις; Par vae ca tec
he ses) са др же по у ке мо на си ма, а пи са ни су по узо ру на „Аске ти кон“ Св. 
Ва си ли ја Ве ли ког. „Ве ли ки ка ти хи зис“ са др жи 254 по у ке, а „Ма ли ка ти
хи зис“ са др жи 134 по у ке.

„Сту дит ски ти пик“ (Τυπικὸν  τῆς μονῆς τῶν Στουδιτῶν; Con sti tu ti o
nes Stu di ta nae) у свом ко нач ном об ли ку је дје ло Те о до ро вих уче ни ка, а 
осно ву овог ти пи ка чи не нор ме ко је је за сту дит ске мо на хе уста но вио 
Св. Те о дор. Ти пик је пре ра ђи ван и до пу ња ван, а ње го во фор ми ра ње 
тра ја ло је од по чет ка IX ви је ка до XI ви је ка, ка да је уста но вљен пу ни 
устав ко ји је по дроб но ре гу ли сао жи вот мо на ха. Овај ти пик се са сто ји 
из нор ма тив них ди сци пли нар них и нор ма тив них бо го слу жбе них тек
сто ва. У нор ма тив не ди сци пли нар не тек сто ве спа да ју Мо на шке за по
ви је сти, Гла ве о тр пе за ма и Гла ве о рас по ре ду хра не. У нор ма тив не бо
го слу жбе не тек сто ве спа да ју Сту дит ске бо го слу жбе не гла ве и Сту дит
ски си нак сар. „Сту дит ски ти пик“ био је ве о ма рас про стра њен на Ис
то ку и у Ју жној Ита ли ји, гдје је са чу ван у де вет раз ли чи тих ре дак ци ја.

По ле мич ко дје ло Св. Те о до ра „Ан ти ри ти ци про тив ико но бо ра ца“ 
(Λόγοι αντιρρητικοί κατά εικονομάχων; An ti rr he ti ci tres adver sus ico no
mac hos) са сто ји се из три књи ге. Пр ве дви је књи ге пи са не су у фор ми 
ди ја ло га из ме ђу пра во слав ног вјер ни ка и је ре ти ка, а тре ћа са др жи уче
ње о оправ да но сти из о бра жа ва ња Хри сто вог ли ка на ико на ма и по би
ја ње ико но бо рач ких те за.

Св. Те о до ру при па да два де се так бе сје да (Ὁμιλίαι), од ко јих су нај
љеп ше над гроб не по све ће не игу ма ну Пла то ну и мај ци Те ок ти сти.

Ва жан дио Те о до ро вог ли те рар ног на сле ђа пред ста вља ју Пи сма 
(Ἐπιστολὴ; Epi stu lae). Она су ве о ма зна чај на за цр кве нопо ли тич ку 
исто ри ју VI II и IX ви је ка. У Те о до ро вим пи сми ма на ро чи то до ла зи до 
из ра жа ја ње го ва пла ме на љу бав пре ма сло бо ди и не за ви сно сти Цр кве 
и искре но за ла га ње за очу ва ње цр кве ног је дин ства Ис то ка и За па да.

Св. Те о дор је ве о ма зна ча јан и као цр кве ни пје сник. Осим епи гра ма 
и јам бич ких сти хо ва, пи сао је ка но не и три пје сне це са сти хи ра ма, ко ји 
су ушли у са став по сног Три о да.
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У бо го сло вљу Св. Те о до ра до ми нант не су аскет ске те ме и те о ло ги ја 
ико не. Те мељ мо на шког под ви га, по Св. Те о до ру, је сте жи вот за сно ван 
на је ван ђел ским прин ци пи ма под вођ ством игу ма на као ду хов ног оца. 
Основ но за ни ма ње мо на ха тре ба да бу де ма ну ел ни рад и про у ча ва ње 
Све тог Пи сма. Мо на шки жи вот по ста је ан ђе о ски жи вот пре ко за вје
та си ро ма штва, по слу шно сти и одво је но сти од сви је та. Мо на штво је 
пред о кус Цар ства не бе ског и пре лаз из сви је та та ме у сви јет свје тло
сти, из сви је та гри је ха и роп ства у сви јет сло бо де. Мо на си, по Те о до ру, 
пред ста вља ју ес ха то ло шку за јед ни цу ко ја пот пу ни је и са вр ше ни је ра
зу ми је ва оно што Цр ква тре ба да бу де и за то је нор мал но да бу ду у стал
ном су ко бу са „сви је том“ и са свим оним што тај „сви јет“ пред ста вља. 
Те о до ро ву кон цеп ци ју нај бо ље ре пре зен ту је сле де ћи од ло мак из 27. по
у ке Ма лог ка ти хи зи са: „Ако је Бог са ва ма, ко мо же би ти про тив нас? 
Онај ко ји је то ком пр о шлих го ди на про ви ђао наш жи вот и осло ба ђао 
нас од мно штва на па сти и ис ку ше ња, не ка про ви ђа наш жи вот и у бу
дућ но сти. Тре ба да хо ди мо овим пу тем у скла ду са Је ван ђе љем, има ју ћи 
пра ву отаџ би ну на не бу. Ми смо стран ци и го сти на зе мљи. Ов дје нам 
ни је на ми је њен ни ка кав удио, ни ти би ло ка ква ба шти на. Зар је Онај 
Ко ји је од вјеч но сти и Ко ји је си шао у овај жи вот ов дје остао да би ба
шти нио не што? Сви они ко ји су до шли ни су ли се вра ти ли као из ту ђе 
зе мље? Да кле, ов дје има мо са мо про ла зно бо ра ви ште. На ша истин ска 
отаџ би на, на ша ба шти на и на ше бо ра ви ште је у бу ду ћем сви је ту. Не ка 
Бог да да он да, ка да та мо до ђе мо, бу де мо до стој ни ба шти ни ти са сви ма 
све ти ма Цар ство не бе ско Ису са Хри ста, Го спо да на ше га, ко ме при па да 
сла ва, част и по кло ње ње са Оцем и Ду хом Све тим, са да и у ви је ке вје
ко ва. Амин“.

Сво јим мно го број ним пи сми ма са вре ме ни ци ма и трак та ти ма про
тив ико но бо ра ца, Св. Те о дор је ак тив но уче ство вао у од бра ни ико на. И 
он је, по пут оста лих бра ни о ца ико но по што ва ња, као основ ни ар гу мент 
про тив ико но бо ра ца ис ти цао ре ал ност Хри сто ве људ ске при ро де. Хри
стос ни је при мио у Сво ју пред вјеч ну ипо стас ап стракт но, иде ал но чо
вје штво, већ по је ди нач ну и кон крет ну људ ску при ро ду. Чо вје штво, за 
Те о до ра, „по сто ји са мо у Пе тру и Па влу“, то јест у кон крет ним људ ским 
би ћи ма, а Исус је био та кво би ће. У су прот ном би То мин до жи вљај да 
ста ви прст свој у ра не Хри сто ве био не мо гућ. На тврд њу ико но бо ра
ца да је Хри ста не мо гу ће опи са ти и на сли ка ти Ње го ву сли ку јер је Он 
καθόλου ἄνθρωπος (чо вјек уоп ште), Те о дор од го ва ра да би Хри стос ко
ји се не мо же опи са ти био нео ва пло ће ни Хри стос, а по што га про рок 
Иса и ја (8, 3) опи су је као му шко би ће (ἄρσην τε χθείς), то зна чи да је био 
ви дљив, опи сив и из о бра зив, „јер је ди но об лик ти је ла чи ни да се му шко 
и жен ско раз ли ку ју јед но од дру гог“ (An ti rrh. III // PG. 99. col. 409).

На те зу ико но бо ра ца да ико но по што ва те љи, при ка зу ју ћи на ико на
ма људ ску при ро ду Хри сто ву па да ју у не сто ри јан ство, Те о дор од го ва ра 
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да сли ка мо же би ти је ди но сли ка ипо ста си, а сли ка при ро де је не за ми
сли ва. На ико ни Хри ста, је ди ни пра ви нат пис је нат пис ко ји се од но си 
на лич ног Бо га: „Онај ко ји је сте“, што је грч ки екви ва лент за ста ро за
вјет ни све то та јин ски те тра грам YНWН (Ја хве). За то име ни ма ко ји ма 
је на зван Го спод Исус Хри стос мо же мо на зва ти и Ње го ва из о бра же ња. 
„Ако на зи ва мо Хри ста Го спо дом сла ве он да се и Ње го во из о бра же ње 
мо же на зи ва ти Го спо дом сла ве; ако на зи ва мо Хри ста Бо жи јом си лом 
и Бо жи јом Пре му дро шћу он да се и Ње го ва из о бра же ња мо гу на зи ва ти 
Бо жи јом си лом и Бо жи јом Пре му дро шћу... Би ло ко јим име ном ко јим је 
на зван Спа си тељ у бо го на дах ну том Пи сму мо же би ти на зва но и Ње го
во из о бра же ње“ (An ti rrh. II, 17).

Све ти Фо ти је Ве ли ки
(Φώτιος ο Μέγας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως; Pho ti us Mag nus)

Св. Фо ти је за у зи ма по себ но мје сто у исто ри ји Пра во слав не Цр кве. 
Због ње го ве из у зет не па стир ске и бо го слов сколи те рар не дје лат но сти 
Пра во слав на Цр ква га про сла вља као „рав но а по стол ног“, као „ве ли ког 
ва се љен ског учи те ља“ и као „чу до сво је га вре ме на“. Па три јар хо ву лич
ност нај бо ље је опи сао ри мо ка то лич ки на уч ник отац Ж. Н. Ја гер (Jean
Ni co las Ja ger †1868): „Фо ти је је ова пло тио у се би све нај ви ше осо би не 
ко јим је при ро да об да ри ла чо вје ка: ду бо ки и жи ви ум, не ис црп на енер
ги ја, твр да и не по ко ле бљи ва во ља склад но су се сје ди ни ли у ње го вој 
лич но сти. Он је имао огром ну скло ност ка на у ци, ко јом се за ни мао и 
да њу и но ћу; био је ве о ма за ни мљив и кра снор је чив као ора тор и чу вен 
као пи сац; по зна вао је све на у ке не са мо сво га вре ме на не го и древ них 
вре ме на. По свом зна њу он је пре ва зи ла зио све сво је са вре ме ни ке, од 
ко јих ни ко ни је мо гао да се по ре ди са њим“ (J. N. Ja ger, abbé, Hi sto i re de 
Pho ti us, Pa tri ar che de Con stan ti no ple).

Св. Фо ти је је ро ђен у Ца ри гра ду 820. го ди не у по ро ди ци ко ја је при
па да ла нај ви шој ви зан тиј ској ари сто кра ти ји. Сте као је бли ста во фи ло
соф скобо го слов ско обра зо ва ње, што га је пре по ру чи ло ви зан тиј ском 
цар ском дво ру на ко јем је оба вљао ви со ку ду жност про то спа тра или 
цар ског се кре та ра. Био је та ко ђе и про фе сор на Ца ри град ском уни вер
зи те ту. На ца ри град ску ка те дру до шао је у ве о ма те шким окол но сти ма. 
Он је сту пио на па три ја ра шку ду жност и по ред жи вог за ступ ни ка ка те
дре, па три јар ха Иг ња ти ја, ко ји је, због су ко ба са ке са ром Вар дом (имао 
не до зво ље не од но се са сво јом сна хом) и ца рем Ми ха и лом III (па три
јарх од био да сво јим цр кве ним ау то ри те том по твр ди окрут не ца ре ве 
мје ре про тив мај ке и ро ђе них се ста ра), без ика квог цр кве ног су да ли
шен вла сти и сло бо де и прог нан у за то че ни штво. Но ву ду жност Фо ти је 
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је при хва тио про тив сво је во ље, свје стан огром ног те ре та и од го вор
но сти ко је тај по ло жај са со бом до но си: „Сви зна ју да сам био ру ко по
ло жен без сво је во ље, уз плач и стра дал нич ке ва па је. Све ово од ви ја ло 
се пред очи ма јав но сти, и том је при ли ком би ло ис по ље но то ли ко па
ко сти да се ви јест о овом до га ђа ју бр зо про ши ри ла на све стра не. Био 
сам ли шен спо кој ног жи во та, слат ке ти ши не, пре ђа шње сла ве. Мо рао 
сам да се од рек нем дра гог ми спо кој ства, чи стог и при јат ног оп ште ња с 
бли ским ми љу ди ма, оп ште ња ко је је ис кљу чи ва ло зло бу и не ис кре ност 
и ко јем ни је мо гло би ти ни ка кве за мјер ке... За ме не лич но те шко да се 
мо же на ћи сред ство ко је би ми олак ша ло бри ге и те шко ће ко је јед на 
дру гу не пре ста но сме њу ју. Ја мо рам да убје ђу јем сла бе, да по у ча вам и 
вас пи та вам не у ке, јед не да при до би јам бла гом рјеч ју, дру ге, пак, ко ји 
по ка зу ју не по пу стљи вост, би чем. На ме ни ле жи оба ве за да обо дрим и 
охра брим по су ста ле, да сре бро љу би ве убје дим да се не оба зи ру на бо
гат ства већ да се окре ну ни шче љу бљу, да об у зда вам ча сто љу би ве и да 
их на у чим да стре ме ча сти ко ја уз ди же и опле ме њу је ду шу, да охо ле 
учи ним крот ки јим, да за у здам оне ко ји су скло ни пре те ра ним тје ле
сним ужи ва њи ма, да ста нем на пут они ма ко ји на но се увре де дру ги ма, 
да сти шам гњев не и утје шим ма ло ду шне“ (Пи смо па пи Ни ко ли I).

На кон што је не вољ но при хва тио да при ми по све ће ње, Фо ти је је 
пред ла гао Иг ња ти ју да, у ин те ре су очу ва ња цр кве ног ми ра, при ста не 
да под не се пи са ну остав ку. Ка да овај по ку шај ни је уро дио пло дом он 
је кра јем 858. по све ћен за па три јар ха, по што је прет ход но про шао све 
је рар хиј ске чи но ве за се дам да на. При ста ли це сврг ну тог па три јар ха 
Иг ња ти ја, на че лу са Ми тро фа ном Смирн ским, по бу ни ле су се про тив 
Фо ти ја, сма тра ју ћи га узур па то ром. Го ди не 859. и 861. са зва на су два 
са бо ра ко ји су се ба ви ли ра зр је ша ва њем цр кве ног спо ра у ви зан тиј ској 
пре сто ни ци. На ро чи то је зна ча јан са бор из 861, у ли те ра ту ри по знат 
као Пр воДру ги са бор, на ко јем су узе ли уче шће и пап ски ле га ти. Са
бор је одр жан у цр кви Св. Апо сто ла у Ца ри гра ду. На ње му је лич но 
био при су тан цар Ми хај ло III, а оку пи ло се 318 цр кве них ота ца, тач но 
оно ли ко ко ли ко их је по пре да њу би ло и на Пр вом ва се љен ском са бо ру. 
Од лу ке са бо ра, ко ји је по твр дио за ко ни тост Фо ти је вог из бо ра, пот пи
са ли су и пап ски ле га ти.

Бур ни до га ђа ји у ца ри град ској па три јар ши ји по слу жи ли су па пи 
Ни ко ли I да ис так не „при мат вла сти“ рим ског епи ско па. У пи сму ко
је је кра јем 860. упу тио ца ру Ми хај лу III па па оштро кри ти ку је Фо ти
јев из бор као не ка нон ски, тру де ћи се при том да дис кре ди ту је лич ност 
но во и збра ног ца ри град ског па три јар ха оспо ра ва ју ћи и ње го во на уч но 
зва ње: „Са бор ко ји сте са зва ли у Ца ри гра ду је, за не ма рив ши ука за ни 
по ре дак, до пу стио се би да на ру ши уста но вље ну тра ди ци ју усу див ши 
се да без са гла сно сти рим ског епи ско па ли ши чи на свог па три јар ха Иг
ња ти ја... По ред већ ука за них огре ше ња, са бор се од ва жио на још јед но, 
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да ле ко срам ни је, иза брав ши се би за па сти ра ли це ко је је пре то га но
си ло све тов но зва ње. Ка ква је то са мо са мо до пад на не про ми шље ност, 
по ста ви ти над Бо жи јим ста дом та квог па сти ра ко ји још ни је на у чио ни 
со бом да упра вља. Пре ма пра вил ни ку о све тов ним на у ка ма, ни ко не 
мо же да до би је сте пен ма ги стра при је не го што, по сте пе но овла дав ши 
од ре ђе ним ди сци пли на ма, не стек не од го ва ра ју ћу уче ност. А, ето, Фо
ти је је при гра био сте пен док то ра на у ка при је не го што је по стао на уч
ник, про хтје ло му се да бу де ма ги стар, а да при је то га ни је био уче ник. 
Пре ско чив ши слу ша ње и уче ње, он је од мах по стао учи тељ. Не за ко ни
то за у зев ши ка те дру док то ра, он је ви ше во лио пр во да учи те љу је, а тек 
он да да учи, пр во да бу де све ште ник, а тек он да да при ми по све ће ње, 
пр во да про све ћу је дру ге, а тек он да да се и сам про све ти. То је, ме ђу
тим, по пра ви ли ма ка то лич ке Цр кве за бра ње но, и све та Рим ска Цр ква 
је пре ко на ших прет ход ни ка, учи те ља ка то лич ке вје ре, од у век за бра
њи ва ла ова кве и слич не из бо ре“.

Па па је осу дио по ступ ке сво јих ле га та ко ји су при хва ти ли Фо ти јев 
из бор на са бо ру из 861. и у сво јим пи сми ма се упор но за ла гао за ње
го во свр га ва ње са ца ри град ске ка те дре. Го ди не 863. у Ри му је одр жан 
са бор ко ји је ана те ми сао Фо ти ја и ње го ве при ста ли це и оне ко ји су од 
ње га при ми ли по све ће ње. Ово је био по че так су ко ба из ме ђу Ис точ не и 
За пад не Цр кве ко ји ће кул ми ни ра ти ве ли ким рас ко лом 1054. го ди не. У 
овом су ко бу Ис точ на Цр ква је на сто ја ла да са чу ва сво ја пра ва, сло бо ду 
и не за ви сност од вла сто љу би вих пре тен зи ја рим ске ку ри је. Су коб се 
још ви ше за о штрио ка да је по ста вље но пи та ње ју рис дик ци је над Бу га
ри ма, ко ји су по кр ште ни 864. од стра не ви зан тиј ских ми си о на ра. Упра
во ће па три јарх Фо ти је, за хва љу ју ћи свом ен ци кло пе диј ском обра зо ва
њу и та на ном ди пло мат скопо ли тич ким так ту, од и гра ти кључ ну уло гу 
у овим су ко би ма и од бра ни ти Ис точ ну Цр кву од им пе ри ја ли стич ких 
пре тен зи ја Ри ма.

Го ди не 866. Фо ти је ша ље ис точ ним па три јар си ма чу ве ну „Окру жну 
по сла ни цу“ у ко јој, упо ре до са оста лим при мјед ба ма про тив ла тин ских 
но во та ри ја, по пр ви пут из ла же дог мат ске ар гу мен те про тив до дат ка 
Fi li o que, ин тер по ли ра ног од стра не Ла ти на у Сим вол вје ре.

Го ди не 867. у Ца ри гра ду је са зван са бор ко ји је осу дио до да так Fi li o
que и екс ко му ни ци рао па пу Ни ко лу I због ње го вог не за ко ни тог мје ша
ња у дје ла Ца ри град ске Цр кве и због пре тен зи је да сво јој вла сти пот
чи ни цје ло куп ну хри шћан ску ва се ље ну. Са бор је та ко ђе осу дио сле де ће 
ла тин ске оби ча је: пост су бо том, скра ћи ва ње Ве ли ког по ста, не при хва
та ње оже ње ног све штен ства и не при зна ва ње дје ло твор но сти Тај не Ми
ро по ма за ња ко ју са вр ша ва све ште ник. Исте го ди не до шло је до смје не 
вла сти у Ви зан ти ји, на кон ко је је Фо ти је био при мо ран да си ђе са па
три јар шиј ског тро на. Он је про тје ран у је дан ма на стир на Бос фо ру, гдје 
је др жан под стал ним над зо ром.
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На кон укла ња ња Фо ти ја и до ла ска Иг ња ти ја на па три јар шиј ски пре
сто, чи ни ло се да ће да љи раз вој до га ђа ја ићи у смје ру пот пу ног па пи
ног три јум фа. Пи сма ко ја су цар Ва си ли је и па три јарх Иг ња ти је сла ли 
па пи пи са на су та квим то ном да се чи ни ло да је Ца ри град био спре ман 
да при зна при мат вла сти рим ског епи ско па и да се од рек не иде је о не
за ви сној па три јар ши ји. Го ди не 869, на ин си сти ра ње Ри ма, у Ца ри гра ду 
је одр жан са бор ко ји Рим ска Цр ква сма тра осмим ва се љен ским. Ка да 
је на днев ни ред до шло пи та ње Бу гар ске, ве ћи на уче сни ка је би ла је за 
то да она оста не под ју рис дик ци јом ца ри град ске па три јар ши је. Ти ме је 
ово пи та ње трај но ри је ше но.

Иа ко је овај са бор осу дио Фо ти ја ве ћи на ста нов ни штва и све штен
ства би ла је на ње го вој стра ни, а Фо ти је во свр га ва ње до жи вље но је као 
по ни жа ва ње Ис то ка од стра не ту ђин ског и мр ског Ри ма. Го ди не 876. 
Св. Фо ти ју је одо бре но да жи ви у Ца ри гра ду и по вје ре но му је вас пи
та ва ње ца ре ве дје це. Та да је до шло до по ми ре ња Фо ти ја и остар је лог 
па три јар ха Иг ња ти ја, ко ји се уско ро и упо ко јио. Са мо не ко ли ко да на 
на кон Иг ња ти је ве смр ти (ок то бар 878) Фо ти је по дру ги пут сту па на 
па три јар шиј ски тр он. О по ло жа ју у ко јем се та да на шао и о свом по ми
ре њу са па три јар хом Иг ња ти јем Фо ти је је го во рио на јед ном од са бор
ских за сје да ња 879. го ди не: „Ја не би јах уло жио ни ка кав труд ка ко бих 
по но во за у зео ка те дру... Али Бог тро ну ср це на шег ца ра, и он ми ука за 
сво ју љу бав, али не ме не ра ди, већ ра ди мно го број ног на ро да Бо жи јег. 
До кле год је био жив бла же ни Иг ња ти је, ја ни сам мо гао ни да по ми слим 
да за у змем ка те дру, иа ко ме мно ги на то на го ва ра ше. По себ но ме је на 
то мо гла под ста ћи бри га за суд би ну мо је бра ти је и са е пи ско па, ко ји су 
би ли под врг ну ти за то че њу и про го ни ма. Чи нио сам све што бје ше у 
мо јој мо ћи ка ко бих се из ми рио са Иг ња ти јем. Мир смо ко нач но и по
сти гли. Иг ња ти је је до шао код ме не и ми смо је дан дру го ме па ли пред 
но ге, тра же ћи опро штај. Ка да се Иг ња ти је раз бо лио, ја сам му мно го 
пу та од ла зио у по сје ту“ (Man si. VII, 412).

Го ди не 879. Фо ти је са зи ва са бор у Ца ри гра ду на ко јем су при су
ство ва ли и ле га ти па пе Јо ва на VI II. Па па је тра жио од ца ри град ског 
па три јар ха да од са бо ра за тра жи опро штај због сво јих по сту па ка пре ма 
Рим ској Цр кви и да вра ти Бу гар ску под ју рис дик ци ју Ри ма. Па три јарх 
Фо ти је не са мо да ни је ис пу нио ни је дан услов ко ји му је па па по ста вио, 
већ је из деј ство вао да са бор од ба ци нај ви ши ау то ри тет Рим ске Цр кве 
и по ни шти и ана те ми ше ак та па па Ни ко ле I и Адри ја на II, као и од лу ке 
са бо ра из 869. го ди не. Са бор је осу дио и до да так Fi li o que, а ње го ве од лу
ке пот пи са ли су и пап ски ле га ти. Не ма ли број пра во слав них на уч ни ка 
сма тра да је овај са бор имао ва се љен ски ка рак тер.

Фо ти је се на па три јар шиј ском тро ну за др жао до 886, ка да је због 
не сла га ња око не ких пи та ња са ца рем Ла вом VI Му дрим, прог нан са 
ка те дре у је дан ма на стир, гдје се упо ко јио 891. го ди не.
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Сво је нај по зна ти је дје ло „Би бли о те ка“ (Μυριόβιβλος; Μυροβίβλιον; 
Bi bli ot he ca) Св. Фо ти је је са ста вио на мол бу бра та Та ра си ја. „Би бли о
те ка“ је јед но од нај ва жни јих дје ла ви зан тиј ске уче не про зе и при мјер 
ве ли ке еру ду ци је и стил ског мај стор ства. Ова огром на ком пи ла ци ја је 
од не про цје њи вог зна ча ја за па тро ло шку на у ку. Ту се на во ди око 280 
хри шћан ских и па ган ских пи са ца и њи хо ва дје ла (око 400 на сло ва). 
Све ти Фо ти је да је крат ке из во де (фраг мен те) из тих дје ла и пи ше на 
њих кри тич ке ко мен та ре. Ра су ђи ва ња ау то ра су суп тил на и ори ги нал
на. За хва љу ју ћи „Би бли о те ци“ по зна ти су нам мно ги спи си из ра ног 
све то о тач ког пе ри о да.

Спис „Ам фи ло хи ју“ (Τὰ Ἀμφιλόχια; Amp hi loc hia) има ен ци кло пе диј
ски ка рак тер и са др жи трак та те из обла сти те о ло ги је, фи ло со фи је, фи
зи ке, ме ди ци не, исто ри је и дру гих на у ка. И у ње му до ла зи до из ра жа ја 
огром на еру ди ци ја Св. Фо ти ја.

У свом нај зна чај ни јем дог мат ском дје лу „Тај но вод стве но сло во о Ду
ху Све то ме“ (Περὶ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μυσταγωγίας, Spi ri tus San cti 
Mysta go gia) Св. Фо ти је по би ја ла тин ско уче ње о Fi li o que и из но си до ка
зе из Све тог Пи сма и све то о тач ких дје ла у ко рист пра во слав ног уче ња 
о ис хо ђе њу Све тог Ду ха од Оца. Он оп ту жу је Ла ти не да уво де два на ча
ла у Све ту Тро ји цу и да сли ва ју ипо ста си Оца и Си на, чи ме об на вља ју 
мо нар хи јан ску је рес.

У трак та ту „Διήγησις περὶ τῆς μανιχαίων ἀναβλαστήσεως“ (Nar ra tio de 
Ma nic ha e is re cens re pul lu lan ti bus) Св. Фо ти је по би ја уче ња је ре ти ка ма
ни хе ја ца и па вли ки ја на ца. Овај трак тат по знат је и под на зи вом „Κατά 
Μανιχαίων“ (Про тив ма ни хе ја ца).

Фо ти ју и ње го вим уче ни ци ма при пи су је се ау тор ство оп шир ног 
„Лек си ко на“ (Λέξεων Συναγωγή; Le xi con) ко ји је са ста вљен са ци љем да 
олак ша чи та ње и ра зу ми је ва ње ан тич ких ау то ра и Све тог Пи сма. Ру ко
пис „Лек си ко на“ (Co dex Ga le a nus), ко ји се ду го вре ме на сма трао из гу
бље ним, про на ђен је 1959. у јед ном од ма ке дон ских ма на сти ра.

Ома ле ни спис „Συναγωγαὶ καὶ ἀπο δείξε ις“ са др жи ка нон ска пи та ња 
и од го во ре, а има за циљ оправ да ње Фо ти је вог из бо ра за ца ри град ског 
па три јар ха.

Фо ти је је ау тор око пет на е стак оми ли ја (Ὁμιλίαι), као и мно го број
них по сла ни ца или пи са ма (Επιστολαί) упу ће них ра зним ли ци ма. У пи
сми ма су углав ном за сту пље не бо го слов ске, по ли тич ке и со ци јал не те
ме. На ро чи то је зна чај на „Окру жна по сла ни ца“ (Εγκύκλιος έπιστολή) из 
866. адре со ва на ар хи је реј ским пре сто ли ма Ис то ка, у ко јој ау тор по би ја 
ла тин ско уче ње о ис хо ђе њу Све тог Ду ха и од Си на (Fi li o que).

Св. Фо ти ју се при пи су је са ста вља ње нај по зна ти јег ви зан тиј ског 
цр кве ноправ ног збор ни ка „Но мо ка но на у 14 на сло ва“ (Νομοκανών 
= За ко но пра ви ло; No mo ca non), ко ји је од лу ком Ца ри град ског са бо ра 
из 920. го ди не по стао зва ни чан и оп ште о ба ве зу ју ћи прав ни акт хри
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шћан ске Цр кве. Овај збор ник је у ли те ра ту ри по стао по знат и под име
ном „Фо ти јев Но мо ка нон“, бу ду ћи да до по чет ка XIX ви је ка Фо ти је во 
ау тор ство ни ко ни је до во дио у сум њу. За хва љу ју ћи ис тра жи ва њи ма 
ру ског на уч ни ка швед ског пор је кла ба ро на Г. Ро зен камп фа (Gu stav 
von Ro sen kampf †1832) и ње мач ког на уч ни ка Ф. Би не ра (Fri e drich A. Bi
e ner †1861) уста но вље но је да по сто је дви је ре дак ци је овог збор ни ка. 
Пр ва ре дак ци ја је на ста ла кра јем VI или по чет ком VII ви је ка и у њу 
су ушли ка но ни Све тих Апо сто ла, че ти ри ју пр вих ва се љен ских са бо ра, 
осам по мје сних са бо ра и два на ест ота ца. У дру гој ре дак ци ји, на ста лој 
883. го ди не, при до да ти су ка но ни Трул ског (692) Ни кеј ског II (787) и 
два ју Ца ри град ских са бо ра (861. и 879), као и По сла ни ца па три јар ха 
Та ра си ја па пи Адри ја ну. Са ста вљач дру ге ре дак ци је овог збор ни ка био 
је по ми шље њу ка но ни ча ра А. С. Па вло ва (Алек сей С. Па влов †1898 ), 
М. А. Остро у мо ва (Ми ха ил А. Остро у мов †1920) и В. Н. Бе не ше ви ча 
(Вла ди мир  Н. Бе не ше вич †1938) па три јарх Фо ти је. Ка но ни ча ри епи
скоп Ни ко дим Ми лаш (†1915), За ха ри је фон Лин ген тал (Zac ha ri ae von 
Lin gent hal †1894 ) и Н. С. Су во ров (Ни ко лай С. Су во ров †1909) од ба цу
ју те зу да је па три јарх Фо ти је са ста вио овај збор ник.

Ин те ре сант ни су Фо ти је ви по гле ди на др жав но устрој ство и ду
жно сти вла да ра, ко је нај те мељ ни је из ла же у „По сла ни ци кне зу Ми хај
лу (Бо ри су) Бу гар ском“. За Св. Фо ти ја пра во слав на вје ра је је згро ви
зан тиј ског ци ви ли за циј ског мо де ла. Она је фун да мен тал на ка те го ри ја 
ко ја про жи ма цје ло ку пан дру штве ни жи вот. Ис прав ност вје ро у че ња 
при во ди нас бла го ра зум ном уре ђе њу жи во та, а чи сто та дје ла ука зу је 
на Бо жан ско по ри је кло вје ре. Вје ро цен трич ност ви зан тиј ске ци ви ли
за ци је и ње на за о ку пље ност очу ва њем пра вил не вје ре не мо гу се ту ма
чи ти као не ка кво чу ва ње кон зер ва тив не по зи ци је ни ти као „по ли тич ко 
пра во сла вље“ (тер мин Х. Г. Бе ка), већ као стре мље ње да се на те ме љи
ма истин ске и „не по роч не вје ре“ (ἀμωμήτου πίστεως), ко ја пред ста вља 
нај и справ ни је и нај си гур ни је ру ко вод ство ка Бо гу, уста но ви и нај бо ље 
дру штве но уре ђе ње.

Глав ни циљ ко јем тре ба да те же упра ви те љи др жа ве је сте ства ра ње 
„до брог дру штва“. Основ ни прин ци пи на ко ји ма по чи ва устрој ство „до
брог дру штва“, а ко ји, по Св. Фо ти ју, из ви ру из пра во сла вља, су чо вје ко
љу бље (φιλανθρωπία) и пра вед ност (δικαιοσύνη). Чо вје ко љу бље тре ба да 
бу де у те ме љу ме ђу људ ских од но са, по ли тич ке прак се и со ци јал нопо
ли тич ке струк ту ре дру штва. Оно не под ра зу ми је ва не ка кав сен ти мен
тал ни од нос пре ма људ ским сла бо сти ма и по ро ци ма, већ на про тив не
пре ста ну бор бу про тив њих и афир ми са ње вр лин ског жи во та.

Дру ги, не ма ње ва жан прин цип, пра вед ност, ма ни фе сту је се у по
што ва њу и спро во ђе њу за ко на. Сам за кон је ну жан због скло но сти 
чо вје чи је во ље ка гри је ху. Он тре ба да бу де пре пре ка ши ре њу гри је
ха и зла у дру штву. Па три јарх ис ти че да је нео п ход но об је ди ња ва ње 
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чо вје ко љу бља и за ко ни то сти у др жав ним дје ли ма. За кон тре ба да се 
опи ре ви ше на ми ло ср ђе не го на ка зне и при јет ње.

До сти за ње ви со ких иде а ла чо вје ко љу бља и пра вед но сти у упра вља
њу др жа вом не мо гу ће је без уну тра шњег пре о бра жа ја ду ша и мо рал ног 
уса вра ша ва ња љу ди. Вла дар, по Св. Фо ти ју, тре ба да уло жи ви ше тру да 
у вла сти то мо рал но уса вр ша ва ње од оста лих чла но ва дру штва. Стре
мље ње вла да ра ка мо рал ном уса вр ша ва њу не про ти вр је чи успје шном 
упра вља њу др жа вом, већ га по спје шу је. Кра со та (κοσμιότης) и до бро 
ко ји ма чо вјек лич но стре ми са о бра зни су кра со ти и по рет ку ко је је нео
п ход но до сти ћи при устрој ству др жа ве.

Ре а ли за ци ја иде је „до брог дру штва“ мо гу ћа је, по Св. Фо ти ју, са мо 
ако по сто ји са гла сје (συμφωνία) из ме ђу свје тов не и цр кве не вла сти. Цр
кве чу ва и утвр ђу је нор ме апо стол ске вје ре. Др жа ва тре ба да омо гу ћи 
спро во ђе ње основ них прин ци па вје ре у сва ко днев ном жи во ту, у од но
си ма ме ђу љу ди ма и у рје ша ва њу раз ли чи тих дру штве них про бле ма.

Све ти Фо ти је је пр ви ис точ ни отац ко ји је те мељ но по би јао уче ње о 
ис хо ђе њу Све тог Ду ха и од Си на (Fi li o que). По ле ми шу ћи са за пад ним 
те о ло гом бе не дик тин цем Ра трам ном Ро тер дам ским (Ra tram nus van 
Cor bie † по сли је 968), ко ји је на пи сао дје ло „Con tra Gra e co rum op po si ta“ 
у од бра ну Fi li o que, па три јарх ис ти че да та кво уче ње пред ста вља из мје
ну дог мат ског са др жа ја вје ре. Он сма тра да је ар гу мен та ци ја за пад них 
те о ло га у ко рист Fi li o que ло гич ки про ти вр јеч на и су прот на цр кве ном 
пре да њу: „Ова ху ла је про тив на Је ван ђе љу; про ти ви се и Ва се љен ским 
са бо ри ма; од ба цу је и бла же не и све те оце, Ата на си ја Ве ли ког, мно го
ци је ње ног Гри го ри ја Бо го сло ва, ко ји је цар ска оде жда Цр кве, Ва си ли
ја Ве ли ког, злат на уста ва се ље не, пу чи ну му дро сти пра вед но на зва ног 
Зла то у сти“. Уче њем о Fi li o que уво де се, по Св. Фо ти ју, два на ча ла у Све
ту Тро ји цу. Ако би у Бо жан ству по сто ја ла два на ча ла, два узро ка, он да 
би би ло ра зо ре но Ње го во је дин ство за сно ва но на јед но на ча ли ју или 
мо нар хи ји (μοναρχία). Дво стру ко ис хо ђе ње се не мо же по ми ри ти ни 
са прин ци пом да оно што ни је за јед нич ко свим ипо ста си ма ис кљу чи
во при па да са мо јед ној ипо ста си. Овим уче њем се на ру ша ва ју осо бе на 
свој ства Бо жан ских ипо ста си и уво ди суб ор ди на ци ја у Све ту Тро ји цу, 
бу ду ћи да Отац и Син ис па да ју бли жи је дан дру го ме не го Отац и Дух, 
по што Си ну при па да не са мо Оче ва при ро да не го и Оче во лич но свој
ство. Ста вља ју ћи Си на бли же Оцу и сма тра ју ћи га узро ком, ри мо ка то
ли ци Га чи не ве ћим од Све тог Ду ха.
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Све ти Си ме он Но ви Бо го слов
(Συ μεὼν ὁ Νέος Θεολόγος; Si meon No vus The o lo gus)

Основ ни из во ри за би о гра фи ју Св. Симеoна су ње го во жи ти је ко је је 
са ста вио ње гов уче ник Ни ки та Сти тат и ау то би о граф ски по да ци ко је 
на ла зи мо у ње го вим дје ли ма.

Св. Си ме он се ро дио 949. го ди не у па фла го ниј ском гра ди ћу Га ла ти, 
у по ро ди ци бо га тих и ути цај них про вин циј ских ари сто кра та. Са је да
на ест го ди на од ла зи у Ца ри град код уја ка Ва си ли ја, ко ји је био ви со
ки др жав ни чи нов ник. Ро ди те љи су же ље ли да Си ме он за вр ши ви со ке 
шко ле у пре сто ни ци и да по сли је то га по ђе уја ко вим сто па ма и сту пи у 
цар ску слу жбу. Иа ко је на кон за вр ше не сред ње шко ле Си ме он од био да 
упи ше сту ди је ре то ри ке и фи ло со фи је, за хва љу ју ћи уја ко вом ути ца ју 
при мљен је у цар ску слу жбу и убр зо је по стао члан др жав ног са вје та. 
Свјет ска ка ри је ра ни је при вла чи ла мла дог Си ме о на. Био је ду бо ко раз
о ча ран и не за до во љан сво јим по ло жа јем и жи вио је до ста рас пу ште но 
о че му свје до чи сам све ти тељ: „Сâм сам се ба цао у без да не, бје же ћи из
ван Тво га Цар ства...“.

У то ври је ме по чео је да чи та ду хов ну ли те ра ту ру ко ја му је по мо гла 
да ду бље са гле да сво је ста ње и да до не се ко нач ну од лу ку о на пу шта њу 
свјет ске ка ри је ре. Тра гао је за ду хов ним оцем и учи те љем ко ји ће га 
из ве сти на пра ви пут и осло бо ди ти га „од ца ре ва и вла сто др жа ца“ у 
чи јим је очи ма био са мо „без ври јед ни са суд за ис пу ња ва ње њи хо вих 
же ља“ (Euch. 2, 6–25). Та кву од лу ку из гле да ни су одо бра ва ли ње го ви 
бли жњи, што му је те шко па ло, али га ипак ни је по ко ле ба ло да кре не 
пу тем ко јим је на у мио.

Учи те ља ко јег је та ко гор љи во тра жио на шао је у лич но сти вре ме
шног мо на ха Сту дит ског ма на сти ра Св. Си ме о на Бо го бо ја жљи вог. Бо
га то ду хов но ис ку ство овог стар ца оста ви ло је сна жан ути сак на мла
дог Си ме о на. Ре дов но га је по сје ћи вао и рев но сно ис пу ња вао ње го ва 
упут ства. Јед ном при ли ком ста рац му је дао да чи та књи гу „Ду хов ни 
за кон“ Св. Мар ка Под ви жни ка, у ко јој је Св. Си ме он про на шао три ми
сли во ди ље, три пра ви ла у ду хов ном жи во ту: нео п ход ност сле до ва ња 
гла су са вје сти, ис пу ња ва ње Бо жи јих за по ви је сти ра ди сти ца ња да ро
ва Ду ха Све то га и тра же ње уну тра шњег ду хов ног зна ња ко је се сти че 
кроз мо ли тву. Си ме он је та пра ви ла сва ко днев но спро во дио у прак си 
усрд но мо ле ћи се на ко ље ни ма и у су за ма Бо гу да му се сми лу је. Јед не 
ве че ри до жи вља ва пр во ми стич ко ви ђе ње свје тло сти ко ја га је об ли ла 
и ис пу ни ла нео пи си вом ра до шћу. На кон ви ђе ња свје тло сти ње гов ен
ту зи ја зам је нео че ки ва но спла снуо и он се вра тио још не у ред ни јем жи
во ту не го што га је во дио ра ни је: „За пао сам у још ве ћу би је ду но што 
се са мном де си ло ра ни је; био сам у та квом ста њу, као да ни кад ни сам 
схва тао или слу шао све те ри је чи Хри сто ве...“ (Cat. 22, 275–295). Го спод 
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га је, ме ђу тим, опет по звао и из ву као из сви је та по вје рив ши га по но во 
ње го вом ду хов ном оцу Св. Си ме о ну Бо го бо ја жљи вом: „Ти ме, ми ло
сти ви и чо вје ко љу би ви Вла ди ко, ни си пре зрео, ни си био зло пам тљив, 
ни си се од вра тио од мог не бла го дар ног на стро је ња ума, и ни си ме оста
вио да бу дем ду го из ло жен на си љу раз бој ни ка... Из ву кав ши ме на врх 
и по ста вив ши ме на зе мљу, Ти си ме пре дао Сво ме слу ги и уче ни ку...“ 
(Euch. 2, 47–73).

У сво јој два де сет сед мој го ди ни Св. Си ме он сту па као ис ку ше ник у 
Сту дит ски ма на стир, у ко јем га ду хов но ру ко во ди ње гов ста ри учи тељ 
за ко га се трај но и сна жно ве же. Ово сна жно ве зи ва ње за ду хов ног оца 
иза зи ва не га тив не ре ак ци је мо на ха. Игу ман га је упо зо рио да сли је ди 
пра ви ло ки но виј ског жи во та и да от ка же ру ко вод ство свом ду хов ни ку, 
али се Си ме он и да ље бес по го вор но др жао стар че вих упут ста ва, због 
че га је про тје ран из Сту дит ског ма на сти ра.

Ода тле од ла зи у су сјед ни ма на стир Све тог Ма ме оста ју ћи и да ље 
под ду хов ним ру ко вод ством Св. Си ме о на Бо го бо ја жљи вог. У но вом 
ма на сти ру је убр зо по ло жио мо на шке за вје те и при мио све ште нич ки 
чин а за тим је, по сли је тро го ди шњег бо рав ка у оби те љи, око 980, иза
бран од стра не мо на ха за игу ма на. Си ме он се сав пре дао мо ли тви и 
во ђе њу ма на сти ра, по ди жу ћи га не са мо ду хов но већ и ма те ри јал но, 
јер су згра де би ле у ру и ни ра ном ста њу. Ре дов но је др жао про по ви је ди 
и на сто јао да ус по ста ви лич ну ду хов ну ве зу са сво јим мо на си ма. Сво ја 
увје ре ња за сни вао је на вла сти том ду хов ном опи ту. Че сто је го во рио 
о сво јим ви ђе њи ма Бо жан ске свје тло сти и ис ти цао да сва ко ко тра жи 
Бо га свим ср цем мо же да бу де удо сто јен та квог ви ђе ња.

Он се оштро су прот ста вљао они ма ко ји су го ви ри ли да Цр ква Бо
жи ја у та да шњем вре ме ну не ма пу но ћу да ро ва Ду ха Све то га као у древ
на вре ме на и да у та да шњем вре ме ну „не ма ни ко га ко би мо гао да са
чу ва Је ван ђел ске за по ве сти и да по ста не сли чан Све тим Оци ма“ (Cat. 
29, 137–140). Та кво ми шље ње све ти тељ је сма трао за нај о па сни ју је рес: 
„Онај ко ји то го во ри не ги ра све Бо жан ске спи се... А по мо ћу че га су... 
све ти за си ја ли на зе мљи и по ста ли сви је ти ла у сви је ту? Да је не мо гу ће, 
они то ни ка да не би мо гли по сти ћи. Јер и они су би ли љу ди као и ми 
(све ти те љи у древ ним вре ме ни ма). Они ни шта ви ше од нас ни су по сје
до ва ли осим во љу за до брим, ста ра ње и тр пље ње и љу бав пре ма Бо гу. 
Та ко и ти стек ни то и од мах ће тво ја ка ме на ду ша по ста ти из вор су за“ 
(Cat. 29, 181–190).

Св. Си ме он је по стао по знат у чи та вој пре сто ни ци. Мно ги су га по
што ва ли и во ље ли због ње го ве све то сти и му дро сти, али би ло је и оних 
ко ји су га кри ти ко ва ли и на па да ли. Не ки мо на си по че ли су да се оту ђу
ју од ње га и да му от ка зу ју по слу шност. Ње го ва па стир ска љу бав ни је 
на и ла зи ла на њи хо во ра зу ми је ва ње и од го вор. Иа ко су ти мо на си оп
ту жи ва ли Св. Си ме о на да че сто го во ри о соп стве ном ду хов ном опи ту 
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и да та ко на ру ша ва мо на шку ети ку са гла сно ко јој мо нах не тре ба да го
во ри о се би, глав ни раз лог њи хо вог не сла га ња са њим био је дру га чи је 
при ро де. При је до ла ска но вог игу ма на ду хов ни жи вот у ма на сти ру био 
је на ни ском ни воу. Да би ду хов но по ди гао ма на стир Св. Си ме он је по
ста вио ви со ке мо на шке иде а ле ко је је дан број мо на ха ни је био спре ман 
да спро во ди у прак си.

Пет на е стак го ди на на кон сту па ња Св. Си ме о на на ду жност игу ма на 
тен зи је из ме ђу ње га и јед ног ди је ла мо на штва су кул ми ни ра ле. То ком 
ју тар ње слу жбе, у тре нут ку ка да је Си ме он про из но сио јед ну од сво јих 
Ка ти хе за, по ја ви ла се ја ка опо зи ци ја про тив ње го ве упра ве. У отво ре
ној по бу ни су прот ста ви ло му се три де се так мо на ха ко ји су по ло ми ли 
бра ву на ма на стир ској ка пи ји и оти шли у па три јар ши ју, гдје су под ни
је ли за хтјев за ње го ву смје ну. Па три јарх Си си ни је I (995–998) је по др
жао Си ме о на и осу дио бун тов ни ке на из гнан ство из ма на сти ра, али је 
за ступ ни штвом све ти те ља та ка зна по ни ште на.

Око 1003. го ди не Св. Си ме он се су ко био са бив шим ми тро по ли том 
ни ко ми диј ским Сте фа ном, ко ји је за у зи мао ви со ки по ло жај у Ца ри
град ској па три јар ши ји и био ве о ма ути ца јан. Фор мал ни по вод за овај 
су коб би ло је пра зно ва ње ко је је у част свог пре ми ну лог ду хов ног оца 
уста но вио Св. Си ме он. Си ме о нов би о граф Ни ки та Сти тат сма тра да 
Сте фан ни је мо гао под ни је ти да сла ва пре по доб но га Си ме о на као бо
го сло ва бу де ве ћа од ње го ве, па је из за ви сти тра жио по вод да се су
ко би са њим и да га дис кре ди ту је. По зна ти ис тра жи вач ства ра ла штва 
Св. Си ме о на ар хи е пи скоп Ва си ли је Кри во ше ин, сма тра да је то био су
коб дви је пот пу но раз ли чи те бо го слов ске кон цеп ци је: „Су коб из ме ђу 
бо го сло вља књи шког, схо ла стич ког и од сје че ног од ду хов ног жи во та, 
но ти ме ни шта ма ње фор мал но пра во слав ног и кон зер ва тив ног, и бо
го сло вља ко је по зна је се бе као из раз Бо жан ског Ду ха, ко је на гла ша ва 
не до сти жност и тај ну Бо га, та ко ђе и Ње го во от кри ве ње у ми стич ком 
опи ту Све тих, и ко је од ри че пра во ли ци ма ко ја не ма ју Ду ха Све то га да 
го во ре о Бо гу“.

Рат из ме ђу ми тро по ли та Сте фа на и Св. Си ме о на, ко ји је тра јао око 
шест го ди на, окон чан је по чет ком 1009. Си ме о но вим из гнан ством из ма
на сти ра. Он је пре ве зен на дру гу стра ну Бос фо ра, у на се ље Па лу ки тон. 
Та мо је на раз ва ли на ма мо ли тве ног до ма (εὐκτήριον ) Све те Ма ри не са
гра дио ма на стир у ко јем ће оста ти до кра ја жи во та. Св. Си ме он је у ме
ђу вре ме ну био ре ха би ли то ван али је од био пред лог па три јар ха Сер ги ја 
(1001–1019) да по но во пре у зме сво је ду жно сти у ма на сти ру Св. Ма ме.

У но вом ма на сти ру све ти тељ, окру жен уче ни ци ма, на ста вља са сво
јом аскет ском прак сом и са ста вља нај љеп ше хим не по све ће не Хри сту. 
Упо ко јио се 12. мар та 1022, а три де сет го ди на ка сни је ње го ве мо шти су 
пре не се не у Ца ри град. Пе де се так го ди на на кон упо ко је ња Св. Си ме
он је ка но ни зо ван за све ти те ља на сра мо ту оних ко ји су га из за ви сти 
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кле ве та ли чи та вог жи во та и на ра дост оних ко ји су у ње му пре по зна ли 
истин ског под ви жни ка и пр о ро ка бла го да ти.

Св. Си ме он је био об но ви тељ ду хов ног жи во та и ве ли ки ми стич ки 
пи сац, због че га је за слу же но до био зва ње Но вог Бо го сло ва. Он се с 
пра вом сма тра пре те чом ви зан тиј ских иси ха ста XI II и XIV ви је ка. Ње
го во ра зу ми је ва ње хри шћан ства као лич ног за јед ни ча ре ња са Бо гом и 
као ви ђе ња Бо га у пот пу но сти се по ду да ра са ста но ви штем ко је су за
сту па ли и иси ха сти XI II и XIV ви је ка.

Оби мом не ве ли ка али ве о ма са др жај на и бо га та дје ла Св. Си ме о на 
има ју ве ли ки зна чај у исто ри ји пра во слав не ми сли. Ње го ву пи са ну за
о став шти ну чи не 3 Сло ва о бо го сло вљу, 15 Етич ких сло ва, 34 Ка ти хет
ске бе сје де, 2 Бла го да ре ња, 225 Гла ва, 58 Хим ни и 4 Пи сма.

Нај ва жни ји дог мат ски спис Св. Си ме о на „Сло ва о бо го сло вљу“ 
(Βίβλος των Θεολογικών; The o lo gi ca) са сто ји се из три трак та та об је ди
ње на јед ном те мом – је дин ства Све те Тро ји це. Трак та ти су са ста вље ни 
по во дом ег зе гет ског спо ра о Хри сто вим ри је чи ма „Отац мој је ве ћи од 
ме не“ (Јн 14, 28). Све ти тељ по би ја „но во пра зно сло вље и без ум но бо
го сло вље“ сво јих про тив ни ка ко ји су твр ди ли да Син ни је јед нак Оцу 
и до ка зу је је дин ство Све те Тро ји це на осно ву ци та та из Све тог Пи сма.

„Етич ка сло ва“ или „Књи га о ети ци“ (Βίβλος των Ηθικών; Et hi ca) је 
за јед нич ки на зив за 15 бе сје да ко је ни су по ве за не ме ђу со бом је дин
ством те мат ског пла на. У пр вој и дру гој бе сје ди ау тор по дроб но го во
ри о пра ро ди те љи ма и њи хо вим по том ци ма, о исто ри ји бо го и за бра ног 
на ро да, о Хри сто вој ис ку пи тељ ској жр тви и о Цр кви као но вом ра ју. 
Оста ле бе сје де об у хва та ју ши рок круг бо го слов ских, мо рал них и аскет
ских те ма, као што су бе стра шће, љу бав пре ма Бо гу, по ка ја ње, бо го ви
ђе ње, бо го по зна ње итд.

„Ка ти хет ске бе сје де“ (Κατηχήσεις; Ca tec he sae) Св. Си ме он је из го во
рио за ври је ме свог игу ман ства у Ма на сти ру Св. Ма ме. То је збо р ник 
по у ка за мо на хе, ко ји је по фор ми сли чан Ве ли ком и Ма лом ка ти хи зи
су Св. Те о до ра Сту ди та, али се по са др жа ју знат но раз ли ку је од њих. У 
пр вој ка ти хе зи „О љу ба ви“ Си ме он из ла же свој „про грам“ ру ко во ђе ња 
мо на шком за јед ни цом. У сле де ћим ка ти хе за ма он нај че шће го во ри о 
ви ђе њу Бо га, сје ди ње њу са Бо гом, ми стич ном про свје тље њу, да ро ви
ма Све тог Ду ха, о они ма ко ји од ба цу ју мо гућ ност ви ђе ња Бо га ли цем 
к ли цу у овом жи во ту, на зи ва ју ћи их „но вим је ре ти ци ма“. Ве ли ки број 
ка ти хе за по све ћен је по ка ја њу, да ру су за и скру ше но сти. Овај збо р ник 
пред ста вља шко лу ду хов ног дје ла ња усмје ре ног ка јед ном ци љу – сје ди
ње њу са Бо гом и обо же њу.

У два „Бла го да ре ња“ (Ευχαριστία προς τον Θεόν; Gra ti ae; Euc ha ri stia) 
Св. Си ме он у фор ми мо ли тве Бо гу из ла же сво ју ми стич ку би о гра фи ју 
по дроб но опи су ју ћи ви ђе ње Бо жан ске свје тло сти и су срет са жи вим 
Хри стом.
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„Гла ве“ (Κεφάλαια; Ca pi ta) пред ста вља ју збор ник ко ји се са сто ји из 
три дје ла: „100 гла ва прак тич ких и бо го слов ских“ (Κεφάλαια πρακτικά 
καί θεολογικά ρ’), „25 гла ва гно стич ких и бо го слов ских“ (Κεφάλαια 
γνωστικά καί θεολογικά κε’) и још „100 гла ва бо го слов ских и прак тич
ких“ (Ἕτερα κεφάλαια θεολογικά καί πρακτικά ρ’). Св. Си ме он у Гла ва ма 
ја сно и крат ко из ла же ва жна дог мат ска, мо рал на и прак тич на пи та ња, 
опи су ју ћи при том свој лич ни ду хов ни опит ка ко би чи та о цу по ка зао 
пут ка ду хов ном са вр шен ству.

„Хим не Бо жан ске љу ба ви“ (Τῶν θείων ὕμνων οἱ ἔρωτες; Hymni), ко је 
пред ста вља ју истин ске ис по ви је сти јед ног бо го вид ца, спа да ју ме ђу на
ју ни кат ни ја и нај о ри ги нал ни ја дје ла у исто ри ји цр кве не књи жев но сти. 
Ту на ла зи мо уз ви ше не мо ли тве, фи ло соф ске и бо го слов ске рас пра ве, 
опи се ми стич ког опи та, из ра же не у пје снич кој фор ми. Не ко ли ко хим
ни (31, 33, 38, 52) има ју под на слов „О бо го сло вљу“ и до ти чу се дог мат
ских те ма. У 21. хим ни адре со ва ној Сте фа ну Ни ко ми диј ском све ти тељ 
кри ти ку је књи шко бо го сло вље и по ку шај схва та ња тај не Све те Тро ји це 
по мо ћу људ ског ра зу ма. Мно ге хим не обра ћа ју су ди рект но Бо гу и има
ју под на сло ве „бла го да ре ње са ис по ви је да њем и бо го сло вљем“, „ис по
ви је да ње сје ди ње но са мо ли твом“, „ти хо ва ње и мо ли тва“ итд.

До нас су до шла че ти ри пи сма (Επιστολαί; Epi stu lae) Св. Си ме о на. 
Нај ва жни је је Пи смо о ис по вје сти (Περί ἐξομολογήσεως; Ep. 1) у ко јем 
све ти тељ од го ва ра на пи та ње јед ног вје ру ју ћег: Да ли је до зво ље но ис по
вје да ти гри је хе не ким мо на си ма ко ји не ма ју све ште нич ки чин? У оста
лим пи сми ма (Ep. 2–4) све ти тељ углав ном го во ри о ду хов ном ру ко вод
ству и очин ству, је рар хи ји и тај на ма.

Св. Си ме он је нај вје ро ват ни је ау тор ома ле ног трак та та „Ди ја лог са 
схо ла сти ком“ (∆ιάλογος σχ ολαστικο ύ προσ Συ μεών τον Νέον Θεολόγον), 
ко ји се у не ким из да њи ма при пи су је Св. Ди ја до ху Фо тич ком и Св. Мар
ку Под ви жни ку.

Про тив ни ци Св. Си ме о на су нео прав да но ока рак те ри са ли ње го во 
уче ње као „но ва че ње“ ко је гу би ве зу са цр кве ним пре да њем. По ри је чи
ма са вре ме ног ис тра жи ва ча ње го вог ства ра ла штва Ила ри о на Ал фе је ва 
„сви еле мен ти бо го слов ског и ми стич ког уче ња Св. Си ме о на ду бо ко су 
уко ри је ње ни у Пре да њу, али са мо то Пре да ње он про пу шта кроз се
бе ин те гри шу ћи га у соп стве ни опит“. Лич ни пе чат ви дљив је у све му 
што је Си ме он чи нио и као ду хов ни ру ко во ди тељ и као бо го слов. Ње
гов при ступ ми стич ким те ма ма и нео бич на тран спа рент ност с ко јом 
го во ри о сво јим ви ђе њи ма Бо жан ске свје тло сти и о свом до жи вља ју 
Бо жи јег при су ства чи не га ори ги нал ним и ау тен тич ним хри шћан ским 
фи ло со фом и ви зи о на ром, чи је ће уче ње до жи вје ти пу ну са тис фак ци ју 
у ври је ме иси ха стич ких спо ро ва.

Ви ђе ње Бо га и за јед ни ча ре ње с Њим су цен трал не те ме бо го сло вља 
Св. Си ме о на. Ви ђе ње Бо га, за Св. Си ме о на, ни је сво је вр сна на гра да, 
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ко ја нам се да је за на ша до бра дје ла по сли је смр ти, не го не што што по
чи ње још ов дје и што чи ни су шти ну хри шћан ског жи во та. Си ме о но ви 
опо нен ти су се стал но по зи ва ли на пр ви дио сти ха из Јн 1, 18 „Бо га 
ни кад ни ко ни је ви дио...“ као до каз да је ње го во уче ње по гре шно. Све
ти тељ ис ти че да се већ у дру гом ди је лу сти ха ка же да је Син об ја вио 
(έξηγήσατο) љу ди ма не ви дљи вог Оца. Он се по зи ва и на дру ге је ван ђел
ске тек сто ве (Мт 5, 8; Јн 14, 9) у ко ји ма се го во ри о мо гућ но сти ви ђе ња 
не ви дљи вог Оца у ли цу Ису са Хри ста (Eth. 5, 88–109). Бог је, по Св. 
Си ме о ну, не ви дљив за оне на чи јим ду хов ним очи ма ле жи по кри ва ло 
и ко ји још ни су „про свје тље ни свје тло шћу“ Ду ха Све то га. Са мо об но
вље ни и пре о бра же ни чо вјек мо же ви дје ти Бо га „но вим очи ма“ до би је
ним од Ду ха Све то га (Cat. 29, 117–181).

Св. Си ме он на ро чи то под вла чи ти је сну по ве за ност бо го ви ђе ња са 
бо го ва пло ће њем и обо же њем чо вје ка. Он то ло шки јаз из ме ђу не ви
дљи вог и ви дљи вог, из ме ђу Твор ца и тво ре ви не, из ме ђу не тру ле жног 
и тру ле жног био је пре вла дан ка да се Бог ова пло тио. Не ви дљи ви је 
по стао ви дљив у људ ској при ро ди Ису са Хри ста, кроз ко ју се чо вјек 
обо жу је и обо жен ви ди Бо га: „Ако је Бог, по став ши чо вје ком... обо
жио ме не... он да ја по став ши бог по уси но вље њу (θέσει) ви дим Бо га...“ 
(Hymn. 52, 50–53).

Ви ђе ње Бо жан ске свје тло сти је нај ка рак те ри стич ни ја цр та ми стич
ке те о ло ги је Св. Си ме о на. Он ни је пр ви ау тор ко ји го во ри на ту те му. 
Ра су ђи ва ња о Бо жан ској свје тло сти на ла зи мо у дје ли ма Гри го ри ја Бо
го сло ва, Ева гри ја Пон тиј ског, Ма ка ри ја Еги пат ског, Мак си ма Ис по ви
јед ни ка и Иса ка Си ри на, али ни ко од њих ни је при да вао та кав зна чај 
тој те ми ни ти је раз вио уче ње о ви ђе њу свје тло сти као Св. Си ме он.

Сво ја ви ђе ња Бо жан ске свје тло сти Св. Си ме он де таљ но опи су је у 
Ка ти хе за ма (Cat. 16, 78–105; 22, 88–100) и Бла го да ре њи ма (Euch. 1, 87–
137; 2, 137–144). Та свје тлост ни је фи зич ки или ма те ри јал ни фе но мен 
већ „про ста, без о блич на, бес тје ле сна, не дје љи ва“, (Hymn 13, 41–42) „не
ма те ри јал на“ (ἄϋλος; Hymn  38, 64) ствар ност ко ја је из ван свих твар них 
ка те го ри ја и људ ских пој мо ва. Бу ду ћи не ма те ри јал на, Бо жан ска свје
тлост је ум на (φῶς νοερόν; Hymn. 33, 64): она се по ја вљу је у уму, свје тли 
у ње му, оза ру је га и очи шћу је. Она се не мо же ви дје ти тје ле сним очи ма 
(Hymn. 38, 83), већ „оком ума“ (ὀφθαλμός τοῦ νοός; Hymn. 11, 46), „ум
ним очи ма ср ца“ (ὀφθαλμοί νοεροί τῆς καρδίας; Hymn. 32, 82), „ра зум
ним очи ма ду ше“ (νοεροί τῆς ψυχῆς οἱ ὀφθαλμοί; Eth. 10, 673–674).

Свје тлост је сам Бог у Ње го вом от кри ве њу чо вје ку: „Свје тлост Тво ја 
– то си Ти Бо же мој“ (Hymn. 45, 6). Св. Си ме он не кад по ис то вје ћу је не
твар ну свје тлост са Све том Тро ји цом (Hymn. 12, 19–23; I, 226), а не кад 
са Све тим Ду хом (Hymn. 44, 114; 17, 36) и Хри стом (Hymn 51, 15; 15, 
145–151; Eth. 4, 263). Он ни ка да не го во ри о ја вља њу Хри ста у људ ском 
об лич ју. Хри стос му се уви јек ја вља у об ли ку свје тло сти.
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Си ме он ука зу је на пу но и ти је сно сје ди ње ње под ви жни ка ми сти ка 
са свје тло шћу за ври је ме ви ђе ња и на гла ша ва све о бу хва тан ка рак тер 
ми стич ког до жи вља ја. Бо жан ска све тлост, као не ство ре на ствар ност, 
про жи ма све ци је лог чо вје ка, све ци је лу лич ност. Под ње ним деј ством 
пре о бра жа ва се цје ло ку пан чо вје ков са став – и ти је ло и ду ша: „ти је ло 
тво је про си ја ће, као и тво ја ду ша, ду ша пак... бли ста ће по доб но Бо гу“ 
(Hymn. 50, 238–246). У 22. ка ти хе зи све ти тељ ка же да је мла дић Ге ор ги
је (тј. он) при ли ком ви ђе ња Бо жан ске свје тло сти „сте као ути сак да је и 
сам по стао свје тлост“ (Cat. 22, 98). Си ме о но во лич но ис ку ство по твр
ђу је ње го во уче ње, он сам је до жи вио пре о бра жу ју ће деј ство свје тло
сти и у сво јој ра до сти же ли да от кри је дру ги ма бес крај ну бла го дат ко ју 
из ли ва свје тлост.

Мно га ви ђе ња Бо жан ске свје тло сти има ју код Си ме о на ек ста ти чан 
ка рак тер. Опи су ју ћи сво је дру го ви ђе ње у 16. ка ти хе зи (78–105) Си ме он 
ка же да је у тре нут ку ка да га је оза ри ла не твар на свје тлост „био као у ек
ста зи“, за бо ра вив ши мје сто на ком се на ла зи и све жи теј ске по ми сли и 
сва ко зе маљ ско умо ва ње. Тер мин έκστ ασις (ис ту пље ње) код Св. Си ме о
на је нај че шће си но ни ман са тер ми ном αρπαγή (оду ше вље ње, ус хи ће ње).

Опи си ек ста зе код ње га су емо ци о нал ни ји и дра ма тич ни ји не го код 
прет ход них хри шћан ских ау то ра. То ни су бо го слов ска или фи ло соф
ска об ја шње ња ек ста тич ког ста ња већ жи ви и ствар ни ду хов ни опит 
под ви жни ка ко ји за па ње но сто ји пред ли цем Тво р ца и тр пи и ви ди 
не што не са мјер љи во, не ис ка зи во и нео бја шњи во. На ро чи то је дра
ма ти чан опис ко ји на ла зи мо у Гла ва ма (3, 21), гдје све ти тељ ука зу је 
на не по сред ну ве зу из ме ђу ек ста зе и обо же ња: „Има ју ћи уну тар се бе 
свје тлост Све све то га Ду ха... (ми стик) па да ни чи це на зе мљу, кри че ћи 
и ва пи ју ћи у из у мље њу (εν εκπλήξει) и ве ли ком стра ху као онај ко ји 
ви ди и тр пи деј ство ко је је из над при ро де, из над ри је чи, из над ми сли“. 
Та да се, по Св. Си ме о ну, ис пу ња ва оно што је Св. Гри го ри је Бо го слов 
ка зао у сво јој 45. бе сје ди: „Бог сту па у је дин ство са бо го ви ма и они ма 
ко ји су га по зна ли...“.

Обо же ње је крај њи циљ и сми сао хри шћан ског жи во та. За до сти
за ње тог ци ља нео п ход ни су вје ра и под виг. Сам по се би, под виг не
ма ни ка кву ври јед ност уко ли ко не при во ди сти ца њу бла го да ти и ви
ђе њу Бо жан ске свје тло сти. Под виг мо ра би ти пра ћен сна жном вје ром 
да би чо вјек при мио пло до ве Хри сто вог ис ку пи тељ ског дје ла. Вје ра је 
по ста вље на као по сред ни ца из ме ђу Бо га и љу ди, и кроз вје ру Хри стос 
нам да ру је сје ди ње ње са Њим. Вје ра се по ка зу је у прак тич ном жи во ту 
кроз ис пу ња ва ње за по ви је сти. Ис пу ња ва ње за по ви је сти ра ђа вр ли не 
и отва ра вра та по зна ња. Онај ко ис пу ња ва за по ви је сти до би ја као на
гра ду или дар ви ђе ње Бо га и за јед ни ча ре ње са Њим. Вјеч на Бо жан ска 
свје тлост мо же да сви је тли са мо у они ма ко ји су сте кли „ве ли ку вје ру“ 
и усрд но чу ва ју Бо жан ски за кон.
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Уче њу о вр ли на ма Св. Си ме он је по све тио до ста про сто ра у сво јим 
спи си ма. Очи шће ње ср ца пу тем вр ли на је нео п хо дан услов за сје ди ње
ње са Бо гом. Бог је свје тлост и са оп шта ва свој сјај са мо они ма ко ји су 
очи сти ли сво је ср це од пр љав шти не гри је ха.

Пр во што је по треб но чо вје ку на пу ту ка обо же њу је по ка ја ње. По ка
ја ње је дру го кр ште ње, по че так хри шћан ског жи во та и те мељ свих на
ших стре мље ња ка Бо гу. То је ра ди кал но обра ће ње ду ше ко ја је спо зна ла 
ду би ну вла сти тог гри је ха и ко ја, во ђе на Ду хом, жи ви по за по ви је сти ма 
Бо жи јим. По ка ја ње је сви ма нео п ход но, јер су сви са гр је ши ли и не по
сто је ма ли гри је си. „Не ва рај те се, о бра ћо, и нек вам не из гле да ју ма
ла не ка од са гр је ше ња и да их не пре не бре га ва те као она ко ја не на но се 
ште ту ва шим ду ша ма. Бла го ра зум не слу ге не зна ју за раз ли ку из ме ђу 
ма лих и ве ли ких гри је хо ва, но ако гри је ше, чак по гле дом, или ми шљу, 
или рјеч ју, осје ћа ју се као они ко ји су от па ли од љу ба ви Бо жи је“ (Cat. 3, 
247–259). Мо на шко од ри ца ње без ду бо ког ка ја ња, по Св. Си ме о ну, не 
слу жи ни че му: „Јер на ма је за очи шће ње ду ше не до вољ но са мо раз да
ва ње има ња, ако (осим то га) не за пла че мо и не за ри да мо из ду ше, бра
ћо. Јер ја сма трам, ако са сва ком бри жљи во шћу се бе са мо га су за ма не 
очи стим од осквр ње но сти мо јим гри је си ма, не го оскр на вљен иза ђем из 
жи во та, да ћу би ти пра вед но исми јан и од Бо га и од Ње го вих ан ђе ла и 
за јед но с ђа во ли ма би ћу ба чен у вјеч ни огањ” (Cat. 5, 87–107). То по ка ја
ње, та ду бо ка по ни зност пред бо жан ском тај ном по ка зу је се су за ма ко је 
се ли ју из ду би не ср ца и слич но ог њу рас та па ју и спа љу ју пр љав шти ну 
гри је ха и чи не чи стом оскр на вље ну ду шу. Без пла ча и су за „не ма у на ма 
истин ског ка ја ња, ни ти у на шим ср ци ма стра ха Бо жи јег, јер још ни смо 
осу ди ли са ми се бе...“ (Cap. 3, 23). Без по ка ја ња пра ће ног су за ма чо вјек се 
не мо же осло бо ди ти стра сти, ни сти ца ти вр ли не, ни ти се до стој но при
че шћи ва ти Све тим Тај на ма. Без по ка ја ња се „не мо же мо сје ди ни ти са 
Све тим Ду хом“ ни ти мо же мо „со зер ца ва ти и гле да ти Бо га“ (Cap. 3, 23).

Су зе су дар ко ји је ди но по да ру је Бог, и то они ма ко ји га истин ски 
тра же, а ду хов на не мар ност во ди у твр до ћу ср ца и спре ча ва да на до ђу 
су зе. Као што је „не мо гу ће без во де опра ти упр ља ну оде жду“ та ко је 
„без су за још ма ње мо гу ће опра ти и очи сти ти ду шу од мр ља и оскр на
вље ња“ (Cat. 4, 411–442). Без су за под ви жник не мо же сте ћи кра љи цу 
вр ли на скру ше ност, ко ја за јед но са су за ма од стра њу је стра сти чу па ју ћи 
их из ср ца. „Скру ше ност и су зе при па да ју они ма ко ји су до стој ни и за 
њих при пре мље ни“ (Cat. 30). Су зе чо вје ка ко ји је ду бо ко скру шен пре
о бра жа ва ју у оби та ва ли ште Све те Тро ји це. По ка ја ње иза зи ва су зе из 
ду би на ду ше, а су зе про чи шћу ју ср це и рас пр шу ју гри је хе та ко да ду ша 
на то пље на стру ја ма бла ге скру ше но сти при ма пло до ве Ду ха.

Св. Си ме он че сто, у кон крет ним и жи вим сли ка ма, го во ри о ра зним 
вр ста ма мо ли тве, о њи хо вим осо бе но сти ма и са др жа ју. Он нам по ка
зу је ка ко се сам мо ли, уче ћи нас мо ли тви сво јим лич ним при мје ром. У 
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ври је ме мо ли тве нео п ход но је обра ти ти па жњу ка мо те жи на ше ср це 
(Euch. 2,126–185). Тре ба та ко ђе зна ти за у зе ти аде ква тан спо ља шњи по
ло жај ко ји је нео п хо дан као сред ство ко је по ма же да се са чу ва па жња и 
да се из ра зи ре ли ги о зни страх у при су ству Бо га. Циљ сва ке мо ли тве, и 
оне ко ја се про из но си у цр кви и оне ко ја се про из но си на са мо у мо на
шкој ке ли ји, је про свје ће ње и сје ди ње ње са Бо гом.

Од свих вр ста мо ли тви о ко јим го во ри Си ме он нај за ни мљи ви ја је 
мо ли тва ко ју он на зи ва κρυπτή μελέτη (тај но дје ла ње или по у ча ва ње). 
„Тај но дје ла ње“ озна ча ва ум ну не пре ста ну мо ли тву. Све ти тељ на ро чи
то ис ти че ва жност не пре ста не мо ли тве, бу ду ћи да она за мје њу је мо ли
тве у од ре ђе не ча со ве. „Онај ко ји се не пре ста но мо ли ви ше не ма по
тре бе да хва ли Го спо да се дам пу та на дан или уве че и ју тром и у под не, 
по што је већ све то ис пу нио“ (Cap 3, 100).

Мо ли тва κρυπτή μελέτη има мно го слич но сти са Ису со вом мо ли
твом (Ἰησοῦ εὐχή). Из спи са Св. Си ме о на се мо же за кљу чи ти да је он 
под „тај ним дје ла њем“ под ра зу мје вао ум ну мо ли тву са ста вље ну из по
но вље них при зи ва ња.

Ва жан сег мент Си ме о но вог аскет ског бо го сло вља пред ста вља уче
ње о ду хов ном очин ству. Сва ко ко хо ће да жи ви хри шћан ски и да бу де 
спа сен тре ба, по Св. Си ме о ну, да има ду хов ног оца. Ду хов ни отац је но
ви Мој си је, по слан од Бо га да нас из ба ви од јар ма ду хов но га фа ра о на, 
ђа во ла, и из ве де из зе мље гри је ха, Егип та. Он је „ље кар ко ји са ве ли ким 
тр пље њем и љу ба вљу, као и тје ле сни ље кар, ко ри сти све ме ди ка мен те и 
ис цје љу ју ћа сред ства да би из ли је чио ду шу од бо ле сти и ра на, ка квим 
се ја вља ју стра сти и гри је си“ (Eth. 6, 258–328). Онај ко ји се од ри че свог 
ду хов ног оца, од ри че се, по Св. Си ме о ну, Хри ста и спа се ња.

Да би нам Хри стос по слао ду хов ног оца нео п ход но га је, по Св. Си
ме о ну, тра жи ти пла ме ном мо ли твом и у по кај ном рас по ло же њу. Онај 
ко ји га тра жи тре ба да се сми ри пред Бо гом и ка же: „Го спо де, Ко ји не 
же лиш смр ти гре шни ка, не го да се обра ти и жи ви... по ша љи ми чо вје ка, 
ко ји Те зна, да би слу же ћи ње му као Те би, и пот чи ња ва ју ћи му се свом 
сво јом си лом, и ис пу ња ва ју ћи Тво ју во љу у ње го вој во љи, бла го у го дио 
Те би је ди но ме Бо гу и да се и ја гре шни удо сто јим Тво га Цар ства“ (Eth. 
7, 435–445). Св. Си ме он је уби је ђен да ће Бог по сла ти пра вог ду хов ног 
оца оно ме ко ји га искре но тра жи: „Он ће ти отво ри ти очи тво га ср ца и 
ви дје ћеш та квог (ду хов ног оца) и ти, исто она ко као што је Кор ни ли је 
ви дио ан ђе ла“ (Ер. 3, 241–247).

Цје ло куп на Си ме о но ва ми сти ка те ме љи се на Све тој Tајни Ев ха
ри сти је. Ми стич ки жи вот је, по ње му, нео дво јив од ег зи стен ци јал
ног су сре та са Хри стом, од он то ло шке пар ти ци па ци је у Ње му пу тем 
за јед ни ча ре ња са Ње го вим обо же ним Ти је лом. И Св. Си ме он, као и 
ње го ви прет ход ни ци Св. Јо ван Зла то уст и Св. Ки ри ло Алек сан дриј
ски, на гла ша ва да кроз при че шће вје ру ју ћи по ста је Хри стов срод ник 
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и са тје ле сник: „(Хри стос) по став ши јед ном наш срод ник по ти је лу, 
учи нив ши нас са при ча сни ци ма Сво је га Бо жан ства, учи нио је све та
кве Сво јим срод ни ци ма. А бу ду ћи да нам је кроз при че шће пре да то 
Бо жан ство не дје љи во и не раз дје љи во, нео п ход но је да и ми ко ји смо 
се ва и сти ну Њи ме при че сти ли, бу де мо не раз дје љи ви са Хри стом јед
ним Ти је лом у јед ном Ду ху“ (Eth. 1, 6, 76–82). По ри је чи ма Св. Си ме о на, 
Хри стос нам у при че шћу да је исту ону плот ко ју је при мио од Пре све те 
Бо го ро ди це. Ку ша ју ћи је „ми има мо у се би ци је ло га ова пло ће ног Бо га 
и Го спо да на шег Ису са Хри ста, са мог Си на Бо жи је га и Си на Дје ве, све
не по роч не Ма ри је, Kоји сје ди с де сне стра не Бо га и Оца...“ (Eth. 1, 10, 
55–72). Ка да ми при ма мо уну тар се бе Ти је ло Хри сто во „Он се ви ше не 
по зна је у на ма по пло ти, као плод утроб ни, не го пре би ва бес тје ле сно у 
ти је лу и на не из ре цив на чин мје ша ју ћи се са на шим су шти на ма и при
ро да ма обо го тво ру је нас као Сво је са тје ле сни ке и оне ко ји су плот од 
пло ти Ње го ве и ко сти од ко сти ју Ње го вих“ (Eth. 1, 10, 55–72). На тај 
на чин, бла го да ре ћи Ев ха ри сти ји чо вјек мо же до сти ћи обо же ње ка да, 
све ци је ло сје ди њен с Бо гом, би ва про ник нут Ње го вом бла го да ћу.

Св. Си ме он не ри јет ко опи су је Ев ха ри сти ју ко ри сте ћи сим во ли ку 
свје тло сти ка рак те ри стич ну за ње гов ми сти ци зам и бо го сло вље: „Ви но 
пак ни је по доб но том ви дљи вом ви ну, не го се по ка зу је као ви но ко је 
спо зна је мо као Крв Хри сто ву, као свје тлост не појм љи ву, сла дост не
из ре ци ву, ве се ље вјеч но“. На дру гом мје сту све ти тељ ка же: „Свје тлост 
је Исус Хри стос, Спа си тељ и Цар све га. Хљеб Ње го ве пре чи сте Пло ти 
је сте свје тлост; ча ша Ње го ве ча сне Кр ви је сте свје тлост“.

Спе ци фич ну ка рак те ри сти ку Си ме о но вог уче ња о Ев ха ри сти ји 
пред ста вља ми шље ње да је нео п ход но при сту пи ти при че шћу „са со
зер ца њем и са зна њем“ (μετα θεωρίας και γνώσεως; Eth. 10, 774–775). 
При ча сник тре ба да со зер ца ва Бо га ду шев ним очи ма и да осје ћа Ње
го во жи во при су ство у Све тим Да ро ви ма. Са мо онај ко се при че шћу је 
са „осје ћа њем и са зна њем“ (εν αισθήσει και γνώσει) при че шћу је се, по 
Св. Си ме о ну, до стој но: „...ако ми је ду ћи их (Ти је ло и Крв), не осје ћа мо 
ни шта ви ше од тје ле сне хра не ко ја ула зи у нас и не по ста је мо свје сни 
дру го га жи во та, он да смо се при че сти ли про стим хље бом, али не и Бо
гом“ (Eth. 10, 760–764).

Св. Си ме он пре по ру чу је сва ко днев но при че шћи ва ње и на зи ва бла
же ни ма оне ко ји се сва ко днев но свје сно (са осје ћа њем и са зна њем) 
при че шћу ју: „Бла же ни су они ко ји сва ко днев но је ду Хри ста са та квим 
ви ђе њем и са зна њем као про рок Иса и ја угљен, јер ће се они очи сти ти 
од сва ке пр љав шти не ду ше и ти је ла“ (Eth. 10, 764–773). По Си ме о но вом 
ми шље њу сва ко ко ис пу ња ва за по ви је сти Бо жи је и про во ди жи вот у 
по кај ном рас по ло же њу до сто јан је да се при че сти не са мо за пра зни ке 
већ и сва ко днев но. Он ни је сма трао да је сва ко днев но при че шће оба ве
зно за сва ког мо на ха.
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Ис ку пи тељ ску и осло ба ђа ју ћу сна гу Ев ха ри сти је Св. Си ме он је нај
сна жни је из ра зио у 5. ка ти хе зи: „(Хри стос) је умро и Сво јом је смр ћу 
уни штио смрт. Вас кр сао и уни штио сна гу и енер ги ју не при ја те ља, ко ји 
је кроз смрт и гри јех имао власт над на ма. Јер за ло жив ши у смр то но сни 
јед и отров гри је ха не из ре ци ву и жи во твор ну енер ги ју Сво је га Бо жан
ства и Ти је ла, пот пу но је ис ку пио сав род наш од ути ца ја не при ја те ља, 
а пре ко Све то га Кр ште ња и при че шћа Пре чи стим Ње го вим Тај на ма, 
Ње го вог дра го це ног Ти је ла и Кр ви, очи шћу ју ћи нас и ожи во тво ра ва
ју ћи, чи ни нас све тим и без гре шним, али исто та ко оста вља нас удо
сто је ним сло бо де во ље, да се не би по ми сли ло да ми слу жи мо Вла ди ци 
при сил но, а не до бро вољ но“ (Cat. 5, 429–441). У ис тој ка ти хе зи све ти
тељ жи го ше не до стој не је ре је ко ји слу же Све ту Ев ха ри сти ју и ста вља у 
уста Хри сто ва сле де ће ри је чи на Стра шном су ду: „За што се ни сте пре
стра ви ли? Не чи стим ру ка ма и још не чи сти јим ду ша ма др жи те и је де те 
Ме не Пре чи сто га и Нео скр на вље но га!“ (Cat. 5, 654–656).

Св. Си ме он че сто по ре ди жи вот у сви је ту и жи вот у ма на сти ру. Он 
са жа ље ва оне ко ји „бо ра ве у сви је ту при ти сну ти јар мом жи во та“ (Eth. 
7, 17–18) и сма тра да од ри ца ње од сви је та и пот пу но уда ља ва ње од све га 
жи теј ског (оби ча ја, ми шље ња, род би не, при ја те ља) до но си огром ну ду
шев ну ко рист под ви жни ку (Cap. 1, 14). Циљ под ви жни штва, по Св. Си
ме о ну, и је сте бјек ство од сви је та и од све га што је свјет ско: „Сви је том ја 
на зи вам са да шњи жи вот, про ла зни ви јек, а свјет ским све што је око нас, 
а што Ло гос за по ви је да да оста ви мо. По треб но је по бје ћи од све га: то 
јест од оца и мај ке, од бра та, ро ђа ка и при ја те ља“ (Eth. 6, 49–55). Чо вјек 
ко ји је спре ман да се од рек не бо гат ства и да без те шко ћа оста ви род би ну 
и при ја те ље у ста њу је да при ђе Бо гу као је ди ном уто чи шту. Са мо они 
ко ји су се осло бо ди ли мир ских ства ри, ко ји су по бје гли од об ма њи вог 
сви је та при ла зе Ње му као ца ру и Бо гу. Бо гат ство, но вац и ра зна за до
вољ ства дио су про па дљи вог и про ла зног сви је та, па „ако је сви јет и све 
што је у сви је ту про ла зно, а са мо је Бог вје чан и бе смр тан, ра дуј те се што 
сте оста ви ли све про па дљи во ра ди Ње га“ (Cap. 1, 20).

Све ти Си ме он не ри јет ко го во ри о ни штав но сти зе маљ ске сла ве. Зе
маљ ска сла ва ли ша ва чо вје ка не бе ске сла ве јер, „са гла сно Го спод њим 
ри је чи ма (Јн 5, 44), људ ска сла ва и љу бав пре ма њој чи не нас не вјер
ним“ (Cat. 27, 191–193).

Сам од ла зак из сви је та не до во љан је и не по ма же ако од су ству ју 
усрд ност и рев ност. „Цен тар гра да нас не спре ча ва да ис пу ни мо за
по ви је сти Бо жи је ако смо усрд ни и тре зве ни, али ако смо без бри жни 
и ла ко ми сле ни он да нам ни од ла зак у ма на стир не по ма же“ (Cat. 22, 
132–135). За оно га ко не по сје ду је нео п ход ну усрд ност и рев ност бе
сми сле но је и бес ко ри сно од ри ца ње од сви је та и при ма ње по стри га. 
Са мо онај ко је по чео да чи ни до бро са не по ко ле бљи вом вје ром и рас
по ло же њем чи та ве ду ше и ко осје ћа ко рист ко ја му од то га би ва, сам од 
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се бе ће по зна ти да је они ма ко ји стре ме ка то ме да жи ве по Бо гу ве ли ка 
пре пре ка бри га о сви је ту и пре би ва ње у ње му. Љу ди ма ко ји жи ве у сви
је ту мно го је те же да жи ве по Бо гу и да ис пу ња ва ју Ње го ве за по ви је сти. 
Све ти Си ме он зна да има и та квих и да су ври јед ни хва ле: „као што 
они ко ји жи ве у сви је ту и очи шћу ју сво је ср це за слу жу ју по хва лу, та ко 
и жи те љи гор ских пу сти ња и пе ћи на ако те же за по хва ла ма за слу жу ју 
по ку ду и пре зре ње“ (Cap. 3, 69).

За ни мљив је Си ме о нов од нос пре ма цр кве ној је рар хи ји и уоп ште 
пре ма тзв. „про фе си о нал ци ма“ ду хов ног жи во та. Жи вот оних ко ји 
по у ча ва ју мо ра би ти у са гла сно сти с њи хо вим по у ча ва њем. Са мо они 
ко ји, у по кај ном рас по ло же њу, у прак си спро во де за по ви је сти Бо жи је, 
има ју пу ну власт свје до че ња, док је рар си ко ји ни су про шли кроз вра
та по ка ја ња оста ју, по Св. Си ме о ну, у та ми: „Они ко ји ни су при ми ли 
бла го дат... би ли они ца ре ви или па три јар си, епи ско пи или све ште ни
ци, прин че ви или слу ге, мир ја ни или мо на си, сви они јед на ко у та ми 
оста ју... ако ни су вољ ни да се по ка ју, ка ко би би ли ду жни. Јер, по ка ја ње 
пред ста вља вра та ко ја во де из обла сти та ме у област свје тло сти“ (Cat. 
28, 126–131).

Власт „ве зи ва ња и дри је ше ња“ не при па да, по ми шље њу Св. Си ме о
на, свим све ште ни ци ма, већ са мо они ма ко ји жи ве је ван ђел ски, у ду ху 
сми ре ња (Cat. 28, 263–265). Ни је до вољ но до би ти „ру ко по ло же ње од 
љу ди“ (εξ ανθρώπων χειροτονίαν; Cat. 28, 292–293), нео п ход но је би ти 
на зна чен од Бо га Ду хом Све тим (Eth. 6, 428). У Пи сму о ис по вје сти Си
ме он ис ти че да се епи ско пи и све ште ни ци ко ји жи ве „плот ски“, ко ји 
су „сла сто љу би ви, сла во љу би ви и скло ни је ре си ма“ ли ша ва ју Бо жан ске 
бла го да ти и вла сти от пу шта ња гри је хо ва (Ep. 1, 13–14).

Си ме он је до шао у су коб са ди је лом је рар хи је због то га што је јав но 
ука зи вао по што ва ње свом ду хов ном оцу и учи те љу ко ји је био прост 
мо нах без је рар хиј ског чи на. Ау тен тич но ду хов но очин ство ни је, по Св. 
Си ме о ну, ве за но за не ку функ ци ју. Ду хов но ру ко во ђе ње је за ње га ха
ри зма тич ко слу же ње и по ве за но је са Све тим Ду хом, а не са функ ци јом.

Но ви Бо го слов у сво јим дје ли ма стал но ис ти че вр хов ни ау то ри тет 
Све тог Пи сма. Све то Пи смо је за ње га те мељ хри шћан ске вје ре. Оно је 
за сно ва но на ре ли ги о зном опи ту и од ра жа ва тај опит. Чи та ње Све тог 
Пи сма тре ба да бу де сва ко днев на оба ве за хри шћа ни на, а на ро чи то мо
на ха. Си ме он са вје ту је мла дим мо на си ма да осим уче шћа на слу жба ма 
на ко ји ма се чи та Све то Пи смо прак ти ку ју чи та ње Пи сма у ке ли ји три 
пу та днев но: по сли је ју тре ња, по сли је до руч ка и пред ве чер њу мо ли тву 
(Cat. 26, 73; 26, 249; 26, 273). За ври је ме чи та ња „чо вјек тре ба да са гле да
ва са мог се бе, да из у ча ва и као у огле да лу ис пи ту је сво ју ду шу у ка квом 
се ста њу на ла зи“ (Cat. 31, 29–31).

За Си ме о на је Све то Пи смо ре зул тат про роч ког на дах ну ћа и као 
та кво не мо же би ти пред мет кри тич ке ана ли зе. Он под вр га ва оштрој 
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кри ти ци оне ко ји су се др зну ли да ту ма че Све то Пи смо не има ју ћи у 
ду ши Бо жан ску бла го дат. Мно ги се, по Св. Си ме о ну, ба ве ту ма че њем 
Све тог Пи сма али не сре ћу и не по зна ју Хри ста Ко ји кроз ње га го во ри 
(Eth. 15, 128–129). За ње га је при су ство Хри сто во у Све том Пи сму кон
крет но и ре ал но: он Га осје ћа и ви ди у са мом про це су чи та ња (Hymn. 
25, 5–11; 18, 99–100).

Си ме он по ре ди Све то Пи смо са зда њем по диг ну тим „усред свјет
ског и је ли ни стич ког зна ња“, а пра вил но схва та ње Пи сма – са за тво ре
ним ков че гом ко ји се не мо же отво ри ти сна гом чо вје чи јег ума (Cat. 24, 
7–24). За отва ра ње „ков че га“, тј. за пра вил но схва та ње Пи сма нео п ход
на су два еле мен та: ис пу ња ва ње за по ви је сти и Бо жан ска бла го дат. Пр
во је у вла сти чо вје ка а дру го у вла сти Бо га. За про ни ца ње у скри ве ни 
сми сао Све тог Пи сма по треб на је συ νερ γεία (са рад ња) чо вје ка са Бо гом. 
Са мо та ко се мо же при сту пи ти истин ском „зна њу“(γνώσις) и „от кри ве
њу тај ни, ко је су скри ве не иза ри је чи“ Пи сма (Cat. 24, 41–62).

По пут алек сан дри ја ца Си ме он раз ли ку је спо ља шњи и уну тра шњи 
сми сао Пи сма, ιστορία и θεωρία, ри јеч и дух, али он ни је склон да ви ди 
скри ве ни сми сао у сва ком од лом ку, у сва кој фра зи. Ми тре ба да се тру
ди мо да рас по зна мо ко је су ри је чи Ису са и апо сто ла ка за не ди рект но а 
ко је „у при ча ма“. Пр ве зах ти је ва ју бу квал но об ја шње ње а дру ге про ни
ца ње у скри ве ни сми сао. Св. Си ме он кри ти ку је оне ко ји „ло ше але го
ри зу ју“ (άλληγοροΰσι κακώς) Све то Пи смо „пре мје шта ју ћи у бу дућ ност 
оно што је ре че но о са да шњем, а оно што је ре че но о бу ду ћем схва та ју 
као да се већ до го ди ло или се до га ђа сва ки дан“ (Cap. 2, 21).

Све ти Гри го ри је Па ла ма
(Γρηγόριος Παλαμᾶς; Gre go ri us Pa la mas)

Св. Гри го ри је Па ла ма по ти че из ари сто крат ске и по бо жне по ро ди це 
ко ја се кра јем XII ви је ка пре се ли ла из Ма ле Ази је у пре сто ни град Ви
зан тиј ског цар ства. Ро ђен је 1296. у Ца ри гра ду од оца Кон стан ти на, се
на то ра на дво ру ца ра Ан дро ни ка II Па ле о ло га, и мај ке Ка ле је. По што је 
у ра ној мла до сти (1301) остао без оца, ста ра тељ ство о по ро ди ци пре у
зе ла је мај ка Ка ле ја. Под па тро на том ца ра Ан дро ни ка II мла ди Гри го ри
је је сте као од лич но кла сич но и хри шћан ско обра зо ва ње. Био је ви ше 
при вр жен Ари сто те ло вој не го Пла то но вој фи ло со фи ји, за ко ју ка же да 
зах ти је ва из бор и ин те лек ту ал ну ан га жо ва ност.

Св. Гри го ри је се у Ца ри гра ду по вре ме но су сре тао са атон ским мо на
си ма под чи јим је ути ца јем „про ми је нио сво је пре ђа шње на ви ке“ (Phi
loth. En com. // PG. 151. col. 561). Пре су дан ути цај на ње га из вр шио је 
по зна ти бо го слов и про тив ник Ли он ске уни је Те о липт Фи ла дел фиј ски, 
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ко ји га је увео у тај ну чи сте мо ли тве. Иа ко му је цар Ан дро ник обе ћао 
сјај ну свјет ску ка ри је ру Гри го ри је је од лу чио да се за мо на ши. Око 316. 
го ди не, за јед но са сво јом бра ћом Ма ка ри јем и Те о до си јем, од ла зи на 
Атон ску го ру. Ње го ва мај ка и дви је се стре та ко ђе су се за мо на ши ле у 
јед ном од жен ских ма на сти ра у Ца ри гра ду.

На Атон ској го ри Гри го ри је се под ви за вао у јед ној ке ли ји бли зу Ва
то пед ског ма на сти ра под ду хов ним ру ко вод ством ис ку сног иси ха сте 
Ни ко ди ма, од ко јег је при мио мо на шки по стриг. По сли је Ни ко ди мо ве 
смр ти пре се лио се у Ла вру Св. Ата на си ја, ко ја је по ста ри ни и угле ду 
има ла пр вен ство ме ђу све то гор ским ма на сти ри ма. У ме ђу вре ме ну се 
упо ко јио ње гов мла ђи брат Те о до си је. На кон тро го ди шњег бо рав ка у 
Ла ври Гри го ри је се по ву као у скит Гло си ју, по све ћен Све тим Апо сто
ли ма, на сје ве ро за пад ној оба ли Ато са, гдје је ви ше пу сти ња ка жи вје ло 
под ду хов ним ру ко вод ством та да чу ве ног аске те, Гри го ри ја Дри ми са, 
по ри је клом из Ца ри гра да.

Због уче ста лих тур ских упа да Св. Гри го ри је са гру пом мо на ха на пу
шта Атон ску го ру у је сен 325. и од ла зи у Со лун. Ту су за јед но од лу чи ли 
да кре ну на по кло нич ко пу то ва ње у Све ту зе мљу и Си нај. Без об зи ра 
на му сли ман ска осва ја ња мо на си су че сто пред у зи ма ли ова ква по кло
нич ка пу то ва ња не пла ше ћи се за сво ју без бјед ност, јер су им та да шњи 
му сли ма ни га ран то ва ли сло бо ду кре та ња.

Из жи ти ја са зна је мо да је Св. Гри го ри је, по сли је јед ног ви ђе ња то ком 
мо ли тве, од у стао од пла ни ра ног пу то ва ња и за др жао се у Со лу ну. Та да 
се при дру жио ду хов ном кру жо ку ко ји је во дио Иси дор, уче ник Св. Гри
го ри ја Си нај ског и бу ду ћи па три јарх ца ри град ски. Овај ду хов ни кру жок 
ра дио је на то ме да про ши ри свој ути цај на ин те лек ту ал ну ели ту Со лу на 
и да прак су Ису со ве мо ли тве пре не се из ван ма на стир ских зи ди на. Ису
со ва мо ли тва је за њих би ла пре вас ход но сред ство по мо ћу ко јег бла го дат 
Кр ште ња по ста је ствар на и дје ло твор на и за то су се тру ди ли да прак су 
мо ли тве ног при зи ва ња име на Ису со вог ра ши ре и ме ђу мир ја ни ма.

У сво јој три де се тој го ди ни Св. Гри го ри је је ру ко по ло жен за ђа ко на, 
а по том и за све ште ни ка. Убр зо на кон ру ко по ло же ња са гра дио је ис по
сни цу бли зу Ве ри је. Та мо је пу них пет го ди на жи вио из у зет но стро гим 
аскет ским жи во том. Пет да на у не дје љи про во дио је у пот пу ној по ву
че но сти, ба ве ћи се со зер ца њем, ти хо ва њем и не пре кид ном ср дач ном 
мо ли твом. Су бо том и не дје љом, на кон што би оба вио све ште нич ке 
ду жно сти и при мио Све те Тај не, за по чео би ду хов но дру же ње са бра
ти јом по у ча ва ју ћи их и тје ше ћи дир љи вим и по уч ним бе сје да ма. Свој 
бо ра вак у Ве ри ји Гри го ри је је на крат ко пре ки нуо ка да му се упо ко ји ла 
мај ка. Та да је от пу то вао у Ца ри град и до вео сво је дви је се стре у Ве ри ју 
и смје стио их у је дан жен ски ма на стир.

Го ди не 331. Св. Гри го ри је се вра ћа на Атон ску го ру гдје на ста вља са 
под ви гом у ис по сни ци Св. Са ве, у бли зи ни Ла вре. Та мо је про во дио 
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ци је лу не дје љу у мо ли тве ном ти хо ва њу, а у ма на стир је од ла зио са мо 
на пра знич на бо го слу же ња. Гри го ри јев бо ра вак у ис по сни ци Св. Са ве 
био је на крат ко пре ки нут 1335. ка да су га све то гор ске вла сти по ста ви
ле за игу ма на ве ли ког ма на сти ра Ес фиг ме на. Рев ност мла дог игу ма на 
и ви со ки ду хов ни иде а ли ко је је по ста вио иза зва ли су ко ме ша ње ме ђу 
бра ти јом, због че га је све ти тељ на пу стио Ес фиг мен и вра тио се у ис по
сни цу Св. Са ве.

У то ври је ме Св. Гри го ри је за по чи ње зна ме ни ту по ле ми ку са ка ла
бриј ским мо на хом Вар ла мом. Вар лам је 1330. до шао у Ца ри град, гдје 
је при хва ћен са ве ли ким ува жа ва њем од стра не пре сто нич ке ин те лек
ту ал не ели те. Он је ужи вао ре пу та ци ју вр сног на уч ни ка и фи ло со фа. 
Под по кро ви тељ ством ве ли ког до ме сти ка Јо ва на Кан та ку зи на одр жан 
је јав ни дис пут из ме ђу Вар ла ма и по зна тог ви зан тиј ског исто ри ча ра 
и фи ло со фа Ни ки фо ра Гри го ре (Νικηφόρος Γρηγοράς †1359). Из Гри
го ри ног ди ја ло га „Фло рен ти нац или О му дро сти“ (Φλωρέντιος ή Περί 
Σοφίας), упе ре ног про тив Вар ла ма, са зна је мо да је ка ла бриј ски мо нах 
на кон пре тр пље ног по ра за у дис пу ту 1332. на пу стио пре сто ни цу и пре
се лио се у Со лун, гдје је ра дио као пре да вач (Nic. Greg. Fi o ren zo. P. 127). 
Тај не у спјех ни је угро зио ње го ву ре пу та ци ју и пред став ни ци ви со ких 
кру го ва и да ље су се бла го на кло но од но си ли пре ма ње му. Он је на пи сао 
не ко ли ко трак та та про тив ла тин ског ра ци о на ли зма, на ро чи то про тив 
схо ла стич ке те о ло ги је То ме Аквин ског, и фор мал но је пре шао у пра во
сла вље. Оштро је кри ти ко вао и ла тин ске но во та ри је у вје ри, на ро чи то 
уче ње о пап ском при ма ту. Вар лам ни је оспо ра вао Пе тро во пр вен ство 
ме ђу апо сто ли ма већ мо гућ ност пре да је тог пр вен ства рим ском епи
ско пупре јем ни ку Пе тро вом, јер би, ка да би се при ми је ни ла иста ло ги
ка, је ру са лим ски епи скоп тре бао да бу де пр ви у хри шћан ској ва се ље ни: 
„Због то га што је Го спод наш Хри стос пре тр пио за нас смрт у Је ру са
ли му, епи скоп Је ру са ли ма пре ва зи ла зио би све као онај ко ји сто ји на 
мје сту на шег пр вог Ар хи је ре ја и био би то ли ко из над епи ско па Ри ма 
ко ли ко је Хри стос из над Пе тра“ (Ope re con tro i La ti ni. P. 456). У сво јим 
ра су ђи ва њи ма о ис хо ђе њу Све тог Ду ха Вар лам за сту па те зу о не спо
зна тљи во сти Бо жан ске тај не по том пи та њу. По зи ва ју ћи се на ау то ри
тет Ди о ни си ја Аре о па ги та, ко јег је по гре шно и јед но стра но ту ма чио, 
Вар лам је од ба ци вао мо гућ ност истин ског бо го по зна ња. Бо го по зна ње 
је мо гу ће са мо пре ко тво ре ви не или пу тем ми стич ког про свје тље ња 
ума. И је дан и дру ги вид бо го по зна ња има ју сим во ли чан и ре ла ти ван 
ка рак тер. Из на ве де них раз ло га ми ни шта не мо же мо да зна мо о ис хо
ђе њу Све тог Ду ха, па за то тре ба да се по ви ну је мо ау то ри те ту Цр кве и 
Пре да ња. Он је од ба ци вао ка ко Фо ти је во „са мо (μόνου) од Оца“ та ко и 
ла тин ско Fi li o que, као не што што је не мо гу ће до ка за ти по мо ћу апо дик
тич ких си ло ги за ма (не по бит но до ка зи вих те за из ве де них из пре ми са 
ко је се узи ма ју као исти ни те и не спор не).
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Је дан од Вар ла мо вих ан ти ла тин ских трак та та (16. Сло во про тив Ла
ти на), по све ћен про бле му си ло ги за ма у бо го сло вљу, до спио је у ма ју 
1336. у ру ке Св. Гри го ри ја Па ла ме, ко ји је имао пот пу но дру га чи ји став 
по том пи та њу. Он је за сту пао те зу да су апо дик тич ки си ло ги зми, ка да 
у свој ству пре ми са има ју ци та те из дје ла све тих ота ца, до пу сти ви у бо
го сло вљу. Спор о си ло ги зми ма по ро дио је жу стру по ле ми ку из ме ђу Св. 
Гри го ри ја и Вар ла ма, ко ја се ка сни је до та кла ве ли ких дог мат ских те ма. 
Па ла ма је у пр вом и дру гом пи сму Гри го ри ју Акин ди ну и у пр вом пи
сму Вар ла му из ра зио не сла га ње са ста во ви ма ка ла бриј ског мо на ха. По
ле ми ка се рас плам са ла ка да је Вар лам, по чет ком 1337, у Со лу ну, сту пио 
ди рект но у кон такт са мо на си ма иси ха сти ма. По што је про чи тао спи се 
„О чу ва њу ср ца“ Ни ки фо ра Иси ха сте и „Три на чи на мо ли тве“ Гри го ри ја 
Си нај ског, Вар лам је са ста вио не ко ли ко трак та та у ко ји ма је оп ту жио 
мо на хе иси ха сте за ме са ли јан ство и на за вао их иро нич но ὀμφαλόψυχοι 
(пуп ко ду шев ни, тј. љу ди ко ји ма је ду ша у пуп ку). Исте го ди не Вар лам је 
от пу то вао у Ца ри град и из нио оп ту жбе про тив иси ха ста пред си но дом 
и па три јар хом Јо ва ном IV Ка ле ком. Си нод је сма трао нео сно ва ним Вар
ла мо ве оп ту жбе, а па три јарх га је упо зо рио да оста ви мо на хе на ми ру.

Кра јем 1337. Св. Гри го ри је Па ла ма је сти гао у Со лун. Ту је у про ље ће 
1338. на пи сао сво ју пр ву „Три ја ду у од бра ну све ште них иси ха ста“, гдје 
го во ри о мо гућ но сти бо го по зна ња и не ство ре ном ка рак те ру бо жан
ске бла го да ти, али се не до ти че пи та ња о ра зли ци су шти не и енер ги ја 
Бо жи јих. Та да још ни је био упо знат са са др жа јем Вар ла мо вих ан ти и
си ха стич ких трак та та. Исте го ди не Вар лам је об на ро до вао сво је пр ве 
ан ти и си ха стич ке трак та те на ко је је Св. Гри го ри је од го во рио сво јом 
дру гом „Три ја дом у од бра ну све ште них иси ха ста“, гдје јав но опо вр га
ва Вар ла мо ве те зе. Вар лам је по том об ја вио са бра не ан ти и си ха стич ке 
трак та те (не ке је пре ра дио) под за јед нич ким на зи вом „Про тив ме са ли
ја на“ (Κατὰ Μασ σαλιανῶν), на ко је Св. Гри го ри је опет од го ва ра сво јом 
тре ћом „Три ја дом у од бра ну све ште них иси ха ста“, гдје из ла же уче ње о 
обо же њу, о Та вор ској свје тло сти као не ство ре ној Бо жи јој енер ги ји, а 
та ко ђе и сво је схва та ње раз ли ке из ме ђу бо жан ске су шти не и бо жан
ских енер ги ја.

Го ди не 1340. об на ро до ван је чу ве ни „Све то гор ски то мос“ као за јед
нич ки од го вор све то гор ских мо на ха на Вар ла мо ве на па де. То мос је са
ста вио Па ла ма, а пот пи са ли су га атон ски игу ма ни и мо на си.

У Ца ри гра ду је 10. ју на 1341, у при су ству ца ра Ан дро ни ка III, одр
жан са бор ко ји је раз ма трао два пи та ња: бо жан стве ност Та вор ске 
свје тло сти и бла го че сти вост Ису со ве мо ли тве. Са бор је у пот пу но сти 
оправ дао мо на хеиси ха сте а осу дио Вар ла мо во уче ње. Сам Вар лам ни је 
пре дан ана те ми већ је до био опро штај под усло вом да се јав но од рек не 
сво јих те за. Вар лам је убр зо на пу стио Ви зан ти ју и оти шао у Ита ли ју, 
гдје је зна чај но про ми је нио сво ја бо го слов ска гле ди шта. Не ка да шњи 
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„аг но стик“ и про тив ник при мје не апо дик тич ких си ло ги за ма у те о ло
ги ји, по стао је ва тре ни бра ни лац ла тин ских дог ма та. У свом дру гом 
пи сму Ди ми три ју Ки до ни су Вар лам на во ди три ар гу мен та у ко рист Fi
li o que: уче ње Ав гу сти на и Ки ри ла Алек сан дриј ског, при зна ње тог дог
ма та од стра не Рим ске Цр кве, ко ја је уви јек осу ђи ва ла је ре си, и од лу ке 
Ли он ског са бо ра из 1297. го ди не (PG. 151. col. 1301–1302).

И по сли је Вар ла мо вог од ла ска у Ита ли ју Св. Гри го ри је је имао не ма
ли број про тив ни ка у Ви зан ти ји. Ме ђу њи ма се на ро чи то ис ти цао ње
гов уче ник Гри го ри је Акин дин, ро дом из При ле па. Он је јед но ври је ме 
имао уло гу ме ди ја то ра из ме ђу су прот ста вље них стра на, али се ка сни је 
отво ре но окре нуо про тив свог учи те ља. Акин ди но ви бо го слов ски ста
во ви при је 1341. ни су би ли пот пу но ја сни и де фи ни са ни. Ка да је Вар
лам 1337. пред си но дом и па три јар хом из нио оп ту жбе про тив Па ла ме, 
Акин дин је стао на Па ла ми ну стра ну. Већ 1340/1341. Акин дин по чи ње 
да при хва та Вар ла мо ву ин тер пре та ци ју Па ла ми ног уче ња, сма тра ју ћи 
да је сам Па ла ма, ко ри сте ћи не ке „про бле ма тич не из ра зе“ у сво јим дје
ли ма, дао ар гу мен те Вар ла му за та кву ин тер пре та ци ју. У ве зи са тим 
Акин дин ша ље пи смо (Ep. 12) Па ла ми ном бли ском при ја те љу мо на ху 
Да ви ду Ди си па ту тра же ћи од ње га да уби је ди Па ла му да из сво јих дје ла 
из ба ци сва сум њи ва мје ста, ка ко би из бје гао оп ту жбе за дво бо штво. 
На кон са бо ра у ју ну 1341. одр жан је још је дан са бор у ав гу сту исте го
ди не на ко јем је осу ђен Гри го ри је Акин дин, као про тив ник Па ла ми ног 
уче ња. Са бо ром је пред сје да вао ве ли ки до ме стик Јо ван Кан та ку зин. Он 
је об ја вио и Си но дал ни то мос.

Из не над на смрт ца ра Ан дро ни ка III, сре ди ном ју на 1341, за ком пли
ко ва ла је по ли тич ку си ту а ци ју у Ви зан ти ји, ко ја се сна жно ре флек то
ва ла и на вјер ске спо ро ве. Бор ба за ре ген ство, при ле ги тим ном на след
ни ку цар ског пре сто ла ма ло љет ном Јо ва ну V Па ле о ло гу, из ме ђу па три
јар ха Јо ва на Ка ле ке и ве ли ког ду ке Алек се ја Апо кав ка, с јед не стра не, 
и ве ли ког до ме сти ка Јо ван Кан та ку зи на, с дру ге стра не, до ве ла је до 
гра ђан ског ра та.

У ок то бру 1341. па три јарх и ве ли ки ду ка су из не над ним др жав ним 
уда ром зба ци ли са вла сти Јо ва на Кан та ку зи на. То је био по че так пе то
го ди шњег гра ђан ског ра та. Па ла ма је стао у за шти ту „не пра вед но окле
ве та ног“ Јо ва на Кан та ку зи на, сма тра ју ћи да је др жав ни удар по љу љао 
по ли тич ку рав но те жу и да ће се из ра зи то не га тив но од ра зи ти на да љу 
суд би ну им пе ри је. Он је јав но, у при су ству ца ри град ског плем ства и 
ца ри це Ане Са вој ске, из об ли ча вао па три јар ха Јо ва на Ка ле ку.

По што ње го ва за ла га ња за мир и са гла сје ме ђу за ва ђе ним по ли тич
ким пар ти ја ма ни су уро ди ла пло дом Св. Гри го ри је је од лу чио да се по
ву че у ма на стир Св. Ми хај ла на Бос фо ру. Иа ко се био уда љио од по ли
тич ких ин три га у пре сто ни ци па три јарх Јо ван Ка ле ка га ни је оста вљао 
на ми ру. Сма трао је Св. Гри го ри ја опа сним про тив ни ком, чи ји би углед 
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и ути цај мо гао да на шко ди ње го вим да љим пла но ви ма. Због то га је ри
је шио да уда ри на мо рал ни ау то ри тет и кре ди би ли тет во ђе иси ха ста. 
Да би оства рио тај циљ ан га жо вао је Гри го ри ја Акин ди на. Он му је до
зво лио да у по чет ку вер бал но а по том и пи сме но кри ти ку је Па ла ми но 
бо го сло вље, иа ко му је од лу ком са бо ра, одр жа ног у ав гу сту 1341, би ло 
за бра ње но да јав но исту па. Акин дин је у пе ри о ду од 1342. до 1344. об
ја вио се дам трак та та про тив Па ла ме на ко је је све ти тељ од го во рио са 
се дам ан ти ри ти ка про тив ње га.

Же ле ћи да се ко нач но об ра чу на са Па ла мом и ње го вим при ста ли
ца ма Јо ван Ка ле ка је са звао са бор у но вем бру 1344. го ди не. Са бор је 
сврг нуо епи ско па мо нем ва сиј ског Иси до ра и екс ко му ни ци рао Св. Гри
го ри ја. Иси дор је при ли ком хи ро то ни је на Бо жић 1342. од био да осу ди 
Па ла ми но уче ње, што му па три јарх ни ка да ни је опро стио. Па ла ма је 
ухап шен под оп ту жбом да су он и ње го ве при ста ли це ла жно ту ма чи ли 
Си но дал ни то мос из 1341. и да ни су по ми ња ли ца ри град ског па три јар
ха на бо го слу же њу. Са бор ске мје ре одо бре не су цар ском про стаг мом.

Убр зо по сли је са бо ра Ка ле ка је ру ко по ло жио Акин ди на за све ште
ни ка пр о тив во ље ца ри це Ане Са вој ске. Она је сма тра ла да па три јарх 
не ма пра во да иг но ри ше офи ци јел ну осу ду Акин ди на на са бо ру 1341. 
го ди не. Тен зи је из ме ђу па три јар ха и ца ри це још ви ше су на ра сле ка да 
је кра јем 1345. Ка ле ка, да би оја чао ути цај зи ло та у Со лу ну, зба цио са 
ми тро по ли тан ске ка те дре Ма ка ри ја, бив шег игу ма на Ла вре, и по ста
вио за ми тро по ли та Акин ди но вог при ја те ља Ја кин ту, мо на ха ма на сти
ра Оди ги три је.

Ца ри ца је схва ти ла ка кву је гре шку на пра ви ла до зво лив ши па три
јар ху да ко ри сти не при ја тељ ство Акин ди на пре ма Па ла ми у по ли тич
ке свр хе. Она се при бо ја ва ла Па ла ме као по ли тич ког про тив ни ка, али 
га је и ува жа ва ла као бо го сло ва и чо вје ка Цр кве. По чет ком 1346. атон
ски мо на си су по сла ли ца ри ци два дог мат ска трак та та ка ко би је уби
је ди ли у не ви ност Св. Гри го ри ја Па ла ме. Сам Па ла ма је на ца ри чи ну 
мол бу са ста вио Из вје штај у ко јем опо вр га ва оп ту жбе сво јих про тив
ни ка за дво бо штво.

Кра јем 1346. гру па епи ско па зах ти је ва ла је од Ане Са вој ске да се су
ди па три јар ху Јо ва ну Ка ле ки за си мо ни ју, све то гр ђе, је рес и за то што је 
ру ко по ло жио за све ште ни ка осу ђе ног је ре ти ка (Акин ди на). У ја ну а ру 
1347. ца ри ца је са зва ла са бор ко ји је осу дио и сврг нуо Ка ле ку и све ча но 
по твр дио Си но дал ни то мос из 1341. го ди не.

Иду ћег да на ве ли ки до ме стик Јо ван Кан та ку зин је по бје до но сно 
ушао у пре сто ни цу. Он ће сле де ћих де сет го ди на вла да ти им пе ри јом 
и тек на кон то га ће му се на че лу др жав них по сло ва при дру жи ти и ле
ги тим ни вла дар Јо ван V Па ле о лог, ко ме ће да ти сво ју ћер ку Је ле ну за 
же ну. У пе ри о ду Кан та ку зи но ве вла да ви не одр жа ни су број ни иси ха
стич ки са бо ри. Нај ва жни ји је одр жан у Ца ри гра ду то ком мје се ца ју ла 
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1351. го ди не. Овај са бор је осу дио по след њег Па ла ми ног про тив ни ка, 
исто ри ча ра и фи ло со фа Ни ки фо ра Гри го ру и об ја вио Си но дал ни то
мос, ко ји пред ста вља зва ни чан ма ни фест ко јим је Пра во слав на Цр
ква санк ци о ни са ла Па ла ми но уче ње. То мос са др жи шест дог мат ских 
фор му ла ци ја: 1) у Бо гу по сто ји раз ли ка из ме ђу су шти не и енер ги је; 2) 
енер ги ја је не ство ре на; 3) то раз ли ко ва ње не уво ди сло же ност у би ће 
Бо жи је; 4) Све ти оци су ко ри сти ли тер ми не „Бог“ и „Бо жан ство“ за 
озна ча ва ње енер ги ја; 5) Све ти оци су та ко ђе го во ри ли да су шти на пре
ва зи ла зи (ὑπέρκειται) енер ги ју; 6) Све ти оци су ја сно учи ли да је Бо
жан ска су шти на не при ча сна, али су исто вре ме но го во ри ли о ре ал ном 
уче шћу у Бо жан ском жи во ту или енер ги ја ма Бо жи јим.

Св. Гри го ри је Па ла ма је хи ро то ни сан за ар хи е пи ско па со лун ског у 
ма ју 1347. го ди не. Сво ју ар хи је реј ску ду жност оба вљао је са ве ли ким 
жа ром и љу ба вљу. У сво јим про по ви је ди ма оштро је кри ти ко вао дру
штве не не прав де и со ци јал не раз ли ке. На тај на чин је успио да при
до би је ста нов ни ке ма ке дон ске пре сто ни це, ко ји су по чет ку би ли не га
тив но на стро је ни пре ма но вом ар хи је ре ју због че га су из би ли не ре ди 
на кон ње го ве хи ро то ни је.

Пред крај жи во та Св. Гри го ри ју Па ла ми се до го ди ла јед на ин те ре
сант на епи зо да, ка да је иду ћи из Со лу на за Ца ри град за ро бљен од стра
не Ту ра ка. Из ње го вих пи са ма са зна је мо да су се Тур ци пре ма ње му 
ко рект но од но си ли и да је во дио при ја тељ ске ди ску си је са си ном еми ра 
Ор ка на. Из за ро бље ни штва се вра тио у Со лун, на сво ју ар хи е пи скоп ску 
ка те дру. Ту се упо ко јио 14. но вем бра 1359. го ди не.

По чет ком 1368, са бор у Ца ри гра ду, на ко јем је пред сје да вао Па ла
мин уче ник и при ја тељ па три јарх Фи ло теј (Φιλόθεος Κόκκινος †1379), 
ка но ни зо вао га је за све ти те ља. На овом са бо ру је још јед ном ба че на 
ана те ма на Вар ла ма и ње го ве при ста ли це. Па три јарх Фи ло теј је на пи
сао „По хвал но сло во Св. Гри го ри ју Па ла ми“ (Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον 
Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν; En co mi um Gre go rii Pa la mae), ко је пред ста вља 
нај ва жни ји из вор за би о гра фи ју учи те ља иси ха зма.

Осим на дан ње го вог упо ко је ња 14. но вем бра, Пра во слав на Цр ква 
сла ви Св. Гри го ри ја Па ла му и у дру гу не дје љу Ве ли ког По ста, ко ја се 
сим во лич но на зи ва не дје ља по сто ва ко ји ства ра ју свје тлост.

Па ла ми ну ли те рар ну за о став шти ну чи не спи си дог мат скопо ле
мич ког и мо рал ноаскет ског са др жа ја, оми ли је и пи сма.

Сво је нај зна чај ни је дог мат скопо ле мич ко дје ло „Три ја де у од бра ну 
све ште них иси ха ста“ (Λόγοι ὑπὲρ τῶν ἱερῶν ἡσυχαζόντων; Tri a des De 
Hesycha stis) Па ла ма је на пи сао из ме ђу 1338. и 1340. го ди не. По ми шље
њу јед ног од нај бо љих по зна ва ла ца Па ла ми ног ства ра ла штва, оца Јо ва
на Ма јен дор фа, „упр кос чи ње ни ци да су на пи са не као по ле мич ки спис 
усмје рен про тив ста во ва Вар ла ма Ка ла бриј ског, Три ја де исто вре ме но 
пред ста вља ју и глав но свје до чан ство са др жа ја и сми сла хри шћан ског 
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опи та“. На мје ра пи сца је да „вас по ста ви објек тив ну бо го слов ску осно
ву ка ко би по др жао сво ју бра ћу, мо на хеиси ха сте, у њи хо вом ра зу ми
је ва њу мо ли тве и у њи хо вом тра га њу за при зна тим ци љем: обо же њем 
или θέωσιςом чо вје ка у Хри сту“.

Спис се са сто ји из три ди је ла (три ја де) од ко јих сва ки са др жи по три 
трак та та.

Пр ва Три ја да на ста ла је у про ље ће 1338. го ди не. У пр вом трак та ту 
пр ве Три ја де ау тор го во ри о мно го бо жач кој фи ло со фи ји и опа сно сти
ма ко је она но си; у дру гом трак та ту обра зла же и бра ни ме тод иси ха
стич ке мо ли тве; у тре ћем раз ма тра пи та ње бо го по зна ња, ис ти чу ћи да 
се оно оства ру је по сред ством бо жан ске бла го да ти а не по мо ћу спо ља
шње фи ло со фи је.

У дру гој Три ја ди, на ста лој сре ди ном 1339, Па ла ма јав но по би ја Вар
ла мо ве ста во ве, на ро чи то те зу да зна ње фи ло со фи је мо же до ни је ти чо
вје ку спа се ње. Чо вјек не сту па у оп ште ње са Бо гом по мо ћу ство ре них 
сред ста ва не го са мо пре ко Бо жан ске бла го да ти, кроз уче шће у Бо жан
ском жи во ту. Трак та ти дру ге Три ја де су те мат ски рас по ре ђе ни као и 
трак та ти пр ве три ја де: по би ја ње мно го бо жач ке фи ло со фи је (I), из ла га
ње су шти не иси ха стич ке мо ли тве (II) и раз ма тра ње пи та ња истин ског 
бо го по зна ња (III).

Сво ју тре ћу Три ја ду Па ла ма је на пи сао сре ди ном 1340. као од го вор 
на Вар ла мо ве са бра не ан ти и си ха стич ке трак та те об ја вље не под на зи
вом „Про тив ме са ли ја на“ (Κατὰ Μασ σαλιανῶν). У пр вом трак та ту тре
ће Три ја де ау тор си сте мат ски из ла же пра во слав но уче ње о обо же њу 
и о Та вор ској свје тло сти као не ство ре ној енер ги ји Бо жи јој; у дру гом 
трак та ту из ла же сво је схва та ње раз ли ке из ме ђу су шти не и енер ги ја Бо
жи јих, а та ко ђе и раз ли ку из ме ђу ме са ли јан ског и пра во слав ног схва
та ња при ча сно сти Бо гу; у тре ћем трак та ту го во ри о је ре тич но сти Вар
ла мо вог уче ња, осла ња ју ћи се на већ об ја вље ни „Све то гор ски то мос“, 
и из но си но ве ар гу мен те у ко рист уче ња о ра зли ци из ме ђу су шти не и 
енер ги ја Бо жи јих.

„Све то гор ски то мос у за шти ту све ште них иси ха ста“ (Ἁγιορειτικὸς 
τόμος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων; To mus Ha gi o ri ti cus) са ста вљен је сре
ди ном 1340. и пот пи сан од стра не нај у глед ни јих атон ских мо на ха на 
че лу са про том Иса ком. У То мо су се осу ђу ју основ ни еле мен ти Вар ла
мо вог бо го сло вља: уче ње о твар ној бла го да ти; о по дра жа ва њу (μίμησις) 
као је ди ном пу ту ка обо же њу; о ме са ли јан ству оних ко ји на зи ва ју бо
жан ску бла го дат не ство ре ном; о Та вор ској свје тло сти као о про ла зној 
твар ној по ја ви итд.

„Антиритике против Акиндина 1–7“ (Προς Ακίνδυνον – λόγοι 
αντιρρητικοί Α΄–Ζ΄; Antirrhetici contra Acindynum 1–7) Палама је на
писао између 1342. и 1345. као одговор на Акиндинове антиритике 
против њега.
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У пр вом ан ти ри ти ку Па ла ма по би ја оп ту жбе сво га опо нен та за дво
бо штво и до ка зу је да се Акин дин сво јим уче њем о не раз ли ко ва њу су
шти не и енер ги је у Бо гу при бли жио древ ним је ре ти ци ма већ осу ђе ним 
на ва се љен ским са бо ри ма; у дру гом ан ти ри ти ку оп ту жу је Акин ди на да 
је ари ја нац, по што при зна је тва р ни ка рак тер бла го да ти; у тре ћем ан
ти ри ти ку, осла ња ју ћи се на Све те оце, до ка зу је ре ал но при су ство Бо
жан ства у Ти је лу Хри сто вом и у Ње го вим удо ви ма, тј. љу ди ма, ко ји су 
се удо сто ји ли бла го да ти; у че твр том ан ти ри ти ку Па ла ма бра ни мо гућ
ност со зе р ца ња Бо жан ства; у пе том ан ти ри ти ку до ка зу је не ство ре ност 
Бо жан ске бла го да ти; у ше стом ан ти ри ти ку ра су ђу је о тер ми ни ма ипо
стас, су шти на и енер ги ја и до ка зу је да се Акин дин про ти вио са бо ру 
одр жа ном у ју ну 1341; у сед мом ан ти ри ти ку Па ла ма упо ре до са кри ти
ком мно го ба жач ке фи ло со фи је, пот кри је пље ној ци та ти ма из ње го вих 
пи са ма Вар ла му, го во ри о „ду хов ној“ исто ри ји Акин ди на и ње го вом 
про гон ству са Ато са.

У „Ди ја ло гу пра во слав ног са вар ла ми том“ (Διάλεξις ὀρθοδόξου μετὰ 
βαρλααμίτου; Di a lo gus ort ho do xi cum bar la a mi ta) на ста лом то ком је се ни 
1341, Па ла ма до ка зу је да су Акин ди но ве оп ту жбе про тив ње га (ме ђу 
ко ји ма је глав на оп ту жба за дво бо штво) иден тич не са Вар ла мо вим оп
ту жба ма и да су са мим тим од лу ке ав гу стов ског са бо ра из 1341. пот пу
но оправ да не.

Ди ја лог „Те о фан“ (Θεοφάνης; The op ha nes) пред ста вља на ста вак 
прет ход ног ди ја ло га. Ов дје Св. Гри го ри је до ка зу је да је тер ми но ло ги ја 
ко ју ко ри сти при ли ком из ла га ња уче ња о Бо жан ској су шти ни и енер
ги ја ма пре дањ ска и све то о тач ка.

Трак тат „О бо жан ском је дин ству и раз ли ко ва њу“ (Περὶ θεία ἕνωσις 
καὶ διάκρισις; De Di vi na uni o ne et dis tin cti o ne) на пи сан је сре ди ном 1341, 
а по све ћен је ту ма че њу Ди о ни си је вог спи са „О бо жан ским име ни ма“, 
по мо ћу ко јег су Вар лам и Акин дин по ку ша ли да до ка жу да Па ла ми но 
уче ње во ди у дво бо штво.

Спис „О Бо жан ским енер ги ја ма и о при ча сно сти њи ма“ (Περὶ θείων 
ἐνερ γειῶν καὶ τῆς κατ᾿ αὐτὰς μεθέξεως) на стао је кра јем 1341. го ди не. 
Ов дје Па ла ма по би ја оп ту жбе за дво бо штво и по мо ћу ци та та из дје ла 
Све тих ота ца до ка зу је нео п ход ност раз ли ко ва ња Бо жи је су шти не и не
ство ре них енер ги ја. Су прот но Вар ла му и Акин ди ну ко ји су, шти те ћи 
про сто ту (ἁπλότης) не до ступ не бо жан ске су шти не, од ри ца ли мо гућ
ност ре ал не при ча сно сти Бо гу, Па ла ма ис ти че да је Бог не при ча сан по 
су шти ни, а при ча сан по бла го да ти (енер ги ји).

Трак тат „О бо жан ској и обо жа ва ју ћој при ча сно сти или О бо жан
ској и нат при род ној про сто ти“ (Περὶ θείας καὶ θε οποιοῦ μεθέξεως ἢ περὶ 
τῆς θείας καὶ ὑπερφυοῦς ἁπλότητος; De Di vi na et De i fi ca par ti ci pa ti o ne) 
је на ста вак прет ход ног трак та та. Све ти Гри го ри је до ка зу је да раз ли ко
ва ње су шти не и енер ги ја не уво ди сло же ност у Бо жан ско би ће, по што 
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енер ги је ни су „дру га су шти на“ не го при род на ис ту пље ња (αἱ φυσικαὶ 
πρόοδοι) Бо га.

Спис „Из ло же ње нео бич ног мно штва зло ба Вар ла ма и Акин ди на“ 
(Ἔκθ εσις τῆς τῶν Βαρλαὰμ καὶ Ἁκινδύνου δυσ σ εβημάτων ἀλλοκότου πλ
ηθύος ; De ha e re si bus Bar la a mi et Acindyni) на пи сан је око 1344, а са др жи 
спи сак 40 је ре си у ко је су, по ми шље њу Св. Гри го ри ја, упа ли Вар лам и 
Акин дин.

„Два апо дик тич ка сло ва о ис хо ђе њу Све тог Ду ха“, (Λόγοι απο
δεικτικοί δύο περί εκπο ρεύσεως του Αγίου Πνεύματος; Ora ti o nes du ae de
mon stra ti vae qu od non ex Fi lio, sed ex so lo Pa tre pro ce dat Spi ri tus San ctus.) 
у ко ји ма по би ја ла тин ски дог мат Fi li o que, Св. Гри го ри је је на пи сао у 
дру гој по ло ви ни 1335. го ди не. Он осу ђу је ла тин ску зло у по тре бу из ра за 
„на ча ло из на ча ла“ (ἡ ἐκ τῆς ἀρχῆς ἀρχή) из 45. бе сје де (45, 9) Св. Гри го
ри ја Бо го сло ва у ко рист Fi li o que и да је ње го во пра во слав но ту ма че ње.

У спи су „Про тив Јо ва на Ве ка“ (Con tra Bec cum) Па ла ма кри ти ку је 
нат пи се или под на сло ве у збор ни ку све то о тач ких ци та та ко ји је са ста
вио ца ри град ски па три јарх Јо ван Век да би до ка зао ис прав ност ла тин
ског уче ња о Fi li o que. Он ис ти че да су Ве ко ви „нат пи си“ (ἐπιγραφαί) 
или под на сло ви пот пу но су прот ни са бра ним ци та ти ма и за то пред ла
же сво је ан ти нат пи се (ἀντεπιγραφαί).

„Ис по ви је да ње Гри го ри ја Па ла ме, ми тро по ли та Со лун ског“ 
(Ὁμολογία τοῦ μητροπολίτου Θε σ σαλονίκη ς  Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ; Con
fes sio Fi dei) је од ло мак из јед ног пи сма из 1344. ко ји је све ча но про чи
тан на дру гом за си је да њу са бо ра из 1351. го ди не, на кон че га је до био 
на ве де ни на зив.

Ве о ма ва жно дје ло „150 гла ва по све ће них при род но на уч ним, бо го
слов ским, мо рал ним и аскет ским пи та њи ма, а на ми је ње них очи шће
њу од вар ла мит ске по га ни“ (Κεφάλαια κατὸν πεντήκοντα φυσικὰ καὶ 
θεολογικά, ἠθικά τε καὶ πρακτικὰ καὶ καθαρτικὰ τῆς Βαρλααμίτιδος λύμης; 
Ca pi ta CL, physi ca, the o lo gi ca, mo ra lia et prac ti ca) Па ла ма је на пи сао по
сли је са бо ра 1347. го ди не, а при је по чет ка по ле ми ке са Ни ки фо ром 
Гри го ром. По ди је ље но је на два ди је ла: у пр вом ди је лу (гл. 1–63) го во ри 
се о при ро ди чо вје чи јег зна ња и ње го вој при мје ни на при род не и ду
хов не обла сти, о ли ку Бо жи јем у чо вје ку и о по сле ди ца ма гре хо па да; у 
дру гом ди је лу (гл. 64–150) ау тор по ле ми ше са вар ла мит ским је ре тич
ким уче њем и из ла же пра во слав но уче ње о Бо гу. Па ла ма ис ти че да у 
Бо гу мо же мо раз ли ко ва ти три ства ри: су шти ну, енер ги ју и три Бо жан
ске ипо ста си.

„Сло ва про тив Гри го ре 1–4“ (Λόγοι κατά Γρηγορᾶ Α΄–Δ΄; Con tra Gre
go ram 1–4) Па ла ма је на пи сао из ме ђу 1355. и 1357. го ди не. У пр ва два 
сло ва Па ла ма раз об ли ча ва не и сти не ко је је Ни ки фор Гри го ра из нио о 
то ку ди ску си је ко ју су њих дво ји ца во ди ли 1355. у при су ству ца ра Јо ва
на V Па ле о ло га. У 3. и 4. сло ву Па ла ма по би ја Гри го ри ну те зу пре у зе ту 
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од Вар ла ма да је свје тлост Пре о бра же ња тва р на по ја ва. Он по би ја ар
гу мен те Гри го ре и ис ти че да свје тлост Пре о бра же ња ни је би ла ни твар, 
ни сим вол, не го од бли је сак бо жан ске су шти не и по твр да ствар ног оп
ште ња из ме ђу Бо га и чо вје ка.

Дог мат скопо ле мич ки ка рак тер има ју и сле де ћа Па ла ми на дје
ла: „По би ја ње по сла ни це Иг ња ти ја Ан ти о хиј ског“ (Ὅτι καὶ τὸ τοῦ 
Ἀντιοχείας κατὰ τοῦ Παλαμᾶ γράμμα ψεῦδός ἐστιν; Re fu ta tio Ig na tii An ti
oc hen sis); „По би ја ње Ка ле ки ног То мо са“ (Re fu ta tio To mi Ca le cae); „По
би ја ње Ка ле ки ног из ло же ња То мо са“ (Ὅτι πα ρεξήγη σίς ἐστι καὶ ἀνασ κευὴ 
τοῦ τόμου σαφής, ἣν ὁ τοῖς Βαρλααμίταις προσθέμενος πατριάρχης γράψας 
ἐξήγησιν τοῦ τόμου πρὸς ἀπάτην καλεῖ; Re fu ta tio Ca le cae ex po si ti o nis To mi 
sui); „О то ме да Вар лам и Акин дин не ча сно и без бо жно раз дје љу ју јед но 
(Бо жан ство) на два не јед на ка бо жан ства“ (Ὅτι Βαρλαὰμ καὶ ᾿Ακίνδυνός 
εἰσιν οἱ διχοτομοῦντες κακῶς ὄντως καὶ ἀθέως εἰς δύο ἀνίσους θεότητας τὴν 
μίαν); „Сло во ко је об ја шња ва ми шље ње Вар ла ма и Акин ди на“ (Λόγος 
διασαφῶν ἐν ἐπιτόμῳ τὴν τοῦ Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου δόξαν; De opi ni o ne 
Bar la a mi et Acindyni); „Ци та ти из Ри зни це Св. Ки ри ла“ (῾Ρῆσις ἐκ τῶν 
Θησαυρῶν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου; Re spon sio de S. Cyril lo); „О ци та ти ма из 
дје ла Св. Ва си ли ја“ (Re spon sio de S. Ba si lio).

Спис „По би ја ње Ка ле ки ног То мо са“ или „О то ме да је па три јар шиј
ска гра ма та пр о тив ње га (Па ла ме) са вр ше на лаж и про ти вр је чи Све
то гор ском и са бор ном То мо су“ (Ὅτι τὸ πατριαρχικὸν κατ᾿ αὐτοῦ γράμμα 
ψεῦδός ἐστιν αὐτόχρημα καὶ τῷ ἁγιορειτικῷ καὶ τῷ συνοδικῷ τόμῳ) је 
је дан од нај ва жни јих из во ра за исто ри ју иси ха стич ких спо ро ва. Св. 
Гри го ри је са жа ље њем кон ста ту је да је Јо ван Ка ле ка, ко ји би као ца ри
град ски па три јарх тре бао да бу де „чу вар и учи тељ исти не и му дро сти“, 
пао у је рес не оба зи ру ћи се на то што су атон ски и со лун ски мо на си, 
ца ри ца Ана Са вој ска, као и ве ћи на жи те ља Ца ри гра да би ли на Гри го
ри је вој стра ни.

Све ти Гри го ри је Па ла ма је на пи сао не ко ли ко спи са на мо рал но
аскет ске те ме. Тој гру пи при па да и ње гов нај ра ни ји спис „Жи ти је пре
по доб ног Пе тра Атон ског“ (Vi ta S. Pe tri At ho ni tae), чи ји је пу ни на зив 
„Сло во о чу де сном и рав но ан ђе о ском жи во ту пре по доб ног и бо го но
сног оца на шег Пе тра, ко ји се под ви за вао на Св. Го ри Атон“ (Λόγος εἰς 
τὸν θαυμαστὸν καὶ ἰσάγγελον βίον τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν 
Πέτρου τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει τῷ Ἄθῳ ἀσκήσαντος).

Оп шир ни аскет ски трак тат „Мо на хи њи Ксе ни ји о стра сти ма и вр ли
на ма“ (Πρὸς Μοναχὴν Ξένην, Περὶ παθῶν καὶ ἀρετῶν; Ad Xe nam de vir tu ti
bus et pas si o ni bus) Па ла ма је на пи сао по сли је ње го вог од лу че ња од Цр кве.

У ома ле ном спи су „Де ка лог за ко но дав ства Хри сто ва, или Но во га 
За вје та“ (Δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν νομοθ εσίας ἤτοι τῆς νέας διαθήκης; 
De ca lo gus Chri sti a nae Le gis), на ста лом по сли је 1350, ау тор об ја шња ва 
де сет Бо жи јих за по ви је сти у свје тлу Но вог За вје та.
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У ову гру пу спа да ју још три Па ла ми на спи са: „О мо ли тви и чи сто
ти ср ца, три гла ве“ (Περὶ προσ ευχῆς καὶ καθαρότητος καρδίας κεφάλαια 
τρία; De ora ti o ne et pu ri ta te cor dis), „Епи сто лар но сло во фи ло со фи ма Јо
ва ну и Те о до ру“ (Λόγος ἐπιστολιμαῖος πρὸς Ἰωάννην καὶ Θεόδωρον τοὺς 
φιλοσόφους; Ad Io an nem et The o do rum) и „Је ро мо на ху Па влу Асе ни ју о 
мо на шкој схи ми“ (Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ὁσιώτατον ἱερομόναχον Παῦλον τὸν 
Ἀσάνην; Ep. ad Pa u lum Asa nem).

До нас су до шле 63 оми ли је Св. Гри го ри ја Па ла ме ко је ка рак те ри
ше јед но ста ван и ја сан стил. Оми ли је се нај че шће до ти чу мо рал них, 
аскет ских, све то та јин ских и со ци јал них те ма. Са мо у дви је оми ли је на 
Пре о бра же ње Го спод ње (34. и 35.) све ти тељ го во ри о чи сто иси ха стич
ким те ма ма.

Са чу ва на су укуп но 23 пи сма Св. Гри го ри ја ко ја мо же мо по ди је ли
ти у три гру пе: пи сма Вар ла му и Акин ди ну (5), пи сма ра зним ли ци ма 
(16) и пи сма из (тур ског) за ро бље ни штва (2). Нај ва жни ја су три пи
сма Акин ди ну (Epi sto lae ad Acindynum), два пи сма Вар ла му (Epi sto lae 
ad Bar la am) и пи смо Јо ва ну Га вру (Epi sto la ad Io an nem Ga bram). Не ка 
од ових пи са ма пред ста вља ју пра ве бо го слов ске трак та те. Дра го цје на 
су и ње го ва пи сма из тур ског за ро бље ни штва, ко ја нас оба вје шта ва ју о 
то ле рант ном од но су Ту ра ка пре ма хри шћа ни ма у оку пи ра ним под руч
ји ма и о то ку и са др жа ју при ја тељ ских ди ску си ја ко је је све ти тељ во дио 
са си ном еми ра Ор ка на.

Бо го сло вље Св. Гри го ри ја Па ла ме пред ста вља про ду же так ис точ не 
хри шћан ске ду хов не тра ди ци је чи ји су нај а у тен тич ни ји пред став ни ци 
Св. Ата на си је Ве ли ки, ве ли ки ка па до киј ски оци, Св. Јо ван Зла то уст, Св. 
Ки ри ло Алек сан дриј ски, ау тор Аре о па гит ског Кор пу са и Св. Мак сим 
Ис по ви јед ник. Нај ве ћа Па ла ми на за слу га је у то ме што је хра бро по
ста вио про блем и ја сно утвр дио гра ни цу из ме ђу бо го сло вља ко је из
ви ре из хри шћан ског от кри ве ња и ду хов ног опи та и бо го сло вља ко је је 
про дукт ин те лек ту а ли стич ког до жи вља ја и ра зу ми је ва ња ствар но сти, 
за сно ва ног на фи ло соф ским пре ми са ма.

У пр вој фа зи по ле ми ке из ме ђу Св. Гри го ри ја Па ла ме и Вар ла ма глав на 
те ма би ла је уло га и мје сто фи ло со фи је у бо го по зна њу и уоп ште у хри
шћан ском бо го сло вљу. По Вар ла му Ка ла бриј ском фи ло со фи ја и те о ло
ги ја, као Бо жи ји да ро ви, има ју исту ври јед ност пред Бо гом и исти циљ 
– на ла же ње исти не. Он ис ти че да не по сто је дви је вр сте зна ња: бо жан ско 
и људ ско, као што не по сто је ни дви је вр сте здра вља: оно ко је да је Бог и 
оно ко је да ју ље ка ри. Грч ки фи ло со фи су, по Вар ла му, би ли уз диг ну ти на 
исти ни во по зна ња исти не као Мој си је и про ро ци. Бог про свје тљу је не 
са мо про ро ке и апо сто ле већ и фи ло со фе: „Не мо гу да за ми слим да их 
Бог ни је на не ки на чин про свје тлио и учи нио да осје те да мо ра ју пре ва
зи ћи мно штво људ ско га ро да“ (Barl. Cal. Ep. 1). Као је дан од ар гу ме на та 
у ко рист сво је те зе Вар лам ис ти че огром ну за ви сност „Аре о па гит ског 
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Кор пу са“ од дје ла ан тич ких фи ло со фа и на во ди ци та те из Пла то но вих 
дје ла „Пар ме нид“ и „Др жа ва“ ко је је ау тор Кор пу са, чи ји је ау то ри тет и 
за Па ла му не спо ран, бу квал но ин кор по ри рао у сво ја дје ла.

Све ти Гри го ри је Па ла ма од ба цу је Вар ла мо ву пред ста ву о је дин ству 
зна ња и по вла чи оштру раз ли ку из ме ђу фи ло со фи је и те о ло ги је. По ње
му по сто је дви је вр сте зна ња (δίπλη γνώσις) или му дро сти: свјет ска му
дрост и му др ост Бо жан ска. Та ко ђе по сто је и дви је вр сте исти не: исти
на бо го на дах ну тог Пи сма и исти на до ко је се до ла зи по мо ћу спољ ног 
обра зо ва ња или фи ло со фи је (Triad. II, 1, 5). Пред тим исти на ма сто је 
раз ли чи ти ци ље ви и раз ли чи ти основ ни прин ци пи. Фи ло со фи ја по
чи ње са чул ним опа жа њем а за вр ша ва по зна њем ство ре них ре ал но сти. 
По че так му дро сти Бо жи је је чи сто та жи во та а крај „не зна ње“ ко је пре
ва зи ла зи сва ко зна ње, ми стич ко и не из ре ци во со зер ца ње вјеч не и не
ство ре не свје тло сти. Пр ва му др ост те жи да об ја сни при ро ду и по кре те 
би ћа и усмје ре на је ка овом про ла зном жи во ту, док дру га му дрост те жи 
да об ја сни не ви дљи во и не про ла зно и усмје ре на је ка вјеч ном жи во
ту и са мим тим је нео п ход на за ду хов но уса вр ша ва ње и спа се ње. За то 
ни Пла тон ни Ари сто тел ни ти би ло ко ји дру ги фи ло соф не мо гу би ти 
крај њи ау то ри те ти за об ја шње ње оно га што је не ви дљи во и не про ла
зно, бу ду ћи да не ма ју ис ку ство про свје тље ња, јер са мо у Хри сту чо вјек 
сти че истин ско по зна ње Бо га. Све ти Гри го ри је не од ба цу је фи ло со фи ју 
као та кву и сма тра да она мо же да бу де ко ри сна слу шки ња ако не из ла
зи из ван сво јих гра ни ца, тј. ако не пре тен ду је да об ја сни не ви дљи во и 
вјеч но. Са мо онај код ко га су ум и осје ћа ња пре по ро ђе ни бла го да ћу Ду
ха Све то га мо же, по Св. Гри го ри ју, да пра вил но при сту пи фи ло со фи ји 
и да из ње из ву че ко ри сне еле мен те и ин те гри ше их у хри шћан ско бо го
сло вље. Упра во та кво зна че ње има Па ла ми на ме та фо ра о зми ји (Triad. 
I, 1, 20). Као што зми је мо ра ју би ти уби је не и се ци ра не при је не го што 
се одво је дје ло ви ко је фар ма це у ти упо тре бља ва ју за пра вље ње ко ри
сних ли је ко ва та ко и у слу ча ју свје тов не му дро сти тре ба „уби ти“ гор
дост ко ја про из ла зи из ње и од стра ни ти бес ко ри сне иде је и по гре шна 
ми шље ња о ра зум ним, бо жан ским и пр во бит ним ства ри ма и на кон то
га ис прав но ис ко ри сти ти оста так те му дро сти ко ји ће, по Па ла ми, по
ста ти сред ство до бро га.

Раз ли ке из ме ђу Вар ла ма и Св. Гри го ри ја на ро чи то су до шле до из
ра жа ја у уче њу о бо го по зна њу. По Вар ла му Ка ла бриј ском не по сред на 
спо зна ја Бо га је, због Ње го ве тран сцен дент но сти, не мо гу ћа. О Бо гу не
што мо же мо зна ти са мо ин ди рект но, пре ко тво ре ви не или пу тем ми
стич ког про свје тље ња ума, ко је пре ва зи ла зи чу ла, али ипак оста је у 
,,гра ни ца ма ума“ и има сим во ли чан ка рак тер. По што је сма трао да је 
сва ко зна ње о Бо гу ре ла тив но или сим во лич но Вар лам је од ба ци вао и 
мо гућ ност ко ри шће ња апо дик тич ких си ло ги за ма у бо го слов ским спо
ро ви ма: „До ка зи по сто је са мо за оне ства ри ко је су до ступ не на шем 
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уму, а за оне ко је ни су умо по сти жне не мо же по сто ја ти апо дик тич ки 
си ло ги зам... Ако је Бог по све му на ду ман – и као Је дан и као Тро ји чан 
– он да су и ро ђе ње и ис хо ђе ње и ли це (πρόσωπον) и су шти на (οὐσία) 
на дум ни и за њих не по сто је апо дик тич ки си ло ги зми...“ (Ope re con tro 
i La ti ni. P. 386).

Глав ни про блем Вар ла ма Ка ла бриј ског и дру гих Па ла ми них про тив
ни ка је фи ло соф ско ра зу ми је ва ње Бо жан ске ствар но сти. Сво де ћи би ће 
Бо жи је са мо на су шти ну и ис ти чу ћи да оно што ни је са ма су шти на не 
при па да Бо жан ском би ћу они од ба цу ју мо гућ ност не по сред ног оп ште
ња чо вје ка са Бо гом, а са мим тим и мо гућ ност не по сред ног и истин ског 
бо го по зна ња.

Основ на бо го слов ска ми сао Св. Гри го ри ја Па ла ме мо же се из ра зи ти 
ан ти но мич ним али не и про ти вр јеч ним ста вом о са вр ше ној не до ступ
но сти и тран сцен дент но сти Бо жан ског би ћа и Ње го вом ре ал ном при
су ству у сви је ту. „Бог у се би“ је са вр ше но не из ре цив, не спо зна тљив и 
не до сту пан, али у Свом от кри ве њу сви је ту кроз Сво ја деј ства (ἐνέργεια) 
Он све ци је ло про ја вљу је Се бе и по ста је до сту пан и спо зна тљив. Бог 
се су сре ће са чо вје ком пре ко Сво јих енер ги ја, са оп шта ва ју ћи у њи ма 
сву пу но ћу Сво га при су ства. Уче ње Св. Гри го ри ја Па ла ме, да Бог ко
ји је не при сту пан у Сво јој су шти ни (οὐσία) про ја вљу је Се бе у сво јим 
не ство ре ним и вјеч ним деј стви ма или енер ги ја ма (ἐνέργεια), ни је ни
ка ква но во та ри ја, ка ко су ми сли ли ње го ви про тив ни ци, већ дог мат ски 
из раз пра во слав ног пре да ња. То уче ње на ла зи мо код Ати на го ре, Св. 
Ири не ја Ли он ског, ка па до киј ских ота ца, Св. Мак си ма Ис по ви јед ни ка 
и у „Аре о па гит ском Кор пу су“. Раз ли ко ва ње у Бо гу су шти не (οὐσία) и 
енер ги је (ἐνέργεια) Св. Гри го ри је за сни ва и на Све том Пи сму. Све ста
ро за вјет не и но во за вјет не те о фа ни је пред ста вља ју опри сут ње ње у тво
ре ви ни енер ги ја Бо га, тј. Ње го ве обо жу ју ће бла го да ти, Ње го ве сла ве и 
свје тло сти.

Чо вјек је, по Па ла ми, спо со бан не са мо да спо зна већ и да ви ди Бо
га. Ви ђе ње са мог Бо га се у све то о тач кој тра ди ци ји опи су је као ви ђе ње 
свје тло сти, а „Бог се не на зи ва свје тлост по Ње го вој су шти ни, већ по 
Ње го вом деј ству“ (An tir. con. Acind. // PG. 150. col. 823). Свје тлост ко ја 
је оба сја ла апо сто ле на Та во ру и ко ја се ја ви ла пр во му че ни ку Сте фа ну 
и апо сто лу Па влу на пу ту за Да маск ни је ни шта дру го до енер ги ја Бо
жи ја. Ова свје тлост је јед на од про ја ва Бо га у сви је ту и она је као и све 
Ње го ве енер ги је „не ство ре на, не из ре ци ва, вјеч на, ван вре ме на“ (Ha gi
o rit. Tom. 4). „Та свје тлост ни је свој стве на ни ду ши ни ти је лу већ Ду ху 
ко ји жи ви и дје лу је у до стој ним ду ша ма и ти је ли ма“ (An tir. con. Acind. 
2, 76). Она „ни је ни чул на ни умо по сти жна, јер је иза гра ни це све га 
(ἐπέκεινα πάντων; An tir. con. Acind. 2, 73; Triad. II, 3, 19).

Док је за Св. Гри го ри ја Па ла му Та вор ска све тлост би ла „исти ни та 
свје тлост исти ни тог Бо га“ ко јом је ствар но си ја ло ти је ло Хри сто во, за 



527

Све ти Гри го ри је Па ла ма 7

Вар ла ма, за Акин ди на и Гри го ру она је би ла са мо про ла зни фе но мен, 
твар ни сим вол бо жан ског при су ства ко јим се Хри стос по слу жио ка ко 
би „про из вео ути сак“ на апо сто ле. Па ла ма ис ти че да „Хри стос не про
мјен љи во има ову свје тлост... Ако је она уви јек би ла, је сте и би ће, он да 
свје тлост ко ја је оба сја ла Го спо да на Го ри ни је би ла ха лу ци на ци ја, ни ти 
са мо сим вол без (ствар ног) по сто ја ња“ (Triad. III, 1, 16). Сво је уче ње 
о не ство ре ним бо жан ским енер ги ја ма и Та вор ској свје тло сти Па ла ма 
је те ме љио и на оро су (де фи ни ци ји вје ре) Ше стог ва се љен ског са бо
ра, у ко јем се ка же да Хри стос бу ду ћи да има дви је при ро де – бо жан
ску и чо вје чан ску има и дви је при род не во ље и енер ги је – бо жан ску и 
чо вје чан ску. По што Хри стос има не ство ре ну Бо жан ску при ро ду, као 
и Отац и Све ти Дух, Он је из вор не ство ре них бо жан ских енер ги ја, па 
је и Та вор ска свје тлост, ко ја ни је ни шта дру го до енер ги ја Бо га, та ко ђе 
не ство ре на (Triad. III, 3, 6–8).

Иси ха сти ко ји су удо сто је ни опи та бо го ви ђе ња со зер ца ва ју, по Св. 
Гри го ри ју, исту ону свје тлост ко ја је оба сја ла апо сто ле на Та во ру. Њи хов 
опит ана ло ган је опи ту ко ји су има ли уче ни ци Хри сто ви то ком Ње го вог 
Пре о бра же ња. За Па ла му је од бра на иси ха стич ког опи та пред ста вља ла 
не са мо по твр ду мо гућ но сти бо го по зна ња, мо гућ но сти да се још за ври
је ме ово га жи во та со зер ца ва не ство ре на свје тлост Пре о бра же ња, већ и 
по твр ду мо гућ но сти не по сред ног оп ште ња чо вје ка са Бо гом и ње го вог 
истин ског обо же ња. Оп ште ње с Бо гом у свје тло сти пред ста вља пу но ћу 
би ти ја све тих ко ји „не са мо да ви де не го бла же но тр пе (μακαρίως πάσχ
ουσιν) си ја ње (λαμπρότητα) Бо жи је“ (Ep. ad Ioan. Gab. 17).

Па ла ма ис ти че да чо вјек у овом жи во ту, у свом при род ном ста њу, 
не мо же да ви ди Бо жан ску свје тлост тје ле сним очи ма. Апо сто ли су за
и ста ви дје ли ту свје тлост по сред ством сво јих тје ле сних очи ју, али им је 
то ви ђе ње, по Па ла ми, би ло са оп ште но по бла го да ти. Они су, „ко ли ко 
им је то да ро ва ла си ла бо жан ског Ду ха, ви дје ли (тје ле сним очи ма) ту 
не из ре ци ву свје тлост“ (Hom. 34, 8). Да би ово бо ље об ја снио Па ла ма 
ко ри сти тер мин „ум ни осје ћај“ или „ум но чу ло“ (νοερὰ αἴσθ ησις; Triad. 
I, 3, 31). Со зер ца ње Бо жан ске свје тло сти мо гу ће је за хва љу ју ћи спо соб
но сти „ум ног чу ла“. Чо вјек је у ве ћој или ма њој мје ри от кри вен или 
при јем чив за при хва та ње бла го да ти. Мје сто гдје бла го дат дје лу је је ум 
ко ји функ ци о ни ше као со зер ца тељ ни дио ду ше. „Ум но чу ло“ се ак ту
а ли зу је си лом при су ства бла го да ти Ду ха Све то га ко ја отва ра ду хов не 
очи спо соб не да со зер ца ва ју Бо га (Triad. I, 3, 16–18; 33). Оно се на зи
ва чу лом (αἴσθ ησις) за то што је као и при род но чу ло усмје ре но на од
ре ђе ни обје кат опа жа ња (Triad. I, 3, 31), а на зи ва се „ум ним“ (νοερά) 
за то што опа же но на ди ла зи при род на чу ла и мо же би ти при хва ће но 
са мо умом (Triad. I, 3, 33). По што ум не мо же соп стве ним мо ћи ма ви
дје ти и спо зна ти ту свје тлост он да је, по Па ла ми, на зив „ду хов ни осје
ћај“ или „ду хов но чу ло“, ко ји су ко ри сти ли цр кве ни оци, аде кват ни ји 
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од прет ход ног на зи ва, јер бо ље из ра жа ва „ово та јин ско и не ис ка зи во 
со зер ца ње“ у ко јем чо вјек на нат при ро дан на чин ви ди свје тлост ко ја 
пре ва зи ла зи сва ку свје тлост.

„Ум но чу ло“ или „ду хов но чу ло“ дје лу је са да у гра ни ца ма ду ше али 
ће, по Па ла ми, у бу ду ћем ви је ку „си но ви вас кр се ња“ мо ћи со зер ца ва ти 
Бо жан ску не при ступ ну свје тлост и по сред ством тје ле сних очи ју, по
што се њи хо ва оду хо вље на ти је ла не ће су прот ста вља ти ум ним енер
ги ја ма. За лог за то дат је у до га ђа ју Пре о бра же ња Го спод њег на го ри 
Та вор (Triad. I, 3, 37).

По ис то вје ћи ва ње су шти не и енер ги ја у Бо гу, ко је за сту па ју ње го ви 
про тив ни ци, по Па ла ми, има из ра зи то не га тив не бо го слов ске им пли
ка ци је. То по ње му зна чи по ис то вје ћи ва ње ро ђе ња свој стве ног при ро
ди и ства ра ња свој стве ног енер ги ја ма (Ep. ad Ioan. Gab. 15). Та кво по
ис то вје ћи ва ње во ди у пан те и зам и без бож је бу ду ћи „да се тво ре ви на 
ни чим не би раз ли ко ва ла од Ро ђе ног и Ис хо де ћег... Син Бо жи ји и Дух 
Све ти се ни чим не би раз ли ко ва ли од ство ре ња... обо го тво ри ла би се 
тво ре ви на, а Бог би био убро јан у ство ре ња“ (Cap. 98; 109).

Бог ни је са здао сви јет сво јом су шти ном не го сво јим не ство ре ним 
енер ги ја ма, ко ји ма су при ча сна сва ство ре ња, али на раз ли чит на чин. 
Не ка су при ча сна са мо тво рач кој енер ги ји Бо жи јој али не и оној ко ја 
да је жи вот. Дру га ство ре ња су при ча сна и жи во твор ној енер ги ји али не 
и уму дру ју ћој бо жан стве ној си ли ко јом се при че шћу ју ра зум на би ћа. 
Са мо су ан ђе ли и све ти при ча сни обо жу ју ћој енер ги ји ко ја их чи ни по
доб ни ма Твор цу (Cap. 91). Иа ко је сва тво ре ви на при ча сна Бо жан ским 
енер ги ја ма са мо су ан ђе ли и све ти при ча сни Бо жан ском жи во ту и за
то са мо њих мо же мо на зва ти истин ским при ча сни ци ма Бо жан ства (De 
Div. et De if. par ti cip. 14).

Про тив при го во ра сво јих опо не на та да раз ли ко ва ње су шти не и 
енер ги је про ти вр је чи Бо жи јем је дин ству и Ње го вој про сто ти Па ла ма 
на во ди сле де ће ар гу мен те: „Иа ко се Бо жан ска енер ги ја раз ли ку је од 
Бо жан ске су шти не, енер ги ја и су шти на су јед но Бо жан ство Бо га. И не 
са мо да су јед но већ и про сто (Бо жан ство). Јер ка ква је сло же ност у по
кре та чу и кре та њу, у деј ству ју ћем (ἐνεργοῦντος) и деј ству (ἐνερ γείας)?“ 
(De Div. union. et dist. 22); „Енер ги ја је из су шти не али су шти на ни је из 
енер ги је. Јед на је узрок а дру га од узро ка (αἰτιατή). Јед на је са мо и по ста
сна, а дру га, са ма по се би, бе зи по ста сна“ (О Бо жан ским енер ги ја ма 10).

Па ла ма је од стра не Вар ла ма, а ка сни је и од стра не Акин ди на, био 
оп ту жен да про по ви је да дво бо штво због из ра за ὑπε ρκειμένη  (ви ше, 
над ле же ће) и ὑφειμένη θεότης (ни же бо жан ство) ко ји ма је озна чио Бо
жан ску су шти ну и Бо жан ске енер ги је. Па ла ма је сма трао да ту ни је ри
јеч о дво бо штво ни ти о на ру ша ва њу Бо жи јег је дин ства и про сто те, на
во де ћи као ана ло ги ју од нос ипо ста си уну тар Све те Тро ји це. Као што 
ипо ста сна мо нар хи ја Оца не на ру ша ва је дин ство и про сто ту Бо жи ју 
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и су штин ску јед на кост три ју ипо ста си, та ко ни на ве де ни из ра зи ко ји 
ука зу ју на узрок (су шти ну) као не што што је ви ше (ὑπε ρκείμενον) и оно 
што је од узро ка (енер ги је) као не што што је ни же (ὑφειμένη), не на ру
ша ва ју је дин ство и про сто ту Бо жи ју, јер је јед но Бо жан ство Бо га (Ep. 
III ad Acind.).

Ка да је Па ла ма у пр вој Три ја ди (I, 3, 7) на звао бо жан ску свје тлост 
ипо ста сном ње го ви про тив ни ци су га оп ту жи ли да уво ди че твр ту ипо
стас у Све ту Тро ји цу. Па ла ма је од ба ци вао оп ту жбе и не ги рао да се бо
жан ска свје тлост мо же со зер ца ва ти као ипо стас тј. као не за ви сна ре ал
ност. У дру гој (II, 3, 8) и тре ћој Три ја ди (III, 1, 6; III, 1, 9; III, 1, 18; III, 1, 
31) Па ла ма на зи ва бо жан ску свје тлост уи по ста зи ра ном (ἐνυπόστατον) 
што зна чи да она не ма не за ви сно по сто ја ње, не ма вла сти ту ипо стас. 
Ἐνυπόστατον озна ча ва та ко ђе стал ну и по сто ја ну ре ал ност на су прот 
при ви ду: „Ја сно је да су све ти те љи ко ри сти ли из раз ἐνυπόστατον да по
твр де да не што не мо же да по сто ји не за ви сно (οὐχι τὸ αὐθυπόστατον), 
по што га ни ка да ни су упо тре би ли за не што са сво јом соп стве ном ипо
ста си... Ме ђу тим ἀνυπόστατον (бе зи по ста сно) озна ча ва не са мо не по
сто је ће ства ри и ха лу ци на ци је, већ и ства ри ко је бр зо од ла зе и до ла зе, 
ства ри ко је већ ис че за ва ју ву чим су до шле у би ће и пре ста ју да по сто
је ско ро од јед ном... Све ти те љи су до бро учи ни ли на звав ши ову свје
тлост уи по ста зи ра ном (ἐνυπόστατον) да би по ка за ли ње ну стал ност и 
ста бил ност, јер она оста је у би ћу и не из ми че по гле ду, као му ња, или 
ри је чи или ми сли“ (Triad. III, 1, 18). „То је свје тлост ко ја се ја вља кроз 
та јан стве но про свје тле ње, а по зна ју је са мо они ко ји је се удо сто је. Она 
је уи по ста зи ра на, не за то што има сво ју ипо стас, већ за то што је Дух 
ша ље у дру гу ипо стас, гдје се за пра во со зер ца ва. Та да се ис прав но на
зи ва уи по ста зи ра ном, јер се не со зер ца ва са ма у се би, ни ти у су шти ни, 
већ у ипо ста си“ (Triad. III, 1, 9).

На Па ла ми на ан тро по ло шка ра су ђи ва ња нај ви ше су ути ца ли Св. 
Гри го ри је Ни ски и Ма ка ри јев ски Кор пус. Као тје ле сноду шев но би ће 
чо вјек за у зи ма цен трал но мје сто у тво ре ви ни. Он сје ди њу је у се би ма
те ри јал ни и не ма те ри јал ни сви јет и пред ста вља ко смос у ма лом или 
ми кро ко смос, због че га га је Бог „ство рио на са мом кра ју, ка ко би у 
се би имао не што и од јед ног и од дру гог сви је та и био украс и јед ном 
и дру гом, од но сно и ви дљи вом и не ви дљи вом сви је ту“ (Hom. 26, 1). 
Чо вјек је, по Па ла ми, „нај ве ћа дра го цје ност у сви је ту, слич но као што 
је у ве ле љеп ној ку ћи не ка ску по цје на ствар ври јед ни ја од свог окру же
ња“ (Hom. 26, 1). Пр во на чал но „укра ша ва ње“ чо вје ка од стра не Твор ца 
Па ла ма по ве зу је са бу ду ћим очо вје че њем Ло го са: „Бог је на тај на чин 
укра сио на шу при ро ду, као сво ју бу ду ћу оде жду, јер се од Дје ви чан ске 
кр ви имао обу ћи у њу и пре са зда ти је на бо ље и по ста ви ти на ви си ну, 
из над сва ког на ча ла и вла сти и сва ког име на ко је се мо же на зва ти, ка ко 
у са да шњем та ко и у бу ду ћем ви је ку“ (Hom. 26, 3).



530

7 Ви зан тиј ски оци

Чо вјек за у зи ма сре ди шње мје сто у ва се ље ни и због то га што га је Бог 
ство рио по сво ме ли ку и по до би ју и та ко га учи нио спо соб ним да кр
оз не по сред но бо го оп ште ње при ве де чи та ву тво ре ви ну Твор цу. По пут 
ве ћи не ис точ них ота ца Св. Гри го ри је учи да је лик или образ Бо жи ји у 
чо вје ку не што што је да то и што при па да свим љу ди ма, а по до би је не
што што је за да то, што чо вјек тре ба сло бод но да оства ри.

Па ла ма ка же да је чо вјек ство рен по обра зу Тро јед ног Бо га (слич
но по ре ђе ње чо вје ко вог устрој ства са три ни тар ним обра сцем на ла зи
мо код Ав гу сти на). Као што Бог пред ста вља тро је дин ство Ума (Νοῦς), 
Ра зу ма (Λόγος) и Ду ха (Πνεῦμα), та ко и чо вјек, ство рен по обра зу Бо
жи јем, пред ста вља тро је дин ство ума, ра зу ма и ду ха. Ра зум се ра ђа и 
дух ис хо ди од чо вје чи јег ума по доб но ра ђа њу Си на и ис хо ђе њу Све тог 
Ду ха од Оца. Као што тре ће ли це Све те Тро ји це пред ста вља без гра
нич ну и ван вре ме ну љу бав Оца пре ма Си ну и Си на Пре ма Оцу, та ко 
и чо вје чи ји дух пред ста вља љу бав ума пре ма ра зу му. Слич ност из ме ђу 
Бо жан ског Ду ха и чо вје чи јег ду ха Па ла ма ви ди и у њи хо вој жи во то дав
ној и жи во твор ној мо ћи. Све ти Дух жи во тво ри сви јет, а чо вје чи ји дух 
жи во тво ри ти је ло (Cap. 35–39).

За хва љу ју ћи овој жи во твор ној мо ћи образ Бо жи ји у чо вје ку је, по Па
ла ми, са вр ше ни ји не го код ан ђе ла. Он ка же да су и ан ђе ли, по доб но чо
вје ку, ство ре ни по обра зу Бо жи јем јер има ју ум, ра зум и дух, али њи хов 
дух не по сје ду је тво рач ку моћ по што ни је по ве зан са ти је лом и у том 
сми слу он је ни жи од ду ха чо вје чи јег (Cap. 38–39). Образ Бо жи ји у чо
вје ку са вр ше ни ји је не го код ан ђе ла и због ње го ве вла да лач ке мо ћи. За 
раз ли ку од ан ђе ла, ко ји су од ре ђе ни за слу же ње Твор цу и на ла зе се под 
Ње го вом вла шћу, али им ни је да то да вла да ју над од се бе ни же сто је ћим 
ство ре њи ма, чо вјек је пред на зна чен не са мо за то да слу жи Бо гу и да се 
на ла зи под Ње го вом вла шћу, већ и да вла да и ца ру је над сви ме што се 
на ла зи на зе мљи (Cap. 44). Због спо соб но сти жи во тво ре ња и вла да ња чо
вјек је, по Па ла ми, бо го ли ки ји од ан ђе ла, јер је жи во твор на и вла да лач ка 
моћ свој стве на са мо Бо гу и чо вје ку. Чо вјек је, по Па ла ми, бо го ли ки ји од 
ан ђе ла и због тро јич не при ро де ње го вог по зна ња: „Од свих ство ре ња са
мо смо ми об да ре ни спо соб но шћу по зна ња не са мо по сред ством ума и 
ра зу ма не го и по сред ством чу ла“ (Cap. 63 // PG. 150. col. 1165).

Ан тро по ло ги ја Св. Гри го ри ја Па ла ме ти је сно је по ве за на са уче њем 
о су шти ни и енер ги ја ма. Ра зум на ду хов на би ћа или ан ђе ли има ју жи
вот по су шти ни, бла го да ре ћи ко јем оста ју бе смрт ни, али бу ду ћи да су 
бес тје ле сни не ма ју жи вот по енер ги ји. Ду ша сва ко га чо вје ка има жи вот 
по су шти ни због че га је са ма по се би бе смрт на, али има и „жи вот по 
енер ги ји (κατά τήν ενέργειαν), јер ожи во тво ру је сје ди ње но са њом ти је
ло“ (Cap. 30). Ду ша не ра зум них жи вих би ћа има жи вот по енер ги ји али 
не и по су шти ни. Она је жи вот ти је ла и по што не по сто ји као са мо стал
на ре ал ност „уми ре за јед но са смрт ним ти је лом“ (Cap. 31).
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Па ла ми но схва та ње на чи на сје ди ње ња ду ше и ти је ла бли ско је схва
та њу Св. Гри го ри ја Ни ског. Ду ша ни је за ро бље на у ти је ло ка ко уче пла
то ни ча ри, већ је хар мо нич но по ве за на са њим. Она об у хва та и про ни че 
сво јим про ми сли тељ ским (προνοητικαί) си ла ма (ум, ра зум и дух) чи та
во ти је ло (Cap. 61) не ми је ша ју ћи се са њим и у том сми слу мо же мо да 
ка же мо да се образ Бо жи ји од но си на цје ло куп ни чо вје ков са став (ду шу 
и ти је ло). Ти је ло ни је зло ни из вор зла, а кључ ни до каз за то је, по Па ла
ми, ова пло ће ње Бо га Ло го са. По чев од Ова пло ће ња на ша ти је ла су по
ста ла храм Ду ха Све то га и за лог ко нач ног вас кр се ња. Вас по ста вља ју ћи 
до сто јан ство ти је ла Па ла ма вас по ста вља и до сто јан ство ма те ри је, ко је 
је је ли ни стич ки спи ри ту а ли зам уви јек на сто јао да не ги ра.

Иа ко је ду ша, по Па ла ми, бе смрт на по сво јој при ро ди, она мо же оку
си ти ду хов ну смрт (Hom. VI, 7). Ти је ло до би ја жи вот од људ ског ду ха, а 
бо жан ски дух ду ши да ру је истин ски жи вот. Ду хов на смрт ду ше на сту
па он да ка да је на пу сти бо жан ски жи во твор ни дух, док тје ле сна смрт 
до ла зи ка да чо вје ков жи во твор ни (ζωοποιόν) дух на пу сти ти је ло. Тје ле
сна смрт је не из бје жна по сле ди ца ду хов не смр ти ду ше ко ја је за хва ти ла 
и чо вје ков дух, тј. си лу ко ја ожи вља ва ти је ло. Смрт, по Па ла ми, ни је 
Бо жи ја ка зна за гри јех већ при род на по сле ди ца чо вје ко вог от па да ња 
од Бо га.

Сли је де ћи ма ка ри јев ску тра ди ци ју Св. Гри го ри је Па ла ма учи да је 
ср це цен тар чо вје ко вог ду хов ног жи во та, као ин стру мент ума по сред
ством ко јег он го спо да ри над чи та вим ти је лом, и као ис точ ник и чу вар 
чо вје ко ве ми са о не дје лат но сти: „Ми тач но зна мо да се на ша ми са о на 
спо соб ност на ла зи у ср цу, као у ин стру мен ту; ми смо то на у чи ли не од 
чо вје ка не го од са мог Твор ца чо вје ка ко ји ка же у Је ван ђе љу: из ср ца из
ла зе по ми сли“ (Triad. I, 2, 3). Па ла ма на во ди и ци тат из 25. оми ли је ко ја 
при па да „Ма ка ри јев ском Кор пу су“: „Ср це упра вља вас ци је лим ор га
ни змом, а ка да се ср це об ла го да ти, он да оно вла да свим по ми сли ма и 
удо ви ма; јер је упра во у ср цу сје ди ште ума и свих по ми сли на ше ду ше“.

Крај њи циљ чо вје ко вог жи во та је сте сје ди ње ње са Бо гом или обо
же ње. Тај циљ се по сти же кроз мо ли тве ни под виг и уче ство ва њем у 
Све тим Тај на ма Цр кве. Про па дљи ви чо вјек ко ји је про и за шао из про
па дљи вог кор је на – Ада ма, кроз Све те Тај не се сје ди њу је са но вим кор
је ном Хри стом и по ста је при ча сан не про па дљи вом и вјеч ном жи во ту. 
Не ство ре на и не про па дљи ва Бо жан ска бла го дат осје њу је чо вје ка, чи
не ћи га не бе ским, вјеч ним и бе зна чал ним (An tir. con. Acind. 3, 6, 15). 
Он по ста је не са мо са тје ле сник Хри стов већ и храм Пре све те Тро ји це, 
бу ду ћи да се сва пу но ћа Бо жан ства на ла зи у ти је лу Хри сто вом: „О не
пре ва зи ђе но чу до! Он се сје ди њу је са са мим људ ским ипо ста си ма вје
ру ју ћих и, сра ста ју ћи се кроз при че шће Сво га Све тог Ти је ла са сва ком 
од њих, по ста је нам са тје ле сан и чи ни нас хра мом цје ло куп ног Бо жан
ства“ (Triad. I, 3, 38).
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Иа ко сје ди ње ње Хри ста са сва ким вје ру ју ћим у Тај ни Ев ха ри сти је 
ни је исто вјет но са сје ди ње њем Ло го са Бо жи јег са Ње го вом чо вје чан
ском при ро дом, то ни је про сто мо рал но сје ди ње ње. При ча сни ци се сје
ди њу ју са Хри стом ре ал но а не са мо у мо рал ном сми слу, али не обра зу
ју са Њим јед ну ипо стас, као што је то слу чај са Ње го вом чо вје чан ском 
при ро дом. Они се кроз Тај не сје ди њу ју са Ње го вом бла го да ћу и енер
ги ја ма. Мно ги мо гу да по ста ну „хри сто о бра зни“ али је Хри стос уви јек 
је дан, бу ду ћи да има „јед ну и са вр ше но не раз дје љи ву ипо стас“ (An tir. 
con. Acind. 3, 16, 13).

Дје ло твор ност Све тих Тај ни Па ла ма ди рект но по ве зу је са мо рал
ним жи во том чо вје ка: „Ако ми иза бе ре мо да жи ви мо у гри је си ма, ни 
бо жан стве но Кр ште ње, ни бо жан стве не Тај не ко је сле ду ју за њим не ће 
нас из ба ви ти од вјеч не осу де... ако бу де мо жи вје ли без по ка ја ња и не 
по ко ра ва ју ћи се Бо жи јим за по вје сти ма, би ће мо ли ше ни не бе ског на
сли је ђа“ (Hom. 38, 11).

Сви љу ди су при зва ни да бу ду при ча сни ци бо жан ског, не тру ле жног 
жи во та, али ис пу ње ње Бо жи је за ми сли о чо вје ку за ви си и од чо вје ко
ве сло бод не во ље (αὐτε ξούσιον ) ко ја пред ста вља ве ли ко бла го да ро ва но 
чо вје ку. Сло бод на во ља је има ла ве ли ку ва жност ка ко до гре хо па да та
ко и по сли је Хри сто вог ова пло ће ња и об на вља ња у Ње му људ ске при
ро де, јер на ше спа се ње за ви си не са мо од Бо га већ и од на шег сло бод
ног про из во ље ња. Оства ре ње Бо жи је за ми сли о чо вје ку под ра зу ми је ва 
са труд ни штво (συ νεργία) Бо га и чо вје ка. Хри стос је об но вио и обо жио 
па лу људ ску при ро ду, али не и ин ди ви ду ал не људ ске ипо ста си. Да би 
бла го дат Хри сто ва до ни је ла пло до ве она тре ба да бу де при хва ће на од 
чо вје ка сло бод но. Бу ду ћи да је чо вјек ство рен сло бод ним и да је по сво
јој во љи от пао од Бо га, он мо же да се спа си са мо ако се до бров љно вра
ти Бо гу (Hom. 41, 5–6).

Обо же ње, по Па ла ми, ни је не ко ста тич но ста ње, већ ди на мич ко уче
ство ва ње у бес крај ној пу но ћи Бо жан ско га би ћа. Бу ду ћи да је Бо жи је би
ће бес ко нач но и не ис црп но, не мо же би ти кра ја на шем уса вра ша ва њу 
и уз ла же њу ка Ње му (Hom. 34 // PG. 151. col. 428–429). Уче ње о бес ко
нач ном уса вр ша ва њу и кре а та њу ду ше у Бо гу или епек та зи (ἐπέκτασις) 
за сту пао је и Св. Гри го ри је Ни ски.

Све ти Ни ко ла Ка ва си ла
(Νικόλαος Καβάσιλας, Χαμαετός; Ca ba si la Ni co la us)

Ни ко ла Ка ва си ла је јед на од нај зна чај ни јих лич но сти у ви зан тиј ској 
исто ри ји XIV ви је ка. Ро ђен је око 1322. у Со лу ну, дру гом по зна ча ју гра
ду Ви зан тиј ског цар ства, у ари сто крат ској по ро ди ци, чи ји су пред став
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ни ци још од по чет ка XI ви је ка игра ли ва жну уло гу у цр кве ном и по ли
тич ком жи во ту им пе ри је. Мај ка му је би ла се стра тро ји це ар хи је ре ја, 
од ко јих је нај по зна ти ји Нил Ка ва си ла, ар хи е пи скоп Со лун ски (1361– 
1363) и ау тор број них по ле мич ких спи са про тив ла ти на. Оче во пре зи ме 
Ха ма е тос Ни ко ла је за ми је нио мај чи ним пре зи ме ном Ка ва си ла, ко је је, 
ви ше не го ико дру ги у ње го во до ба, про сла вио ње гов ујак Нил.

Иа ко је Со лун у то ври је ме био зна ча јан уни вер зи тет ски цен тар Ни
ко ла је 1335. од лу чио да от пу ту је на сту ди је у Ца ри град. Осим гра ма
ти ке, ре то ри ке и фи ло со фи је из у ча вао је и при род не на у ке, а на ро чи ти 
ин те рес по ка зи вао је за астро но ми ју.

Три де се тих го ди на XIV ви је ка Ка ва си ла је био бли ско по ве зан са 
иси ха стич ким по кре том. Ње гов ду хов ни ру ко во ди лац у том пе ри о ду 
био је уче ник Гри го ри ја Си нај ског и бу ду ћи па три јарх Ца ри град ски 
Иси дор Бу хир, ко јем је Св. Гри го ри је дао сле де ћи са вјет: „Жи вје ти не у 
пу сти ња ма и не у го ра ма... већ у сви је ту, да би и они ко ји су та мо жи вје
ли као мо на си“. Ове ри је чи за јед но са не ким тек сто ви ма Ни ко ле Ка ва
си ле ука зу ју на тра ди ци ју ла ич ког иси ха зма у Ви зан ти ји, не рас ки ди во 
по ве за ну са мо на шким иси ха змом ка ко на он то ло шкој рав ни – је дин
ством аскет ског иде а ла, та ко и на рав ни прак тич ног дје ла ња – спро во
ђе њем у жи вот основ них ци ље ва и на че ла овог ду хов ног по кре та.

Ка ва си ла је 1341. од лу чио да се вра ти у свој род ни град. Од та да је 
по чео да ак тив но уче ству је у по ли тич ком и ре ли ги о зном жи во ту им пе
ри је. У то ври је ме из био је гра ђан ски рат у пре сто ни ци из ме ђу при ста
ли ца Јо ва на Кан та ку зи на и Јо ва на Па ле о ло га. Као при ја тељ и са вјет ник 
ца ра Јо ва на Кан та ку зи на, Ка ва си ла га је по др жа вао у ври је ме гра ђан
ског ра та. До га ђа ји у Ца ри гра ду да ли су по во да за не ми ре и у оста лим 
ве ли ким град ским цен три ма им пе ри је. Зи ло ти су, но се ћи пред со бом 
уз диг ну ти знак кр ста, по ди гли уста нак у Со лу ну и по сли је три да на 
пу сто ше ња, пре у зе ли власт у ју лу 1342. го ди не. Со лун ска вла сте ла је 
ста ла на стра ну Јо ва на Кан та ку зи на, док је на род, же ле ћи да за шти ти 
ца ри цу удо ви цу и ма ло љет ног на след ни ка пре сто ла, стао на стра ну Јо
ва на Па ле о ло га. Ту при вр же ност на ро да за ко ни том ца ру ис ко ри сти ли 
су по је ди ни ам би ци о зни по ли ти ча ри по слу жив ши се зи ло ти ма ко ји 
су из вр ши ли стра шан по кољ ви со ког плем ства у ав гу сту 1345. го ди не.

Ка ва си ла је 1347. био у прат њи Гри го ри ја Па ла ме на ње го вом пу ту 
ка Со лу ну, гдје је овај тре ба ло да бу де усто ли чен за со лун ског ар хи е пи
ско па. По што су зи ло ти спри је чи ли Па ла ми но усто ли че ње, Ка ва си ла 
је за јед но са њим оти шао на Све ту Го ру, гдје су про ве ли го ди ну да на. 
На кон то га се вра тио у Ца ри град. У том пе ри о ду Ка ва си ла је био до бар 
при ја тељ са Ди ми три јом Ки до ни сом. Обо ји ца су при па да ла тзв. Кан
та ку зи но вом кру жо ку ко ји је по др жа вао Св. Гри го ри ја Па ла му у ње
го вој бор би про тив Вар ла ма Ка ла бриј ског. Кан та ку зин их је ока рак те
ри сао као љу де об да ре не ви со ком му дро шћу, ко ји во де бла го ра зу ман 
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без брач ни жи вот и пред ста вља ју но ву ге не ра ци ју обра зо ва них и му
дрих му же ва, ко ји стре ме да уса гла се хри шћан ски аске ти зам са ви со
ким ли те рар ним, на уч ним и фи ло соф ским ства ра ла штвом.

У ври је ме и по сли је Вла херн ског иси ха стич ког са бо ра из 1351, на 
ко ме су осу ђе ни Па ла ми ни про тив ни ци, Ка ва си ла се др жао твр де пра
во слав не по зи ци је. Он је био за пре ва зи ла же ње рас ко ла из ме ђу Пра
во слав не и Ри мо ка то лич ке Цр кве али без ика квих дог мат ских или 
екли си о ло шких усту па ка од стра не пра во слав них. Ки до нис је на кон 
Вла херн ског са бо ра стао на стра ну ла тин ски на стро је ног ца ра Јо ва на V 
Па ле о ло га и по стао ве ли ки про тив ник па ла ми зма и иси ха зма.

О Ка ва си ли ном ви со ком ау то ри те ту и угле ду код са вре ме ни ка свје
до чи по да так да је 1353. го ди не, ка да је Ца ри град ски па три јар шиј ски 
пре сто остао упра жњен, са бор ме ђу три кан ди да та за па три јар ха пред
ло жио и мир ја ни на Ни ко лу Ка ва си лу. Слу ча је ви ка да су мир ја ни би ли 
кан ди да ти за па три јар шиј ски пре сто би ли су ве о ма ри јет ки у исто ри ји 
Цр кве. Ка ва си ла је по свој при ли ци остао мир ја нин да кра ја жи во та, 
јер ни је дан од ре ле вант них из во ра ко ји су до шли до нас не го во ри да је 
при мио мо на шки по стриг или све ште нич ки чин. Те за да је био ар хи е
пи скоп со лун ски је исто риј ски не у те ме ље на.

О жи во ту Ни ко ле Ка ва си ле по сли је 1353. не зна се мно го, по што 
рас по ла же мо са мо са кр њим, фраг мен тар ним по да ци ма. Го ди не 1354. 
он је из го во рио па ни ги рик по во дом сту па ња на цар ски пре сто Ма те ја 
Кан та ку зи на, Јо ва но вог си на. Го ди не 1363. до шао је у Со лун на са хра ну 
сво га уја ка Ни ла, а не што ка сни је и на са хра ну сво га оца. Да је био још 
жив у пр вој по ло ви ни де ве де се тих го ди на XIV ви је ка мо же мо твр ди ти 
на осно ву да ти ра ња пи са ма ко је су му упу ти ли цар Ма ној ло II Па ле о
лог, Ди ми три је Ки до нис и Јо сиф Ври је нис. Упо ко јио се нај вје ро ват ни је 
1397. или 1398. го ди не.

Си нод Је лад ске Пра во слав не Цр кве ка но ни зо вао је Ни ко лу Ка ва си
лу за све ти те ља 3. ју на 1982. го ди не. Про сла вља се 20. ју на по но вом 
ка лен да ру.

Ни ко ла Ка ва си ла је био пло дан и ра зно вр стан пи сац. Ње го ви ра до
ви спа да ју ме ђу нај бо ља дје ла ви зан тиј ске цр кве не књи жев но сти, због 
че га их Ге ор ги је Схо ла рис с пра вом на зи ва „укра сом Цр кве Хри сто ве“ 
(F. Mi klo sich–J. Müller, Ac ta Pa tri ar cha tus Con sta ti no po li ta ni, II, 27). Од
ли ку је их ви сок стил, ко ји је по не кад те жак за ра зу ми је ва ње, и то пли на 
и ду би на из ра за. Ка ва си ли на дје ла су пре ве де на на ла тин ски је зик и 
оства ри ла су од ре ђен ути цај на За па ду. На Три дент ском са бо ру су из 
њих чи та ни ци та ти као до каз у ко рист дог ма та о ре ал ном при су ству 
Хри сто вом у Ев ха ри сти ји.

Нај зна чај ни је и нај по зна ти је Ка ва си ли но дје ло „О жи во ту у Хри сту“ 
(Περὶ τῆς ἐν Ηριστῷ Ζωῆς; De Vi ta in Chri sto li bri sep tem) са сто ји се из 
се дам књи га или сло ва, у ко ји ма ау тор про ни че ду бо ко у при ро ду пра



535

Све ти Ни ко ла Ка ва си ла 7

во слав не ду хов но сти и да је од го вор на кључ но пи та ње са ко јим се су о
ча ва сва ки истин ски хри шћа нин: у че му се са сто ји жи вот са о бра зан Је
ван ђе љу? Цен трал на те ма спи са је сје ди ње ње са Хри стом ко је се у овом 
жи во ту оства ру је кроз Тај не Кр ште ња, Ми ро по ма за ња и Ев ха ри сти је, 
а до сти же сво је са вр шен ство у бу ду ћем ви је ку. У пр вој књи зи ау тор 
де фи ни ше ду хов ни жи вот као жи вот у Хри сту ко ји има си нер гиј ски 
ка рак тер и за ви си ка ко од бо жан ског та ко и од чо вје чан ског чи ни о ца. 
У дру гој, тре ћој и че твр тој књи зи об ја шња ва сми сао Тај ни Кр ште ња, 
Ми ро по ма за ња и Ев ха ри сти је, ко је пред ста вља ју про ши ре ње и умно
же ње је дин стве не Тај не Бо го о ва пло ће ња. У пе тој књи зи ау тор рас кри
ва сим во ли ку осве ће ња хра ма, а у ње ном до дат ку об ја шња ва прин ци пе 
си нер ги је бо жан ског и чо вје чан ског чи ни о ца. Дви је по след ње књи ге 
го во ре о уло зи и до при но су људ ског чи ни о ца у оства ре њу и до сти за њу 
нај у зви ше ни јег ци ља – за јед ни це са Бо гом у Хри сту, пре ко Ду ха Све тог, 
ко ја пред ста вља ис пу ње ње је ван ђел ског иде а ла и је ди ни пра ви сми сао 
људ ског жи во та.

У свом дру гом по ва жно сти спи су „Ту ма че ње Бо жан ске Ли тур ги је“ 
(Ἑρμνηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας, Sac rae Li tur gi ae in ter pre ta tio) Ка ва си
ла по дроб но об ја шња ва сим во лич ки сми сао бо го слу жбе них рад њи и 
мо ли та ва Све те Ли тур ги је. Иа ко се по не гдје осла ња на ра ни је пи сце, 
ко ји су та ко ђе ко ри сти ли сим во лич ки ме тод при ли ком ту ма че ња ли
тур гиј ских све ште но рад њи (ау тор Аре о па гит ског кор пу са, Св. Мак сим 
Ис по ви јед ник и Св. Гер ман Ца ри град ски), он углав ном на ла зи са мо
стал на, ори ги нал на рје ше ња ба ве ћи се ви ше све то та јин ским бо го сло
вљем и ду хов но шћу, не го об ја шња ва њем по је ди нач них де та ља об ре да.

Ни ко ла Ка ва си ла је, нај вје ро ват ни је као сту дент, на пи сао че ти ри 
кра ћа фи ло соф ска огле да: „Раз ло зи оних ко ји хо ће да до ка жу да је ис
пра зна му дрост по уму, као и ис хо ди та квих по ку ша ја“; „Про тив оних 
ко ји го во ре о то ме да ли по сто ји кри те ри јум исти не“; „Ту ма че ње тре ћег 
ди је ла ве ли ке Пто ло ме је ве збир ке“; „Ἀθηναίοις περὶ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἐλεου 
βωμοῦ“ – сту ди ја на пи са на за ври је ме гра ђан ског ра та у Со лу ну, у ко јој 
Ка ва си ла са вје ту је сво је зе мља ке да бу ду сло жни, на во де ћи при мје ре 
атин ске др жа ве из VI ви је ка при је Хри ста.

У гру пу спи са са со ци јал нопо ли тич ком те ма ти ком спа да ју „Сло во 
о вел мо жа ма ко је су се на не за ко нит на чин до ко па ле све ште них по се
да“, „Сло во про тив зе ле на ша“ и „Пре ча сној вла дар ки, о ка ма ти“.

Два по ле мич ка дје ла „Осврт на Све ти Ва се љен ски са бор Ни ла Ка ва
си ле“ (Προθεωρία εἰς το περὶ τῆς ἁγίας Οἰκουμενικῆς σινόδου τοῦ Νείλου 
Καβάσιλα) и „Сло во про тив Гри го ра со вих бр бља ри ја“ (Κατὰ τῶν τοῦ 
Γρηγορᾶ ληρημάτων λόγος) пи са на су као по др шка иси ха стич ком уче њу.

Ни ко ла Ка ва си ла је ау тор ве ћег бро ја пра знич них и по хвал них бе
сје да од ко јих су нај по зна ти је сле де ће: „Бе сје да о спа со но сним Стра да
њи ма“ (Λόγος ἐις τὰ σωτήρα πάθη), „Бе сје да на Ваз не се ње Спа си те ље во“ 
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(Λόγος ἐις τὴν ἀνάληψιν Σωτῆρος), „Бе сје да о пре слав ној Бо го ро ди ци“ 
(Λόγος ἐις τὴν ὑπερένδοξον Θεοτόκον), „Беј се да на Бла го ви је сти“ (Λόγος 
ἐις τὸν Εὐαγγελισμόν) и „Бе сје да на пре ча сно Ус пе ње Бо го ро ди чи но“ 
(Λόγος ἐις τὴν πάνσ επτον κοίμησιν).

Три бе сје де „На ви ђе ње про ро ка Је зе ки ља“ (Εἰς τὴν ὅρασιν Ἰεζεκιήλ), 
у ко ји ма ти по ло шки ту ма чи ви ђе ње ко је је про рок Је зе киљ имао на ри
је ци Хо ва ру, су је ди ни спи си Ни ко ле Ка ва си ле ко ји се ба ве ег зе ге зом 
Све тог Пи сма.

До нас је до шло 17 Ка ва си ли них пи са ма упу ће них ро ђа ци ма, при
ја те љи ма и ис так ну тим лич но сти ма ње го вог до ба и 13 крат ких за пи са.

Св. Ни ко ла Ка ва си ла је је дан од нај зна чај ни јих све то та јин ских те о
ло га у исто ри ји Цр кве. Ње го во бо го сло вље пред ста вља отво рен и ду
бок ди ја лог пра во сла вља са на ста ју ћим ре не сан сним по гле дом на сви
јет, ди ја лог у ко јем је уто пи ји ху ма ни зма без Хри ста су прот ста вљен те
о цен трич ни ху ма ни зам, цр кве но уче ње о чо вје ку ство ре ном по ли ку и 
по до би ју Бо жи јем и при зва ном ка обо же њу и жи во ту у Хри сту.

Истин ско чо вје ко во на зна че ње, ко је је Бог ко нач но имао на уму ка да 
га је ства рао, је сте цје ло вит жи вот, жи вот у Хри сту. Да би се из ба вио 
од по сле ди ца пр во род ног гри је ха би ло је нео п ход но да чо вјек ду хов но 
ожи ви. Ду хов ни жи вот као и тје ле сни жи вот, да би по сто јао, тре ба од 
не ког да се ро ди. При је Хри сто вог ова пло ће ња он ни је био мо гућ бу
ду ћи да „ни је дан чо вјек ни је био у ста њу да жи ви ду хов ним жи во том 
при је не го што бје ше са зда но ово бла же но Ти је ло“ (De Vit. in Chr. 4, 16). 
Па ли чо вјек ни је имао сна ге ни пра вед но сти да се спа си сво јим си ла ма. 
Сам Бог Ло гос је са вр шио до мо строј спа се ња чо вје ка по сред ством ова
пло ће ња, тј. нај тје шњег сје ди ње ња Бо га и чо вје ка.

Чо вје ка су, по Ка ва си ли, одва ја ле од Бо га и пред ста вља ле пре пре
ку ње го вом ду хов ном жи во ту три ства ри: раз ли чи тост при ро да (не
ство ре на и ство ре на), гри јех и смрт. Хри стос је уни штио пр ву пре пре ку 
при мив ши људ ску при ро ду у сво ју ипо стас, дру гу – смр ћу на кр сту и 
по след њу – сво јим вас кр се њем. И ка да су на тај на чин све пре пре ке 
уни ште не „ни шта ви ше не спре ча ва Ду ха Све тог да се из ли је на сва ко 
ти је ло“ (De Vit. in Chr. 3, 5), да се „ње гов ми о ми рис по сву да раз ли је и 
све пре и спу ни“ (De Vit. in Chr. 1, 2).

Сво јим ро ђе њем од Пре све те Дје ве Ма ри је Хри стос је пре са здао чо
вје ка, вас по ста вио у цје ло сти ње го во ико нич но би ће и та ко се по ка зао 
као истин ски ро до на чел ник об но вље ног чо вје чан ства. За раз ли ку од 
пр вог Ада ма ко ји је увео не са вр шен, про па дљив жи вот, Хри стос је као 
но ви Адам по стао отац бе смрт ног жи во та. Тај жи вот се чо вје ку ну ди 
кроз Све те Тај не, у ко ји ма се, на сим во ли чан и исто вре ме но ства ран 
на чин, по на вља цје ло ку пан до мо строј спа се ња. Из о бра жа ва ју ћи кроз 
Све те Тај не Хри сто во по гре бе ње и об ја вљу ју ћи Ње го ву смрт, ра ђа мо се 
и са зда је мо кроз њих, и на нат при ро дан на чин се сје ди њу је мо са Њим.
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Ка ва си ли но схва та ње Све тих Тај ни бит но се раз ли ку је од схо ла
стич ког уче ња. Схо ла сти ча ри де фи ни шу Тај не као ви дљи ва деј ста ва 
кроз ко је се „тај но“ да је не ви дљи ва бо жан ска бла го дат. Тај не, по Св. 
Ни ко ли Ка ва си ли, пред ста вља ју „вра та“ и „пут“ ко јим Бо жан ски жи
вот ула зи у тво ре ви ну, осло ба ђа је од гри је ха и смр ти и са оп шта ва јој 
жи вот и осве ће ње. По сред ством Све тих Тај ни „као кроз ка кав про зор 
у овај мрач ни сви јет ула зи Сун це прав де и усмр ћу је жи вот са о бра зан са 
тим сви је том, а вас кр са ва жи вот нат при род ни; а Свје тлост сви је та по
бје ђу је сви јет... уво де ћи вјеч ни жи вот у ово смрт но и про ла зно ти је ло“ 
(De Vit. in Chr. 1, 13). Све те Тај не усе ља ва ју Хри ста у нас, и усе ља ва ју 
нас у Хри ста. Хри стос се по сред ством њих ули ва у нас, ми је ња нас и 
пре о бра ћа у оно што је Он сам.

Жи вот у Хри сту по ста је „ствар ност не са мо у бу ду ћем ви је ку већ и 
у са да шњем“ (De Vit. in Chr. 1, 10), бу ду ћи да је сам Спа си тељ кроз Све
те Тај не „сва ком чо вје ку по да рио власт да усмр ћу је гри јех и да по ста не 
за јед ни чар Ње го ве ве ли ке по бје де“.

Жи вот у Хри сту за по чи ње Све том Тај ном Кр ште ња. Ка ва си ла ка же 
да у Кр ште њу за до би ја ју би ће и ипо стас они ко ји су до та да по чи ва ли у 
ни шта ви лу. Ста ри Адам је био при род ни, би о ло шки „обра зац“ за сво је 
по том ке. У би о ло шком ро ђе њу љу ди до би ја ју ста ро а да мов ско об лич је, 
ста ро а да мов ско устрој ство и жи вот као сво ја би о ло шка и пси хо со мат ска 
свој ства. У ду хов ном ро ђе њу чо вјек за до би ја хри сто о бра зни на чин по
сто ја ња. Тво рач ки Ло гос је у Свом Ова пло ће њу, По гре бе њу и Вас кр се њу 
пре то пио „ста ру гра ђу“ и из лио но во а да мов ско об лич је у се би, по ста ју
ћи но ви, ду хов ни „обра зац“ за чо вје ка. Људ ска при ро да је та ко при ми ла 
об лич је, образ, струк ту ру и на чин по сто ја ња обо же не људ ске при ро де у 
Хри сту, због че га се „Кр ште ње на зи ва и пе ча том ко ји у нас ути ску је цар
ску ико ну Бо жи ју и Ње гов бла же ни лик“ (De Vit. in Chr. 2, 7).

Но во кр ште ни би ва ро ђен и са здан свје тло зар ним ро ђе њем и са зда
ва њем и сти че истин ско бла жен ство: „он ко ји је прет ход но био та ма, 
са да по ста је свје тлост; он ко ји ни је имао би ћа, сад по ста је би ће, и бли
зак Бо гу и уси но вљен од Ње га, по што је из там ни це и крај њег роп ства 
до ве ден до цар ског пре сто ла. Јер, ова во да кр ште ња је дан жи вот уки да, 
а дру ги от кри ва – ста рог чо вје ка по та па, а но во га вас кр са ва“ (De Vit. in 
Chr. 2, 17).

За оне ко ји ни су кр ште ни Ка ва си ла ка же да су „не по зна ти и не ви
дљи ви“ Бо гу по што су по ста ви ли се бе да ле ко од свје тло сти, „јер, очи не 
мо гу угле да ти ни шта ви дљи во ако је оно без свје тло сти, ни ти Бог мо же 
по зна ти оно га ко ји ни је при мио зра ке ко ји по ти чу од кр ште ња“ (De 
Vit. in Chr. 2, 9). Из на ве де них раз ло га Кр ште ње се на зи ва про свје тље
њем, „јер да ру ју ћи нам истин ско по сто ја ње, оно нас чи ни по зна ни ци ма 
Бо жи јим, а во де ћи нас ка оној свје тло сти, уда ља ва нас од зло бе ко ја 
је скри ве на у на ма“ (De Vit. in Chr. 2, 10). Кр ште ње се на зи ва и ба њом 
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„по што укла ња сва ку пр љав шти ну ко ја као ка ква пре гра да спри је ча ва 
бо жан ске зра ке да до спи ју до на ших ду ша и омо гу ћу је нам да се чи сти 
су срет не мо са свје тло шћу“ (De Vit. in Chr. 2, 10).

На кон ду хов ног ро ђе ња и пре по ро да у ба њи Кр ште ња нео п ход но је 
сте ћи и од го ва ра ју ћу дје лат ност и енер ги ју ко ја при ли чи та квом ро ђе
њу. То нам омо гу ћу је об ред Ми ро по ма за ња ко ји на ше ду хов не енер ги
је чи ни дје лат ним. „За до би ја ње Све то га Ду ха и Ње го вих бла го дат них 
да ро ва (χαρίσματα) за ви си од по ма за ња све тим ми ром“ (De Vit. in Chr. 
3, 13). За то је ова Тај на лич на Пе де сет ни ца сва ког но во кр ште ног. „Ис
то че но ми ро је наш за ступ ник пред Бо гом и Оцем, и то за то што је по
ста ло по ма за ње на ших ду ша из лив ши се у њих“ (De Vit. in Chr. 3, 14).

Све та Тај на Ев ха ри сти је је цен тар и ис точ ник хри шћан ског ду хов
ног жи во та и пу но ћа и за вр ше так сје ди ње ња са Хри стом. Ка ва си ла ка
же да „због то га Ев ха ри сти ја до ла зи по след ња од свих Све тих Тај ни, јер 
ни је мо гу ће да ље оти ћи ни ти би ло шта при до да ти“ (De Vit. in Chr. 4, 2). 
„Са вр ша ва ње Ев ха ри сти је пру жа оста лим Све тим Тај на ма мо гућ ност 
њи хо вог са вр ша ва ња... јер без ње оста ле Тај не не мо гу би ти оства ре не“ 
(De Vit. in Chr. 4, 6). У Ев ха ри сти ји се све ци је ли чо вјек, са свим аспек
ти ма сво га би ћа, са свим ду шев ним и тје ле сним си ла ма и осје ћа ји ма, 
нај тје шње сје ди њу је са Хри стом, пре о бра жа ва ју ћи се и обо жа ва ју ћи се 
у Ње му. У Ев ха ри сти ји не при ма мо не што што је Хри сто во, као у Тај на
ма Кр ште ња и Ми ро по ма за ња, већ са мог Вас кр слог Го спо да.

Хри стос је при су тан у свим Све тим Тај на ма, Њи ме се по ма зу је мо, у 
Ње га се по гру жа ва мо, Он је на ша Тај на Ве че ра, али ни је при су тан на 
исти на чин: „Кр ште њем Он осло ба ђа чо вје ка од сва ко га зла и ути ску
је у ње га Сво је об лич је, а По ма за њем га чи ни уче сни ком у енер ги ја
ма Све то га Ду ха, чи ја ри зни ца чо век по ста је бла го да ре ћи ова пло ће њу 
Хри сто вом. Али кад до ве де хри шћа ни на пред све ту Тр пе зу и да ру је му 
да је де Ње го во Ти је ло, Он га у пот пу но сти ми је ња и пре но си га у Сво је 
Бо жан ско ста ње, и та да гли на ни је ви ше гли на (Ка ва си ла по ре ди још 
не кр ште ног чо вје ка са гли ном ко ја је по год на за сва ко об ли ко ва ње) – 
по што је по при ми ла цар ско об лич је – већ по ста је са мо Ти је ло Ца ре во“ 
(De Vit. in Chr. 4, 2).

Ка ва си ла на ро чи то на гла ша ва ре а ли зам и ствар ност Ти је ла и Кр ви 
у Ев ха ри сти ји и од ба цу је сим во лич ко схва та ње ове Тај не и ев ха ри стиј
ску тер ми но ло ги ју ико но бо ра ца: „Хљеб Ти је ла Го спод њег (ἄρτος τοῦ 
Κυριακοῦ σώματος) ни је про то тип (τύπος) и ни је дар ко ји има об лич је 
(εἰκόνα) истин ског Да ра, ни ти он, као на ка квој сли ци, со бом из о бра
жа ва спа со но сна стра да ња Хри сто ва Ти је ла Го спод њег; то је истин ски 
Дар, са мо Пре све то Ти је ло Вла ди ке, ко је је истин ски под ни је ло сва она 
по ни же ња, ра не, рас пе ће, про ба да ње...  ко је је ши ба но, зло ста вља но, 
пљу ва но и оку си ло жуч. Исто та ко, и Ви но по ста је са ма Крв, ко ја је 
ис те кла из про бо де ног Ти је ла. То Ти је ло и та Крв – за че ти су од Ду ха 
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Све то га, ро ђе ни од бла же не Дје ве, по гре бе ни су и вас кр сли у тре ћи дан, 
ваз не ли се на не бе са и сје ли са де сне стра не Оца“ (Sac. Lit. in terp. 28). 
Хљеб Све те Ев ха ри сти је, ко ји је Хри стос, је жив у до слов ном сми слу 
те ри је чи и за то је спо со бан да са оп шта ва не тру ле жни жи вот. У сво јој 
тран сцен дент но сти он не са мо да се пре тва ра у Ти је ло Го спод ње, не го 
пре тва ра и са мог при ча сни ка у оно што је Он сам. Та ко чо вјек ре ал но 
по ста је уд Хри сто вог ти је ла ко га хра ни и ожи вљу је Гла ва.

Ев ха ри сти ја нас чи ни срод ни ци ма Хри сто вим ви ше не го што нас 
тје ле сно ро ђе ње чи ни срод ни ци ма са на шим ро ди те љи ма. За јед ни ца 
вјер них са Хри стом у Ев ха ри сти ји је, по Ни ко ли Ка ва си ли, ти је шња и 
ду бља од за јед ни це дје це са њи хо вим би о ло шким ро ди те љи ма. Би о ло
шки ро ди те љи пре да ју дје ци „сје ме“ и „си лу“ жи во та. Од њи хо вих ти
је ла има мо ово ти је ло, а од њи хо ве кр ви са здан је наш жи вот, и то је 
оно што ро ди те ље чи ни на шим истин ским ро ди те љи ма. Исто је та ко 
и са Хри сто вим ро ди тељ ством, јер смо ми ти је ла од Ти је ла Ње го вог и 
ко сти од ко сти ју Ње го вих. Ипак је ве ли ка раз ли ка из ме ђу јед не и дру ге 
за јед ни це, јер код би о ло шког ро ди тељ ства „са да шња крв не при па да 
ви ше и ро ди те љи ма, не го је њи хо ва би ла при је но што је по ста ла дје
ти ња, а то је оно што чи ни род, од но сно да оно што са да дје ци при па да 
нај при је бје ше ро ди тељ ско. Плод за јед ни ча ре ња у Ев ха ри сти ји је у то
ме да крв, ко јом ми са да жи ви мо, по ста је Крв Хри сто ва, а ти је ло, ко је 
за нас са вр ша ва Све ту Тај ну, по ста је Ти је ло Хри сто во; за јед нич ки су 
исто та ко и удо ви, а за јед нич ки је и жи вот“ (De Vit. in Chr. 4, 20). „Ако 
је за јед ни ца ти је ла и кр ви са оцем оно што дје цу чи ни дје цом, ја сно је 
да смо са Спа си те љем срод ни ји пре ко Све те Тр пе зе не го са вла сти тим 
ро ди те љи ма кроз за јед нич ку при ро ду. Кад се дје ца ра ста ве од сво јих 
би ло шких ро ди те ља, ни шта их не спри је ча ва да и да ље жи ве, али кад 
се уда ље од Хри ста, она ду хов но уми ру“ (De Vit. in Chr. 4, 22). Док би о
ло шки си но ви не мо гу са мо стал но да се из гра ђу ју и жи ве уко ли ко се не 
ра ста ве од сво јих ро ди те ља, ду хов но си нов ство оства ре но кроз Све те 
Тај не по чи ва у са по сто ја њу и у за јед ни ча ре њу, а раз два ја ње од Хри ста 
пред ста вља про паст и по ги бао.

За јед ни ча ре њем у Све тим Тај на ма хри шћа нин ре ал но жи ви жи во том 
ко ји ис пу ња ва Хри ста и тај жи вот по ста је ње гов но ви, не тру ле жни жи
вот. На ша ду ша и ти је ло и све си ле по ста ју од мах ду хов ни, по што се Ње
го ва Ду ша сје ди њу је са на шом ду шом, Ње го во Ти је ло са на шим ти је лом, 
Ње го ва Крв са на шом кр вљу. Бу ду ћи да оно што је бо жан ско пре о вла
да ва над оним што је чо вје чан ско он да би ва она ко ка ко је ре као апо стол 
Па вле „Жи вим – не ви ше ја, не го жи ви у ме ни Хри стос“ (Гал 2, 20).

Ка ва си ла стал но ис ти че си нер гиј ски ка рак тер све ште но рад њи и си
нер гиј ски ка рак тер жи во та у Хри сту. „Жи вот у Хри сту нам је, с јед не 
стра не, да ро ван од Бо га, а с дру ге, плод је на шег тру да; та ко он пред ста
вља и чи сто Ње го во дје ло, али и дје ло на ше рев но сти“ (De Vit. in Chr. 1, 
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11). „Иа ко нам Бог све Сво је Све ти ње да је на дар... Он, ипак, зах ти је ва 
од нас да оба ве зно бу де мо спрем ни да их при ми мо и да их са чу ва мо и 
не пре да је нам Сво је осве ће ње ако не ма мо у се би од го ва ра ју ћег рас
по ло же ња. На та кав на чин Он нас кр шта ва, по ма зу је, хра ни и пре да је 
Да ро ве са Сво је стра шне Тр пе зе“ (Sac. Lit. in terp. 1, 2).

Ни ко не мо же ужи ва ти у бо жан ским до бри ма ако ни је за њи ма жу
дио. Бо жи је про ми шља ње о чо вје чан ској при ро ди сви љу ди под јед на
ко ужи ва ју, али Ње го ве Да ро ве, ко ји на гра ђу ју чо вје ко ву во љу, ужи ва ју 
са мо они ко ји су пред Бо гом бла го че сти ви. „Од чо вје ко ве во ље за ви си 
из бор оно га што је до бро... а на гра да за све то је крај ње бла жен ство“ 
(De Vit. in Chr. 2, 36). Ка да има мо же љу за бо жан ским до бри ма, у ста њу 
смо то и да оства ри мо, а кад не ма мо же ље, он да ни је мо гу ће ужи ва ти 
сва та до бра.

Ин те ре сант на су Ка ва си ли на ра су ђи ва ња о чу ди ма. Он ка же да чу да 
ни су оба ве зно до каз вр лин ског жи во та бу ду ћи да „ни су при сут на код 
свих све ти те ља, ни ти су, опет, сви они ко ји су чи ни ли чу да би ли дје ла
те љи вр ли не. Јер, мно ги од оних ко ји су ве ли ке ства ри пред Бо гом по
сти за ли, ни ка ква чу да ни су чи ни ли, а исто вре ме но, не ки од злих љу ди 
би је ху у ста њу да по ка жу та ква чу де сна де ла. Они ма, да кле, ко ји Хри ста 
при зи ва ју, ни шта ни је не мо гу ће учи ни ти – не за то што им то њи хов 
на чин жи во та омо гу ћу је, већ да би се ти ме от крио Онај Ко га при зи ва
ју“ (De Vit. in Chr. 7, 3). „Ни је дан све ти тељ ни је био у ста њу да до ку чи 
на ко ји на чин тре ба да се под ви за ва ка ко би сте као мо гућ ност да чи ни 
чу да. И не са мо то. Ка да у њи хо вом жи во ту ни је би ло чу да, они ни ка
кву же љу за чу ди ма ни су има ли ни ти су их тра жи ли, а ка да су, опет, 
ова би ла при сут на, ни је им би ло до пу ште но да се због њих ра ду ју: Не 
ра дуј те се то ме, ве ли Је ван ђе ље (Лк 10, 20), што вам се ду хо ви по ко ра
ва ју, не го се ра дуј те што су име на ва ша за пи са на на не бе си ма. Пре ма 
то ме, по што чу да чо вје ку не до но се вр ли ну и по што не мо гу би ти њен 
по ка за тељ он да кад по сто је, не при род но је да их не ко тра жи ка ко би се 
увје рио у по сто ја ње вр ли не“ (De Vit. in Chr. 7, 4).

У 2. књи зи спи са „О жи во ту у Хри сту“ Ка ва си ла го во ри о раз ли чи
тим уло га ма ипо ста си Све те Тро ји це у до мо стро ју спа се ња. Иа ко од 
све га до бро га што је Бог од са мог по чет ка учи нио Сво јој тво ре ви ни, 
не по сто ји ни шта што се од но си са мо на Оца, или на Си на, или на Све
то га Ду ха, већ је сва ко од тих до ба ра дје ло Тро ји це ко ја је за јед нич ки 
од лу чи ла о на шем спа се њу и про ми шља ла о ње го вом спро во ђе њу у 
дје ло, ипак је уло га сва ке ипо ста си у до мо стро ју спа се ња раз ли чи та. 
Ка да све ште ни ци при ли ком са вр ша ва ња Све те Тај не Кр ште ња при
зи ва ју Бо га не уз ви ку ју име „Бог“ ко је је за јед нич ко свој Све тој Тро
ји ци „већ по дроб ни је и са вр ше ни је опје ва ва ју свој ства сва ког од ли ца 
Све те Тро ји це“ (De Vit. in Chr. 2, 18) и кр шта ва ју у име Оца и Си на и 
Све то га Ду ха. То чи не за то што је сва ко од „бла же них ли ца“ да ло по
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се бан до при нос: „Отац се спри ја те љио са чо вје ком, Син је спри ја те љио 
чо вје ка са Со бом, а Све ти Дух је по стао дар они ма ко ји су већ по ста ли 
при ја те љи Бо жи ји. И та ко, је дан нас је осло бо дио, дру ги пред ста вља 
ис ку пље ње ко јим смо осло бо ђе ни, а Дух је сло бо да. Је дан нас је из но ва 
са здао, дру гим смо из но ва са зда ни, а Дух је онај ко ји жи во тво ри... и 
при на шем пр вом ства ра њу... је дан је ство рио чо вје ка, дру ги је био ру
ка Твор че ва, а Утје ши тељ је био дах Оно га Ко ји жи вот удах њу је “ (De 
Vit. in Chr. 2, 19).

У 30. и 31. гла ви спи са „Ту ма че ње Бо жан ске Ли тур ги је“ на ла зи мо 
умје ре ну по ле ми ку Св. Ни ко ле Ка ва си ле са Ла ти ни ма по во дом епи кле
зе. Он ка же да се не ки од Ла ти на по овом пи та њу хва та ју у ко штац са 
пра во слав ним уче њем твр де ћи да по сли је ри је чи Го спод њих „Узми те, 
је ди те...“ и оних ко је за тим сли је де, ни је по треб но до да ва ти ви ше ни
ка кву мо ли тву да би Да ро ви би ли осве ће ни јер су они осве ће ни ри је
чи ма Го спод њим. Ка ва си ла на гла ша ва да је Бог та ко ђе ре као „Ра ђај те 
се и мно жи те се“, али да је по треб на брач на за јед ни ца и сје ди ње ње му
жа и же не, и све оста ло ста ра ње да би се ис пу нио Бо жи ји бла го слов. 
„Као што сма тра мо да је за ра ђа ње дје це нео п ход на брач на за јед ни ца, а 
по сли је сје ди ње ња се ипак мо ли мо Бо гу да нам по да ри дје цу, и не ми
сли мо да ти ме ома ло ва жа ва мо оне тво рач ке ри је чи; јер зна мо да је Он 
узроч ник ра ђа ња, али то оства ру је кроз сје ди ње ње му жа и же не, кроз 
хра ну и кроз све оста ло. Та ко и ов дје, вје ру је мо да је ри јеч Бо жи ја оно 
што са вр ша ва Све ту Тај ну – али кроз све ште ни ка, кроз ње го ве про
збе и мо ли тве“ (Sac. Lit. in terp. 30, 3). Ри мо ка то ли ци, по Св. Ни ко ли 
Ка ва си ли, нео прав да но оп ту жу ју пра во слав не да „има ју ви ше по вје ре
ња у сво је мо ли тве не го у ри је чи Го спод ње“ и „да све ту Тај ну до во де у 
за ви сност од не че га не из вје сног као што је људ ска мо ли тва“ (Sac. Lit. 
in terp. 30, 1). Оно што мо ли те ље под сти че на мо ли тву је сте то што „не 
по ла жу на ду у се бе, већ у Бо га, Ко ји је обе ћао да ће да ти они ма ко ји за
и шту“. Онај ко ји се мо ли „оста вља се бе и при бје га ва Бо гу, јер је спо знао 
вла сти ту не моћ и због то га све Ње му пре пу шта“ (Sac. Lit. in terp. 30, 4). 
И дру ге све те Тај не са вр ша ва ју се та ко ђе кроз мо ли тву: „Мо ли твом се 
оба вља и ру ко по ло же ње све ште ни ка и ар хи је ре ја... све ште нич ким мо
ли тва ма са вр ша ва се и Све та Тај на је ле о све ће ња“. Ако је не из вје стан 
ис ход мо ли та ва, ка ко твр де ри мо ка то ли ци, он да је не из вје сно и не зна
но то „да ли је све ште ник оно за шта га сма тра мо... и да ли ми ро мо же 
да осве ћу је“ (Sac. Lit. in terp. 30, 4).

Ка ва си ла ис ти че да ни у ла тин ској ми си по сли је ри је чи Го спод њих 
„Узми те, је ди те...“ не из о ста ју мо ли тве за осве ће ње Да ро ва. Та ква је мо
ли тва Sup pli ces te ro ga mus: „За по ви је ди да уз диг ну ти бу ду ови Да ро ви 
ру ком ан ђел ском на Твој над не бе сни Жр тве ник“. Ри је чи да уз диг ну ти 
бу ду ови Да ро ви од но се се на хљеб и ви но ко ји још уви јек ни су при ми ли 
осве ће ње. „Због то га се мо ле за њих има ју ћи на уму да је Да ро ви ма још 
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уви јек по треб на мо ли тва, и мо ле се да ови бу ду уз диг ну ти јер се још 
уви јек на ла зе до ље и ни су жр тво ва ни, те по ми њу Жр тве ник ка ко би 
ови би ли по ло же ни на ње га и при не се ни на жр тву. За то је по треб на и 
ру ка ан ђе ла, јер дру го све штен ство, ово чо вје чан ско, ка ко ве ли бо жан
ски Ди о ни си је, не мо же без по мо ћи пр во га, ан ђел ско га све штен ства... 
Ова мо ли тва не ма за циљ ни шта дру го до пре тва ра ње Да ро ва у Ти је ло 
и Крв Го спод њу... Све ште ник се, да кле, мо ли да Све ти Да ро ви бу ду уз
не се ни на тај над не бе сни Жр тве ник, што зна чи да бу ду осве ће ни, те да 
бу ду пре тво ре ни у са мо над не бе сно Ти је ло Го спод ње а да при том не 
ми је ња ју сво је мје сто ни ти да са зе мље пре ђу на не бо, јер ви ди мо да су 
они и по сли је мо ли тве пред на ма као што су би ли и при је ње.“ (Sac. Lit. 
in terp. 31, 5–8).

Све ти Си ме он Со лун ски
(Συ μεών Θε σ σαλονίκη ς ; Symeon Thes sa lo ni cen sis Ar chi e pi sco pus)

О жи во ту овог зна ча ја ног цр кве ног пи сца и јед ног од нај о бра зо ва ни јих 
љу ди сво га до ба не ма мно го по да та ка. Ро ђен је и вас пи та ван у „цар ском 
гра ду“, ка те дри бла го че сти вих ца ре ва и пре сто лу ве ли ког све штен ства. 
Си ме о но ва љу бав пре ма ви зан тиј ској пре сто ни ци ни је има ла гра ни
ца. За ње га је Ца ри град пред ста вљао ис точ ник истин ске вје ре и пра вог 
дје ла ња. Иа ко је био ве о ма об да рен ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма 
свјет ске на у ке га ни су ин те ре со ва ла. Не зна мо по у зда но гдје се и ка да 
за мо на шио, али се из ње го вих про по ви је ди мо же за кљу чи ти да је нај
вје ро ват ни је био уче ник „све тих Ксан то пу ла“ Ка ли ста и Иг ња ти ја. Са 
по себ ним по што ва њем и ува жа ва њем од но сио се пре ма Св. Си ме о ну 
Ме та фра сту, па је из гле да у ње го ву част при мио мо на шко име Си ме
он. Он ни је спа дао у гру пу оних кли ри ка о ко ји ма се го во ри да су се 
за мо на ши ли са мо због ка ри је ре. О мо на штву уви јек пи ше са ве ли ким 
по што ва њем и ви ди у ње му ви ши и бо го у год ни ји на чин жи во та и уз
ви ше ни циљ. При па дао је гру пи мо на ха иси ха ста ти је сно по ве за них са 
цар ским и па три јар шиј ским дво ром. Био је у при ја тељ ским од но си ма 
са ца рем Ма ној лом II и са ва се љен ским па три јар хом.

У уз ра сту од око три де сет го ди на Св. Си ме он је при мио све ште нич
ки чин. У чин ар хи је ре ја по све ћен је из ме ђу ју на 1416. и апри ла 1417. 
го ди не. У но вем бру 1420. по ста вљен је за ар хи е пи ско па со лун ског. Као 
ар хи е пи скоп бра нио је ре ли ги о зну и по ли тич ку не за ви сност сво је па
стве. У то ври је ме Тур ци су оп си је да ли Со лун али ни су успје ли да га 
за у зму за ње го вог жи во та. Од 1408. до 1423. гра дом је упра вљао мла ди 
де спот Ан дро ник Па ле о лог, тре ћи син ца ра Ма ној ла II, на ко га је све ти
тељ је имао ве ли ки ути цај. Он га је не пре ста но оду ше вља вао за бор бу 
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про тив Ту ра ка. Као истин ски па три от, бо дрио је и под сти цао ста нов ни
штво Со лу на за бор бу про тив Ту ра ка, чи ме је за до био љу бав на ро да. Св. 
Си ме он је пре дао ана те ми све оне ко ји би хтје ли или по ку ша ли пре да ти 
град не при ја те љи ма Хри сто вим и при зна ти њи хо ву власт за ко ни том. За 
Св. Си ме о на пад Со лу на и Ца ри гра да не из бје жно би до вео до па да хри
шћан ске Им пе ри је – тог по след њег ба сти о на пра во слав не вје ре.

Ка да је 1423. го ди не сул тан Му рат оп ко лио Со лун по ло жај ста нов
ни штва је био ве о ма те жак па су град ске вла сти, не ви де ћи из лаз и не 
оче ку ју ћи по моћ од Ца ри гра да, од лу чи ле да град пре да ју Ве не ци јан
ци ма. Иа ко је био са гла сан са вој ном по мо ћи За па да, Си ме он је био 
про тив то га да се град пре да на упра ву Ве не ци јан ци ма јер се пла шио 
да ће сло бо да и не за ви сност Цр кве ти ме би ти угро же ни. Он је стал но 
имао на уму шта се де си ло са Ца ри гра дом ка да су га у ври је ме Че твр
тог кр ста шког ра та за у зе ли и раз ру ши ли Ла ти ни. У пот пу но без на де
жном ста њу град је ипак пре дан Ве не ци јан ци ма, од ко јих је Св. Си ме он 
до био га ран ци је да ће би ти очу ва на не за ви сност Пра во слав не Цр кве. 
Ме ђу тим, од мах на кон за у зи ма ња гра да Ве не ци јан ци су тра жи ли од со
лун ског ар хи е пи ско па не са мо да се по ми њу њи хо ва име на на Ли тур
ги ји и да бу ду до че ка ни у хра мо ви ма са све штен ством и ка ђе њем не го 
и по ми ња ње па пе као гла ве ва се љен ске Цр кве на Ли тур ги ји, што је Св. 
Си ме он ка те го рич ки од био. Све ти тељ се упо ко јио у сеп тем бру 1429, а 
са мо шест мје се ци ка сни је Тур ци су за у зе ли Со лун, а Са бор ну цр кву 
пре тво ри ли у џа ми ју. Ко ли ко је био по што ван и во љен од стра не сво јих 
су гра ђа на нај бо ље свје до чи чи ње ни ца да је од мах на кон смр ти био про
сла вљан као све ти тељ и да му је са ста вље на слу жба.

Св. Си ме он је ау тор мно го број них ра до ва на ли тур гиј ске, па стир
ске, дог мат ске, ка нон ске, исто риј ске, етич ке и по ли тич ке те ме. Он се 
та ко ђе ис та као као цр кве ни пје сник (24 ка но на и 158 сти хи ра), а са ста
вио је и ве ли ки број мо ли тви (27).

Си ме о но во нај ве ће и нај зна чај ни је дје ло „Ди ја лог про тив свих је
ре си и о јед ној вје ри, свим све ште ним слу жба ма и Тај на ма Цр кве“ 
(Δίάλογος κατά πασών τών αιρέσεν καί περί της μόνης πίστεως, τών ιερών 
τε λετών τε καί μυστηρίων πάντων τής έκκλησίας; Di a lo gus con tra om nes 
ha e re ses) са др жи дог мат ски и ли тур гиј ски дио. У пр вом ди је лу ау тор 
из ла же пра во слав ну три ја до ло ги ју, хри сто ло ги ју и пнев ма то ло ги ју, а 
за тим го во ри про тив свих је ре си укљу чу ју ћи и уче ња Вар ла ма, Ла ти на 
и бо гу ми ла. У дру гом ди је лу оп шир но ту ма чи се дам Све тих Тај ни Цр
кве, сим во ли ку хра ма, по ре дак се дам бо го слу же ња у то ку 24 ча са и на 
кра ју ту ма чи Ли тур ги ју пре ђе о све ће них да ро ва, чин ар то сапа на ги је и 
слу жбу по гре ба.

Сво је дру го по зна ча ју дје ло „Ту ма че ње бо жан ског хра ма и у ње му 
све ште ни ка, ђа ко на и ар хи је ре ја“ (Έρμηνεία περί τε τοϋ δείου ναοϋ και 
τών έν αύτω ίερών τε περί καί διακονων, αρχιερέων; Ex po si tio de di vi no 



544

7 Ви зан тиј ски оци

tem plo et de sa cer do ti bus) све ти тељ је на пи сао под сна жним ути ца јем 
Св. Мак си ма Ис по ви јед ни ка и Ди о ни си ја Аре о па ги та. У овом ра ду Св. 
Си ме он го во ри о хра му, мје сти ма и пред ме ти ма у ње му, о све штен ству 
и ње го вим оде жда ма и о цр кве ним пје сма ма и слу жба ма.

Три спи са Св. Си ме о на ве за на су за Ни ке о ца ри град ски Сим вол 
вје ре: „Два на ест гла ва или чла но ва ко је са др же у се би јед ну хри шћан
ску вје ру на шу“ (Περιεκτικά ως δυνατόν της μόνης των χριστιανών ημών 
πίστεως κεφάλαια δώδεκα; Ar ti cu li du o de cim fi dem uni cam no stram chri
sti a no rum); „Ту ма че ње бо жан стве ног и све ште ног Сим во ла на ше пра
во слав не и не по роч не вје ре хри шћан ске“ (Ερμηνεία συνοπτική κατά 
δύναμιν εις το της ορθοδόξου και αμωμήτου ημών πίστεως των χριστιανών 
θείον και ιερόν Σύμβολον; Ex po si tio di vi ni et sac ri symbo li); „Из ло же ње 
нео п ход них упут ста ва у ве зи ри је чи бо жан стве ног Сим во ла, ода кле 
су са бра не и про тив ко га су упе ре не“ (Έκθ εσις αναγκαιοτάτη περί των 
του ιερού Συμβόλου ρήσεων, όθεν συ νελέγησαν και κατά τινών συγ κείμεναί 
είσιν; Ex po si tio uti lis si ma de sac ri symbo li vo ci bus et dic tus). У пр вом спи
су све ти тељ украт ко об ја шња ва дог мат ски сми сао (зна че ње) сва ког 
чла на (гла ве) Сим во ла вје ре; у дру гом спи су да је по дроб но ту ма че ње 
Сим во ла; у тре ћем, по мо ћу би блиј ских ци та та, до ка зу је да је Сим вол 
пот пу но уте ме љен на Бо жан ском от кри ве њу и да су го то во сви из ра зи 
пре у зе ти из Све тог Пи сма.

Од ње го вих по сла ни ца нај зна чај ни је је „Пи смо по др шке по бо жно
сти про тив Агар ја на“, у ко јем по зи ва вјер не да се хра бро су прот ста ве 
Тур ци ма и да бу ду по сто ја ни и не по ко ле бљи ви у вје ри за то што „ Исти
на – Хри стос Бог наш, тра жи од нас да дје ли ма и рје чи ма ис по вје да мо 
исти ну пред свим љу ди ма – и пред бла го че ствим и пред не бла го че сти
вим и свим је ре ству ју ћим“.

У свом бо го слов ство ва њу Св. Си ме он је пот пу но вје ран Све том Пи
сму и Све том Пре да њу. Код ту ма че ња Све тих Тај ни ко ри сти ана го шки, 
сим во лич ки ме тод. Је дан од нај бо љих по зна ва ла ца ства ра ла штва Св. 
Си ме о на Јо ван Фун ду лис на во ди че ти ри глав не тач ке ње го ве све то та
јин ске ер ми нев ти ке: 1) све све ште но рад ње су са ста вље не од два еле
мен та, ду хов ног и ма те ри јал ног, и ти ме су по ве за не са Ова пло ће њем 
Хри сто вим; 2) све Тај не и све ште но деј ства уста но вио је Сам Хри стос и 
пр ви их „на Се би из вр шио“; 3) све што се вр ши у хра му, и слу жбе и Тај
не и објек ти у ње му, има хри сто ло шки ка рак тер и сим во ли ше Хри сто во 
очо вје че ње; 4) сва све та бо го слу же ња и чи но деј ства има ју не бе ски и 
тран сцен дент ни ка рак тер.

Тај на Хри сто ва ле жи у осно ви цје ло куп ног жи во та Цр кве и пред ста
вља, по Св. Си ме о ну, кључ за ту ма че ње и ра зу ми је ва ње бо го слу же ња, 
све ште но рад њи и Тај ни Цр кве. Цен тар и ср це свих бо го слу жбе них и 
све ште них чи но ва и рад њи је сте Све та Ев ха ри сти ја: „То је Тај на над 
тај на ма, осве ће ње све тих и Све ти ња над све ти ња ма, об ред над свим 
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об ре ди ма, гдје је Хри стос из вр ши лац об ре да и на Ње му се об ред вр ши, 
јер сам из вр ши лац Ло гос из вр ши га (об ред) и пре да де, и Он сам је об
ред“. У Све тој Ев ха ри сти ји се на сим во ли чан на чин по на вља цје ло ку
пан до мо строј спа се ња, од ства ра ња сви је та и чо вје ко вог па да у ра ју до 
Хри сто вог Ова пло ће ња и Цар ства не бе ског.

Ар хи е пи скоп со лун ски оштро кри ти ку је ла тин ску и јер мен ску прак
су са вр ша ва ња Ев ха ри сти је на бес ква сним (при је сним) хље бо ви ма. У 
Ев ха ри сти ји хљеб тре ба да бу де „оду ше вљен“ (ἔμψυχος) и „истин ски са
вр шен“ (ἀληθῶς ἄρτιος) да би ука зао на ре ал ност и пу но ћу Хри сто вог 
очо вје че ња. Би ло је нео п ход но да Хри стос бу де са вр ше ни чо вјек са ра
зум ном и сло ве сном ду шом, да би нас чи та ве пре о бра зио. Ква сац, по Св. 
Си ме о ну, озна ча ва ду шу, во да озна ча ва Кр ште ње, а со озна ча ва ра зум. 
Прак су ко ри шће ња ква сних хље бо ва у Ев ха ри сти ји све ти тељ за сни ва и 
на Све том Пи сму: „Да нас вје ру је мо да је Спа си тељ са вр шио на ква сном 
хље бу Пас ху ко ју је же лио, ма да је при је то га вр шио и за кон ску. По што 
је сје део за сто лом, и по што бје ше здје ла у ко ју је умо чио Ју да, ви ди се да 
ни је са вр шио за кон ску Пас ху, јер за кон ка же да мо ра све би ти пе че но на 
ва три, а не ку ва но у во ди“ (De sac. lit. 91). При но ше ње мр твих и без ду
шних бес ква сња ка пред ста вља, по Си ме о ну, об на вља ње ју деј ске прак се 
и по вра так на Ста ри За вјет: „Др жи се пра во сла вља, не при но си мр тве и 
без ду шне бес ква сња ке, не об на вљај об ре де ју деј ске, не уво ди За кон, не 
пра знуј на бес ква сња ци ма“ (De sac. lit. 88 // PG. 155. col. 268).

Све ти тељ та ко ђе кри ти ку је за пад ни оби чај уста но вљен у XI II ви је ку 
да се на Ли тур ги ји не при че шћу ју ма ла дје ца због то га што она не зна ју 
сми сао при че шћа и чи ме се при че шћу ју. Он ка же да та прак са про ти вр
је чи пре да њу Ва се љен ске Цр кве (De sacrаmentis // PG. 155. col. 236–237).

Св. Си ме он бра ни пра во слав ну прак су при зи ва ња Све тог Ду ха 
(епи кле зу) ра ди пре тва ра ња Све тих Да ро ва на Ли тур ги ји и на гла ша ва 
да то ни ка ко не мо же да се про ту ма чи као да Тај ну са вр ша ва чо вјек а не 
Бог: „Је реј зна ме ну је кр стом Да ро ве ка да про из но си При ми те, је ди те 
и Пиј те од ње сви. И по сли је тих ри је чи ве ли ки Ва си ли је на зи ва да ро ве 
ἀντίτυπα. Али ка да је реј при не се Да ро ве и ка же Тво је од тво јих и при
зо ве (ἐπικαλέσασ θαι) бла го дат Ду ха он, истин ски вје ру ју ћи у ње но при
су ство на кон све ште нич ке мо ли тве, зна ме ну је хљеб го во ре ћи: И учи ни 
овај Хлеб ча сним Ти је лом Хри ста Tвогa, а по том и ви но го во ре ћи: А 
што је у Ча ши овој ча сном Кр вљу Хри ста Tвогa, а на кон то га зна ме ну је 
за јед но Да ро ве и про из но си: Пре тво рив ши их Ду хом Тво јим Све тим, 
до да ју ћи Амин ко јим се по твр ђу је Тај на и смје ло ис по вје да да су пред
ло же ни Да ро ви по ста ли Ти је ло и Крв Хри сто ва по Ње го вој си ли и Оца 
и Ду ха, и ни че га ту не ма људ ског, бу ду ћи да се све са вр ша ва Бо жан ском 
бла го да ћу“ (Exp. de div. tem. 86 // PG. 155. col. 737).

У ви зан тиј ској тра ди ци ји би ла је рас про стра ње на прак са кла ња ња 
вјер них на ве ли ком вхо ду у ко јој су не ки ви дје ли идо ло по клон ство. Ову 
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прак су Св. Ни ко ла Ка ва си ла и Св. Си ме он Со лун ски у сво јим дје ли ма 
раз ли чи то ту ма че. Ка ва си ла ка же да ме ђу вјер ни ма има оних ко ји чи
не по клон сма тра ју ћи да се кла ња ју Ти је лу и Кр ви Хри сто вој и да та ко 
па да ју у за блу ду због то га што не раз ли ку ју обич ну Ли тур ги ју, на ко јој 
да ро ви (то ком ве ли ког вхо да) „још ни су пре тво ре ни и при не се ни на 
жр тву“ и Ли тур ги ју пре ђе о све ће них да ро ва на ко јој су „они већ Ти је ло 
и Крв Хри сто ва“. Он сма тра да са мо кла ња ње на ве ли ком вхо ду ни је 
знак не по бо жно сти, али ис ти че да се не тре ба кла ња ти још нео све ће
ним да ро ви ма већ тре ба „та да да пад не мо на ко ље на пред све ште ни ком 
и да га мо ли мо да нас по ме не у мо ли тва ма ко је сли је де, јер не ма дру ге 
мо ли тве ко ја мо же има ти то ли ку моћ и ко ји нам мо же пру жи ти то ли ко 
из вје сна на да ња као што је при но ше ње ове стра шне жр тве, ко ја је, не 
тра же ћи ни шта за уз врат, очи сти ла не по бо жност и бе за ко ње ово га све
та“ (Sac. Lit. in terp. 25, 4).

За раз ли ку од Ка ва си ле Св. Си ме он сма тра да се вјер ни на ве ли ком 
вхо ду мо гу кла ња ти и са мим Да ро ви ма. Иа ко ти Да ро ви ни су пре тво
ре ни они су пред ло же ни Бо гу за ври је ме про ско ми ди је, ка да је над њи
ма очи та на мо ли тва са пр о збом да бу ду при не се ни у „над не бе ски жр
тве ник“, чи ме су по ста ли ἀντίτυπον Ти је ла и Кр ви Хри сто ве. Тер мин 
άντίτυπον код Св. Си ме о на ука зу је на на ро чит ста тус пред ло же них да
ро ва, ко ји још ни су пре тво ре ни у Ти је ло и Крв Хри сто ву, али су до би ли 
прет ход но осве ће ње за ври је ме про ско ми ди је. Он по би ја оне ко ји су 
го во ри ли да је по кло ње ње Да ро ви ма за ври је ме ве ли ког вхо да идо ло по
клон ство, јер та ко на зи ва ју пред ло же не Да ро ве идо ли ма (εἴδωλα) и по
ста ју го ри од не ча сти вих ико но бо ра ца. Св. Си ме он по ре ди по кло ње ње 
Да ро ви ма са по кло ње њем ико на ма: „Бо жан ске ико не су све те за то што 
су истин ски обра зи (μορφώματα τῶν ἀληθινῶν), а пред ло же ни Да ро ви 
су све ти за то што су при не се ни да би по ста ли Ти је ло и Крв Хри сто
ва. Ако тре ба да ода је мо част и по кло ње ње све ште ним ико на ма, он да 
смо још ви ше ду жни кла ња ти се са мим Да ро ви ма ко ји су ἀντίτυπον, ка
ко ка же ве ли ки Ва си ли је, и при не се ни су да би по ста ли Ти је ло и Крв“ 
(Exp. de div. tem. 78 // PG. 155. col. 728–729).

Све ти Мар ко Ефе ски
(Μάρκος ο Ευ γενικός)

Бес ком про ми сан бо рац за чи сто ту пра во слав не вје ре, Св. Мар ко Ефе
ски ро дио се 1391. или 1392. го ди не у Ца ри гра ду, у пле ме ни том ро ду 
Ев ге ни ка. Ње гов отац Ге ор ги је био је ђа кон и са ке ла ри је Ве ли ке Цр кве 
Св. Со фи је, и исто вре ме но учи тељ и ру ко во ди тељ у шко ли при тој цр
кви. Мај ка Ма ри ја би ла је кћи че сти тог и бо го љу би вог ље ка ра.
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Ди је те је на кр ште њу је до би ло име Ма ну ил, што у пре во ду зна чи 
С на ма је Бог, а што је, по аги о гра фу, био про роч ки пред знак ње го вог 
зна ча ја за Цр кву. Пр ви учи тељ и вас пи тач мла дог Ма ну и ла био је ње
гов отац, под чи јим је ру ко вод ством „из у ча вао ре тор ске и ма те ма тич ке 
на у ке“. У сво јој три на е стој гoдини дје чак је остао без оца, али га то ни је 
спри је чи ло да на ста ви шко ло ва ње код дво ји це та да чу ве них про фе со
ра. Ре то ри ку је из у ча вао код Јо ва на Хор та сме на, а фи ло со фи ју код Ге
ор ги ја Ге ми ста Пли то на. У из у ча ва њу на у ка Ма ну ил се од ли ко вао мар
љи во шћу и бр зим на пре до ва њем; но исто та ко кра си ло га је скром но 
по на ша ње и сми ре ност.

По за вр шет ку шко ле Св. Мар ко је сте као зва ње ре то ра и по стао 
учи тељ и вас пи тач у шко ли, ко јом је ра ни је ру ко во дио ње гов отац. Ме
ђу ње го вим уче ни ци ма био је и Ге ор ги је Схо ла рис, по то њи па три јарх 
Ца ри град ски, ко ји ис ти че од лу чу ју ћи ути цај Св. Мар ка на ду хов но и 
ин те лек ту ал но фор ми ра ње сво јих уче ни ка: „Ми не би смо у до вољ ној 
мје ри по ста ли за јед ни ча ри по зна ња исти не да он ни је по си јао у на ма 
пр ва ње на сје ме на сво јим уче њем и сво јим мо ли тва ма, у ко ји ма је че сто 
мо лио од Бо га на ше опло до тво ре ње и ви ше не го ико дру ги под сти цао у 
на ма рев ност за исти ном“ (Над гроб на бе сје да).

Иа ко се на ла зио у сви је ту Св. Мар ко је жи вио не по роч но, као аске та, 
„ни јед ног да на не про пу шта ју ћи Све ште ну Ве че ру у Ве ли кој Цр кви, та
ко да је чо вјек мо гао да га ви ди и зи ми и ље ти ка ко се под ви за ва“. Ње гов 
мо рал ни лик нај бо ље је опи сао Ге ор ги је Схо ла рис у над гроб ној бе сје ди: 
„Мо гу ре ћи о пра вед но сти по кој ног на шег оца да је, још као мла дић и 
при је не го што је умр твио сво је ти је ло у Хри сту, већ био пра вед ни ји од 
под ви жни ка ко ји жи ве у пу сти њи, и да, од ба цив ши све свје тов но ра ди 
Хри ста и при мив ши те рет по слу ша ња Бо гу, ни ка да се ни је одво јио од 
Ње га, ни ка да се ни је ин те ре со вао ис пра зно шћу ово га сви је та, ни је се 
об ма њи вао ње го вом при вре ме ном сла вом и до са ме смр ти са чу вао је ва
тре ну љу бав пре ма Хри сту. Жи ве ћи у пре сто ни ци, ње му је био туђ њен 
жи вот, јер ни шта га ни је ве зи ва ло за њу. Ду бо ко по што ван од стра не 
свих, он не са мо да ни је тра жио по ча сти не го их ни је ни при жељ ки вао“.

Св. Мар ко је био у при ја тељ ским од но си ма и са ца ри град ским па три
јар хом Јеф ти ми јем и са ца рем Ма ној лом II. Ка да се Јеф ти ми је упо ко јио 
све ти тељ му је са ста вио ка нон и сти хи ре ко је свје до че о ње го вој бли
ско сти и љу ба ви пре ма па три јар ху. По стао је са вјет ник ца ра Ма ној ла II 
и „био од ре ђен за ре дак то ра ње го вих спи са“ (των εκείνου συγγραμμάτων 
διορθωτής καταστάς; Јо ван Ев ге ник, Си нак сар Св. Мар ку).

Иа ко је, бу ду ћи да је био из у зет но обра зо ван и бли зак са нај ви шим 
кру го ви ма ца ри град ског дру штва, мо гао да оства ри сјај ну свје тов ну ка
ри је ру, ње го вом ду шом ни су „овла да ли ис пра зност и ла жно бо гат ство, 
еле гант не и укра ше не то ге и оста ло, на че му по чи ва бла го ста ње ово га 
све та“. Он је у два де сет  ше стој го ди ни жи во та на пу стио пре сто ни цу 



548

7 Ви зан тиј ски оци

и оти шао на остр во Ан ти гон, по што ни је мо гао ви ше да об у зда сво ју 
же љу да се за мо на ши. Та мо је иза брао се би за ду хов ног оца углед ног 
под ви жни ка ста р ца Си ме о на, ко ји га је по стри гао за мо на ха дав ши му 
име Мар ко. Ста рац Си ме он је био ве ли ки ду хов ни ру ко во ди лац о ко
јем, на жа лост, не по сто је де таљ ни ји по да ци. Јо ван Ев ге ник га на зи ва 
„чу де сни овај Си ме он“, а Ге ор ги је Схо ла рис ка же да се Св. Мар ко „пре
дао на по слу ша ње та да нај ве ћем од на ших учи те ља вр ли на“.

На остр ву Ан ти гон, ко је је би ло под вла шћу ви зан ти ја ца, а на ла зи се 
на ула зу у Ни ко ми диј ски за лив, Све ти Мар ко је у мо ли тве ном ти хо ва
њу про жи вио око дви је го ди не. Из Си нак са ра Јо ва на Ев ге ни ка са зна
је мо да се на остр ву за јед но са Све тим Мар ком под ви за вао ње гов вр
шњак До ро теј, син цр кве ног ве ли ко до стој ни ка Вал са мо на. Због тур ске 
опа сно сти све ти тељ је за јед но са сво јим ду хов ним оцем и на став ни ком 
Си ме о ном на пу стио остр во и оти шао у чу ве ни Ман ган ски ма на стир 
Св. Ге ор ги ја, гдје је на ста вио свој под виг.

По сли је смр ти пре стар је лог ми тро по ли та Ефе ског Јо а са фа 1437. го
ди не Св. Мар ко је про тив сво је во ље по ста вљен за ми тро по ли та Ефе
ског. Он се то га из бо ра при хва тио тек по сли је мно гих умо ља ва ња и 
на го ње ња, и то, ка ко сам ка же, је ди но из по слу ша ња Цр кви у те шким 
вре ме ни ма. О уз ди за њу Св. Мар ка на ар хи је реј ску ка те дру Ге ор ги је 
Схо ла рис ка же: „При мио је уз ви ше ни ду хов ни чин је ди но ра ди за шти
те Цр кве сво јом рјеч ју. Би ла јој је по треб на сва сна га ње го ве ри је чи да 
је за др жи од скре та ња са пра вог пу та, на ко ји су је већ ву кли ње ни но ви 
пред вод ни ци“ (Над гроб на бе сје да).

У то ври је ме је цар Јо ван VI II, сма тра ју ћи да мо же да по мог не сво ме 
од Ту ра ка угро же ном цар ству скла па њем уни је са Ри мом, по чео да са ста
вља грч ку де ле га ци ју од нај у че ни јих љу ди пре сто ни це за уни о ни стич ки 
са бор. Цар Јо ван VI II је, као и ње гов прет ход ник Ма ној ло II, ду бо ко по
што вао Св. Мар ка, што се мо же за кљу чи ти на осно ву то га што је све ти
тељ на пи сао чи тав низ дје ла на ње го ву мол бу и што је по ца ре вој же љи 
за у зео из у зет но ви сок по ло жај у грч кој де ле га ци ји. Св. Мар ко је на зна
чен за ег зар ха са бо ра ис точ них ота ца и од ре ђен да за мје њу је па три јар ха 
Алек сан дриј ског, па три јар ха Је ру са лим ског и па три јар ха Ан ти о хиј ског.

На че лу мно го број не грч ке де ле га ци је ко ја је кре ну ла на са бор у 
Ита ли ју би ли су цар Јо ван VI II Па ле о лог и остар је ли па три јарх Јо сиф. 
Са бор је све ча но отво рен у Фе ра ри, у про ље ће 1438, а по здрав ну бе сје
ду па пи Еу ге ну IV из го во рио је Св. Мар ко. Ње го ва по здрав на бе сје да 
свје до чи да је тврд ња ка ко је Св. Мар ко то бо же био не при ја тељ уни је 
чак и при је не го што су пре го во ри из ме ђу пра во слав них и ри мо ка то ли
ка мо гли да поч ну и да је по ста вио се би за циљ да са бо ти ра пре го во ре, 
у пот пу но сти без осно ва. Он је искре но же лио да се рас кол пре ва зи ђе 
и гле дао је на ње га као на те шку ра ну на ти је лу Цр кве, ко ју ју по треб но 
што при је за цје ли ти: „Да нас удо ви Ти је ла Го спод њег, ко ји су ра ни је би



549

Све ти Мар ко Ефе ски 7

ли раз дје ље ни и раз дво је ни то ком мно гих ви је ко ва, хи та ју ка уза јам ном 
је дин ству... По гле дај, Го спо де, по дје лу на шу, ка ко је жа ло сна и ка ко смо 
по са мо во љи и др ско сти ра ди уга ђа ња те лу зло у по тре би ли сло бо ду и 
по ста ли слу ге гри је ха... Ја ми слим да ће онај ко је увео ту раз ди о бу и 
рас тр гао сви ше иза тка ни хи тон Го спод ње га Ти је ла би ти под врг нут ве
ћој осу ди не го ли они што Хри ста рас пе ше и не го ли сви од пам ти ви је ка 
без бо жни ци и је ре ти ци!“

Да би ра на хри шћан ства би ла ис ци је ље на, по треб но је нај при је зна
ти при ро ду „бо ле сти“ и ње не узро ке. Са гла сност са цр кве ним оци ма 
(consensus patrum), са пре дањ ским уче њем Цр кве је, по Св. Мар ку, 
услов за пре ва зи ла же ње рас ко ла, а но ви не ко је је уве ла Рим ска Цр ква 
ни су са гла сне са уче њем ота ца: „Не ка да смо у пот пу но сти го во ри ли 
исто и ме ђу на ма ни је би ло рас ко ла, и та да смо на обје стра не би ли у 
са гла сно сти са оци ма. Са да, ка да не го во ри мо исто, ка ко мо же мо би ти 
за јед но? Ми и са да го во ри мо оно што смо го во ри ли и ра ни је и у са гла
сно сти смо ка ко у од но су на са ме се бе та ко и у од но су на оце, и на ше и 
ва ше, ако же ли те да при зна те оно што је исти ни то. А ви, увев ши но ви
не, овим сва ка ко по ка зу је те да сте у не су гла си ци при је све га пре ма са
ми ма се би, за тим у од но су на за јед нич ке оце и, на кра ју, у од но су пре ма 
на ма. Због че га да се не вра ти мо на ону до бру са гла сност ко ја ће по ка
за ти да исто ис по ви је да мо и у од но су на са ме се бе и јед ни на дру ге, и на 
оце, и рас кол ће би ти уни штен и са бра ће се рас ту ре ни и сва ко ће до бро 
учи ни ти?“ (По здрав на бе сје да Св. Мар ка).

Са гла сност са оци ма под ра зу ми је ва, по Св. Мар ку, са гла сност са од
лу ка ма ва се љен ских са бо ра, са пре дањ ским уче њем Цр кве, а не са гла
сност са ми шље њем не ког по је ди нач ног оца: „Али на ово ће мо од го во
ри ти да је ве ли ка раз ли ка из ме ђу оно га што је ре че но у ка нон ским спи
си ма и Пре да њу Цр кве и оно га што је би ло од стра не сва ког од учи те ља 
по је ди нач но на пи са но или чак ње го вим уче њем. Та ко, као пр во, оно 
што нам је пре да то од са мог Бо га мо ра мо да вје ру је мо и да ускла ђу је мо 
јед но са дру гим, ако се по ка же да се не што не сла же. Дру го ме, пак, не 
мо ра мо без у слов но да вје ру је мо и да га при хва та мо без раз ма тра ња. Јер 
мо гу ће је да је не ко и учи тељ, а ипак не го во ри све пот пу но ис прав но. 
Јер ка кву би по тре бу има ли оци за ва се љен ским са бо ри ма, ако сва ки 
од њих ни је мо гао ни у че му да од сту пи од исти не“ (Дру га бе сје да Св. 
Мар ка о чи сти ли шном ог њу).

Св. Мар ку је по сли је пр вих ди ску си ја би ло ја сно да рим ским схо
ла сти ча ри ма ни је би ло ста ло до исти не, па је хтио да на пу сти са бор. 
Али је под при ти ском ца ра, и по лу ка вој по ли ти ци па пе, са бор на ста
вљен у уну тра шњо сти Ита ли је, у гра ду Фло рен ци ји (Фи рен ци). За раз
ли ку од Фе ра ре, ко ја би ла мје сто ука зи ва ња ме ђу соб не ча сти, мје сто 
за јед нич ких тр пе за и те о ло шких рас пра ва ко је су уви јек би ле ис пу
ње не уза јам ним до брим же ља ма, Фло рен ци ја је по ста ла мје сто гдје су, 
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пре ма ри је чи ма Све тог Мар ка, Ла ти ни ски ну ли сво је ма ске у од но су 
на пра во слав не пред став ни ке, вр ше ћи не ми ло ср дан при ти сак да се по
стиг не уни ја под усло ви ма ко је су они же ље ли. Ве ћи на чла но ва грч ке 
де ле га ци је под ле гла је при ти ску и би ла спрем на да чи ни ком про ми се 
на ште ту Пра во слав не Цр кве, ис ти чу ћи да са мо уни ја и по моћ ко ју ће 
Ви зан ти ја до би ти од За па да мо же спа сти Отаџ би ну ко ја је у то ли кој 
мје ри при ти сну та од стра не Ту ра ка. Ићи на ком про мис, „про на ћи не
што сред ње“, по ста је осно ва те о ло шких те жњи грч ких пред став ни ка. 
Али „на ћи не што сред ње“ би ло је не мо гу ће, што је ја сно из ра зио Све ти 
Мар ко Ефе ски сле де ћим ри је чи ма: „Мо же ли по сто ја ти не што сред ње 
из ме ђу исти не и ла жи, не ги ра ња и твр ђе ња, свје тло сти и мра ка? И ма да 
из ме ђу свје тло сти и мра ка мо же да се на ђе не што сред ње, што се на зи ва 
су мра ком, ипак из ме ђу исти не и ла жи не мо же да се на ђе ни шта сред
ње“ (Окру жна по сла ни ца). Ка да су се не ки чла но ви грч ке де ле га ци је 
обра ћа ли Све том Мар ку ри је чи ма: „На ђи нам из лаз, ико но ми ју“, он им 
је од го ва рао: „Вје ра не до зво ља ва ико но ми ју. То је исто као да се ка же: 
од си је ци се би гла ву и иди ку да хо ћеш“ (Жи ти је Св. Мар ка).

Ве ћи на сјед ни ца Фло рен тин ског са бо ра сво ди ла се на то да се оправ
да ла тин ско уче ње о ис хо ђе њу Све тог Ду ха и од Си на (Fi li o que). Иси дор 
Ки јев ски и Ви са ри он Ни кеј ски су на во ди ли ци та те из дје ла цр кве них 
ота ца ка ко би по ми ри ли уче ње грч ких ота ца са уче њем Ла ти на о ис
хо ђе њу Све тог Ду ха и од Си на. Св. Мар ко Ефе ски је уза луд ука зи вао 
да мје ста ко ја они на во де пред ста вља ју фал си фи ка те ин тер по ли ра не у 
ру ко пи се од стра не Ла ти на. Он је био је ди ни ко ји је од луч но бра нио 
пра во слав ни дог мат о ис хо ђе њу Све тог Ду ха. Уче ња о чи сти ли шту, па
пи и дру ге ла тин ске но во та ри је, ма да су не при хва тљи ва и по гре шна, 
ипак ни су то ли ко за ра зна као Fi li o que, јер Fi li o que, по Св. Мар ку, кр њи 
и ква ри пре дањ ску апо стол ску вје ру у Све ту Тро ји цу.

Ка да су се Гр ци са ку пи ли ра ди ко нач не од лу ке и гла са ња, сва ком 
уче сни ку би ло је по ну ђе но да пред ста ви пи сме ну из ја ву о сво јој вје ри. 
Иа ко је Св. Мар ко са ста вио сво је ис по ви је да ње вје ре он га ни је пре дао, 
јер је сма трао да би то би ло бе сми сле но по што је био усма љен у свом 
про ти вље њу Filioque. Ово „Ис по ви је да ње вје ре“ он је об ја вио пра во
слав ном сви је ту тек на кон по врат ка у Ца ри град.

У не дје љу, 5. ју на 1339. го ди не, чла но ви грч ке де ле га ци је пот пи са
ли су уни ју. Са мо је дан је рарх, Св. Мар ко Ефе ски, је од луч но и хра бро 
од био да је пот пи ше. Ка да је ви дио да на ак ту о уни ји, ме ђу три де сет 
три пот пи са, не ма и оног ко јег је нај ви ше при жељ ки вао, па па Еу ген је 
уз вик нуо: „Да кле, ни шта ни смо ура ди ли!“ Па па је био свје стан ствар не 
си ту а ци је на Ис то ку и знао је да Св. Мар ко ви ше не го оста ли чла но ви 
де ле га ци је пред ста вља мен та ли тет ко ји је пре о вла да вао на Ис то ку.

Св. Мар ко се вра тио у Ца ри град 1. фе бру а ра 1440. го ди не, за јед но 
са ца рем Јо ва ном VI II и оста лим чла но ви ма грч ке де ле га ци је. И по
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ред свег на си ља цар ске вла сти и при сут них пап ских ле га та уни ја ни је 
мо гла би ти спро ве де на, ни ти је ишта зна чи ла за на род и вјер ни клир, 
на че лу са Св. Мар ком. У том пе ри о ду ме ђу при ста ли ца ма Св. Мар ка 
Ефе ског ни је би ло ни јед не лич но сти на ви со ком по ло жа ју, ни на цар
ском дво ру ни на па три јар шиј ском дво ру. Епи ско пат, ко ји су пред во
ди ли па три јар си Ми тро фан и Гри го ри је Ма мас, био је у ру ка ма уни ја
та. Мно го број ну ду хов ну вој ску, ко ја се оку пи ла око Све тог Мар ка као 
про по ви јед ни ка и свје до ка Исти не, чи ни ли су мо на си, ни же све штен
ство и прост на род.

Св. Мар ко се крат ко за др жао у пре сто ни ци. Без ца ре вог зна ња, тај
но је на пу стио Ца ри град 15. мар та 1440, и от пу то вао сво јој под Тур
ци ма по ро бље ној па стви у Ефес. Та мо се у пот пу но сти пре дао об но ви 
цр кве ног жи во та. Оби ла зио је цр кве, обра ћао оне ко ји су за лу та ли у 
вје ри, ру ко по ла гао све ште ни ке и бри нуо се за по стра да ле и не срећ не. 
Био је ипак при ну ђен да због бо ле сти и на па да ко ји ма је био из ло жен 
за то што ни је по твр ђен од тур ских вла сти на пу сти Ефес на мје ра ва ју ћи 
да оста так жи во та про ве де на Све тој Го ри. Ка да је брод ко јим је пло вио 
при стао на остр ву Лим но су, јед ном од ма ло број них остр ва ко ја су још 
би ла под вла шћу Ви зан ти је, он је био пре по знат од стра не вла сти и, у 
скла ду са ца ре вим на ре ђе њем ко је је већ би ло из да то, ухап шен и за
тво рен у твр ђа ву. На кон дво го ди шњег за то че ња осло бо ђен је по ца ре
вој на ред би на пра зник Се дам ефе ских му че ни ка и вра ћен у Ца ри град. 
Упо ко јио се 20. ју на 1444. у пе де сет дру гој го ди ни жи во та, у свом ма на
сти ру Све тог Ге ор ги ја, зва ном Ман ган ски.

Ли те рар ну за о став шти ну Св. Мар ка чи не углав ном трак та ти у ко ји
ма по би ја по гре шна уче ња За пад не Цр кве. По ле мич ки ка рак тер има ју 
сле де ћа ње го ва дје ла: „Си ло ги стич ка по гла вља про тив акин ди но ва ца“, 
„Бе сје де о чи сти ли шном ог њу“, „Де сет ар гу ме на та про тив по сто ја ња 
чи сти ли шног ог ња“, „Од го во ри на пи та ња Ла ти на о чи сти ли шту“, „Ис
по ви је да ње пра ве вје ре“, „Ла тин или о до дат ку у Сим вол вје ре“, „Си ло
ги стич ке гла ве пр о тив Ла ти на о ис хо ђе њу Све тог Ду ха са мо од Оца“, 
„О осве ће њу све тих да ро ва“.

У „Бе сје да ма о чи сти ли шном ог њу“ Св. Мар ко од луч но од ба цу је ар
гу мен те ко је су у ко рист чи сти ли шта из ни је ли ка то лич ки те о ло зи Ју
ли јан Це за ри ни и Тор ква ме да, и на во ди низ ар гу ме на та ко ји го во ре 
про тив по сто ја ња чи сти ли шног ог ња, а та ко ђе из ла же и пра во слав но 
уче ње о ста њу ду ше по сли је смр ти.

Ома ле ни трак тат Ла тин пред ста вља за ми шље ни ди ја лог из ме ђу 
пра во слав них и Ла ти на по во дом про бле ма да ли су Ла ти ни за ко ни то и 
до зво ље но уни је ли ин тер по ла ци ју Fi li o que y Сим вол вје ре.

„Си ло ги стич ке гла ве про тив Ла ти на“ пред ста вља ју оби ман те о ло
шкофи ло соф ски трак тат по све ћен про бле му ло гич ког до ка зи ва ња 
пра во слав ног схва та ња дог ма та о ис хо ђе њу Све тог Ду ха.
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„Ис по ви је да ње пра ве вје ре“ по све ће но је истом дог мат ском про бле
му као и „Си ло ги стич ке гла ве“, тј. опо вр га ва њу ла тин ског дог ма та о ис
хо ђе њу Све тог Ду ха и од Си на. У овом до ку мен ту та ко ђе се од ба цу је 
и са ма чи ње ни ца уно ше ња до дат ка у Сим вол вје ре, а он се за вр ша ва 
са вје том да се пра во слав на вје ра са чу ва не ра зо ри ва и да се не тра жи 
уни ја са Ри мом.

Осим на ве де них дје ла Св. Мар ко је на пи сао „Ту ма че ње Ису со ве мо
ли тве“, „По здрав ну бе сје ду па пи Еу ге ну IV“ и не ко ли ко по сла ни ца од 
ко јих је нај по зна ти ја „Окру жна по сла ни ца“, на ста ла по во дом по ста
вље ња Ми тро фа на за уни о ни стич ког па три јар ха ца ри град ског, у ко јој 
све ти тељ по зи ва вјер не да не сту па ју у оп ште ње са од ступ ни ци ма од 
пра во сла вља, већ да не по ко ле бљи во чу ва ју сво ју вје ру.

У сво јим по ле мич ким дје ли ма Св. Мар ко је нај ви ше па жње по све
тио по би ја њу уче ња о Fi li o que, сма тра ју ћи да оно пред ста вља „не под
но шљи ву и нео про сти ву ху лу про тив са мог би ћа Пре све тог Ду ха“. Он 
ис ти че да је уно ше ње би ло ка квог до дат ка, ма кар он и не имао је ре тич
ки са др жај, у Сим вол вје ре не ле ги тим но, јер се про ти ви од лу ци ко ју су 
до ни је ли оци Тре ћег ва се љен ског са бо ра. Ова од лу ка је до не се на због 
то га што су се по че ли по ја вљи ва ти Сим во ли вје ре ко је су је ре ти ци из
ви то пе ра ва ли, до пу ња ва ли и скра ћи ва ли.

На при мјед бе Ла ти на да Fi li o que ни је до да так, не го об ја шње ње Сим
во ла вје ре ко је ни у ком слу ча ју не мо же би ти за бра ње но и да је Рим ска 
Цр ква има ла пра во и ау то ри тет да уне се Fi li o que y Сим вол вје ре, јер он 
је дог мат ски оправ дан, Св. Мар ко од го ва ра да Fi li o que ни је дог мат ски 
оправ дан ни ти је не ка кво „об ја шње ње“ Сим во ла вје ре, већ до да так ко
ји ква ри пре дањ ску апо стол ску вје ру у Све ту Тро ји цу.

По во дом тврд ње Ла ти на да Све ти Дух ис хо ди од Оца и од Си на, али 
као од јед ног прин ци па и јед ним дје ло ва њем, Све ти Мар ко ис ти че ап
сурд ност ова кве тврд ње, јер ако Све ти Дух за до би ја би ће од Оца и од 
Си на он да има мо два прин ци па, два узро ка и два дје ло ва ња у Све тој 
Тро ји ци: „Јер ми ка же мо да Дво ји ца (Син и Све ти Дух) про из ла зе од 
Узро ка, а не Је дан. Да кле, ако ства ри сто је ова ко, с об зи ром на то да 
Ла ти ни при пи су ју Два ма Ли ци ма, за пра во Оцу и Си ну, та ко ђе и свој
ство да бу ду Узро ци Бо жан ства, по ста вља мо им сле де ће пи та ње: Ко ме 
од Њих они при пи су ју ово свој ство? Ако ка жу да га при пи су ју Дру го ме 
(тј. Си ну), са мо по се би је очи глед но да је оно ап сурд. Та да ће мо има ти 
два узро ка, као и дво ји цу ко ји про из ла зе од Узро ка и на тај на чин ће се 
по ка за ти два по чет ка и то ли ко слав но јед но на чал ство (у Све тој Тро
ји ци) би ће на ру ше но. Ако га, пак, при пи су ју пр вом (тј. Оцу), на ко ји 
на чин то чи не? Јер ако је ово за јед нич ко свој ство ко је при па да су шти
ни, оно у под јед на кој мје ри при па да свим Три ма Ли ци ма... Ми ко ји код 
Си на не ги ра мо свој ство да бу де узрок Све тог Ду ха ни чим не уни жа ва
мо Ње га у до сто јан ству у од но су на Бо га и Оца: јер ми не ка же мо да је 



553

Све ти Мар ко Ефе ски 7

Узрок Бо га за јед нич ко свој ство (Оца и Си на), као што то ни је ни Оче ва 
без у зроч ност, а ни са мо свој ство да је Он Отац. Ла ти ни, пак, сма тра ју
ћи да је ово за јед нич ко свој ство Бо га, а за тим го во ре ћи да Дух ово не 
по сје ду је, са мим тим, јер то нео п ход но сли је ди из ово га, чи не Га ма њим 
од Оца и Си на по Бо жан ству и до сто јан ству, чи ме ху ле на Ду ха Све тог“ 
(Си ло ги стич ке гла ве про тив Ла ти на).

На тврд њу да пред ло зи „кроз“ (δια, per) и „од, из“ (εκ), ка да се у Све
том Пи сму го во ри о Бо жан ским Ли ци ма, има ју исто зна че ње и да пред
лог „од, из“ (εκ) ука зу је на Си на као узро ка Ду ха, због че га се та мо где 
се го во ри да Све ти Дух про из ла зи „кроз Си на“ те ри је чи ле ги тим но 
мо гу за ми је ни ти ри је чи ма „од Си на“, Св. Мар ко од го ва ра: „Ми ће мо 
их за мо ли ти да нам до ка жу сле де ће: да ли је не гдје ка за но да Дух Све ти 
про из ла зи или ис хо ди „кроз Оца“? Јер ако су пред ло зи „кроз“ (δια, per) 
и „од, из“ (εκ) исто знач ни а не раз ли чи ти, би ло би нео п ход но да се и 
овај из раз не гдје на ла зи, као што се у од но су на тво ре ви ну (сла ње Ду ха) 
он сву гдје мо же на ћи... ја сно је да из раз „кроз Си на“ ов дје зна чи не што 
дру го не го из раз „од Си на“, с об зи ром на то да се ово не ка же у ве зи са 
ис хо ђе њем, не го у ве зи са да ва њем Све тог Ду ха (тво ре ви ни)... Та ко, Јо
ван Да ма скин ка же сле де ће: „Ми ка же мо ‘Дух Си на’, али не ка же мо ‘од 
Си на’“ (Си ло ги стич ке гла ве про тив Ла ти на).
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Увод

По јам „мо нах“ до ла зи од грч ке ри је чи μοναχός ко ја из вор но зна чи сам 
или је дан. Ри јеч μοναχός у ду бљем сми слу озна ча ва уну тра шње је дин
ство, цје ло ви тост, цје ло му дрен жи вот чи ји је ко нач ни циљ по сти за ње 
хри сто по до би ја. Мо на штво ни је не ка кво уни же ње, ума ње ње, ли ша ва
ње при ро де не го по вра так ње ној пу но ћи и чи сто ти.

Мо на штво се по ја ви ло кра јем тре ћег ви је ка у Егип ту као плод 
жуд ње не ко ли ци не хри шћан ских ен ту зи ја ста да у пу стињ ској са мо
ћи, да ле ко од сви је та и по ро ди це, из љу ба ви пре ма Бо гу жи ве је ван
ђел ски жи вот ис пу њен мо ли тва ма и под ви зи ма. Око тих пу сти ња ка 
се у че твр том ви је ку оку пља све ве ћи број уче ни ка жељ них та квог 
на чи на жи во та, та ко да мо на штво по при ма ма со ван ка рак тер, а мо на
шке на се о би не ни чу по чи та вом Егип ту, Си ри ји, Па ле сти ни и Ма лој 
Ази ји. Се ку ла ри за ци ја цр кве ног жи во та и опа да ње хри шћан ског мо
ра ла ве о ма су ути ца ли на ја ча ње мо на шког по кре та ко ји у се би са др
жи и не ку вр сту про те ста про тив кон фор ми зма и оп ште при хва ће ног 
дру штве ног по рет ка и ор га ни за ци је. Мо на штво је, по ри је чи ма про
то је ре ја Алек сан дра Шме ма на, би ло по треб но Цр кви да је опо ми ње 
на ње ну истин ску при ро ду, да по сто ји у сви је ту али да ни је од ово га 
сви је та. По сво јој при ро ди мо на штво ни је ан ти дру штве на по ја ва, већ 
по ку шај да се у овом сви је ту та шти не са гра ди но во дру штво, нов за
јед нич ки жи вот, за сно ван на је ван ђел ским прин ци пи ма, у ко ме би се 
от кри ла пу на сло бо да хри шћа ни на у од но су на све да то сти и ре ал но
сти ово га сви је та.

Два основ на ви да мо на штва су от шел ни штво или пу сти ња штво 
(ἀναχωρητής, ἐρεμίτης) и оп ште жи ће или ки но ви ја (κοινός βίος). От шел
ни штво пред ста вља уса мље ну аске зу по је ди на ца, из ван сва ке за јед ни це 
с дру гим под ви жни ци ма, ко ја има за циљ по сти за ње што пот пу ни јег 
са би ра ња ду ха и што при сни јег до ди ра са Бо гом. Ро до на чел ник овог 
(нај ста ри јег) ви да мо на штва је чу ве ни аске та Св. Ан то ни је Ве ли ки. Оп
ште жи ће или ки но ви ја је чвр ста и пот пу на за јед ни ца мо на ха, об је ди
ње них за вје том по слу шно сти на сто ја те љу ма на сти ра или игу ма ну. Ова 
за јед ни ца се ма ни фе сту је ка ко на ду хов ном та ко и на ма те ри јал ном 
пла ну. Осни вач оп ште жи ћа је Св. Па хо ми је Ве ли ки.
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Увод 7

Скит ско мо на штво пред ста вља ком би на ци ју пу сти но жи ћа и оп ште
жи ћа. Овај об лик мо на шке аске зе прак ти ку ју два или три мо на ха под вођ
ством ду хов ни ка. Осни вач скит ском мо на штва је Св. Ма ка ри је Ве ли ки.

Ве ћи на цр кве них ота ца да ва ла је пред ност ки но ви ји у од но су на 
от шел ни штво. Св. Ва си ли је Ве ли ки ис ти че да чо вјек ни је са мот њач ко 
не го дру штве но би ће, би ће за јед ни це ко је не мо же да спо зна вла сти те 
гри је хе ако не ма не ко га ко би га ко рио и ми ло срд но по пра вљао. Уса
мље нич ки на чин жи во та се, по ње му, про ти ви хри шћан ском уче њу о 
љу ба ви, ко је не до пу шта да ико тра жи са мо вла сти ту ко рист. Ме ђу за
го вор ни ци ма от шел ни штва по себ но се ис ти че чу ве ни под ви жник Ар
се ни је Иси ха ста († око 450), ко ји је го во рио да мо нах мо же за до би ти 
спа се ње и за јед ни цу са Бо гом са мо бјек ством од љу ди у пу стињ ску са
мо ћу: „Бог ви ди да ја во лим све, али не мо гу би ти исто вре ме но са Бо гом 
и са љу ди ма. Све си ле не бе ске има ју јед ну во љу и јед но ду шно сла ве Бо
га, на зе мљи пак сва ки чо вјек има сво ју во љу и ми сли љу ди су раз ли чи
те. Не мо гу оста ви ти Бо га и жи вје ти са љу ди ма“.

Иа ко је из ме ђу при ста ли ца пу сти њач ке и ки но виј ске аске зе че сто 
по сто ја ло су пар ни штво и јед ни и дру ги су би ли уби је ђе ни да мо ли тва, 
без об зи ра на њен об лик, чи ни глав ни са др жај мо на шког жи во та. За 
мо на хе мо ли тва има нај ду бљи ег зи стен ци јал ни сми сао, она је око сни ца 
сва ко га под ви га и нај ви ша на у ка ко ја об је ди њу је цје ло ку пан ду хов ни 
жи вот чо вје ков.

У аскет ској прак си су по сто ја ла два основ на об ли ка мо ли тве а са
мим тим и дви је основ не кон цеп ци је ду хов ног жи во та. Кон цеп ци ју 
„ум не мо ли тве“ (νοερά προσ ευχή) као је ди ног сред ства по мо ћу ко га се 
по сти же по зна ње Бо га и за јед ни ца са Њим, за сту пао је ори ге ни стич
ки на стро је ни мо нах Ева гри је Пон тиј ски. Ова кон цеп ци ја је из раз ин
те лек ту а ли стич ког до жи вља ја ствар но сти ко ји се фор ми рао под сна
жним ути ца јем нео пла тон ске фи ло со фи је. Циљ мо на шког под ви га, по 
Ева гри ју, је ра зо ва пло ће ње (де зин кар на ци ја) ума и ње го во су штин ско 
сје ди ње ње са Бо гом. По дру гој кон цеп ци ји, ко ју за сту па Св. Ма ка ри је 
Ве ли ки од но сно ау тор „Ма ка ри јев ског кор пу са“, чо вјек је ду шев нотје
ле сна цје ли на због че га чи та во људ ско би ће тре ба да уче ству је у мо ли
тви, а не са мо ум, као што је учио Ева гри је. Цен тар чо вје чи јег би ћа је 
ср це на ко је тре ба усред сре ди ти мо ли тву. Плод ове мо ли тве је сте деј
ство Бо жан ске бла го да ти ко ја се до жи вља ва у ср цу. Ма ка ри је ва „мо ли
тва ср ца“ (προσ ευχή καρδιάς) по ста ће те мељ иси ха зма.

И при ста ли це ки но виј ске и пу сти њач ке аске зе сма тра ли су да је уче
шће у Све тој Тај ни Ев ха ри сти је нео п ход но за ис пра ван ду хов ни жи вот. 
Па ла ди је на во ди три слу ча ја ко ја свје до че о убје ђе њу пр вих мо на ха да 
је аскет ски под виг нео дво јив од Ев ха ри сти је. Ка да се мо на ху Ва лен
ту ука зао ђа во у Хри сто вом об лич ју он је из ја вио да не ма по тре бе да 
се при че шћу је бу ду ћи да гле да жи вог Хри ста. Ка сни је је спо знао сво ју 
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за блу ду и ду хов но је оздра вио тек на кон стро ге по кај не ди сци пли не. 
Дру га два слу ча ја још су тра гич ни ја. Об у зет гор до шћу, мо нах Хе рон 
је од би јао да се при че сти Све тим Тај на ма, а мо нах Пто ло меј је из ја вио 
ка ко је при че шће не бит но за ду хов ни жи вот. Обо ји ца су ка сни је на пу
сти ла от шел нич ки жи вот и не зна се ка ко су за вр ши ли. Од Св. Ва си ли
ја са зна је мо да су еги пат ски пу сти ња ци чу ва ли ев ха ри стиј ске да ро ве 
у сво јим ке ли ја ма и сво јим их ру ка ма узи ма ли че ти ри пу та не дјељ но: 
уто р ком, пет ком, су бо том и не дје љом.

Упо ре до са раз во јем аскет ске прак се раз ви ја ла се и аскет ска књи
жев ност, ко ја је у по чет ку има ла апоф тег мат ски ка рак тер – по ја ви ла се 
у фор ми ве ћих или ма њих збир ки из ре ка ота ца или апоф тег ми (ἀπο
φθέγματα). У ка сни јем пе ри о ду аскет ски пи сци си сте мат ски из ла жу 
сво је уче ње, ко је че сто има опит ни ка рак тер и ја вља се као плод вла
сти тог аскет ског ис ку ства.

На кон раз до бља му че ни штва осје ти ла се по тре ба за но вим опи си ма 
хе рој ских под ви га мо ти ви са них вје ром. То је ути ца ло на ра ђа ње ве о
ма зна чај ног цр кве нокњи жев ног жан ра, аги о граф ских спи са, у ко ји ма 
се из но се би о гра фи је (жи ти ја) све тих под ви жни ка. На фор ми ра ње ове 
вр сте књи жев но сти до ста је ути ца ла и апоф тег мат ска ли те ра ту ра. За
јед нич ко оби љеж је ових спи са је да ни су пот пу но по у зда ни у по гле ду 
из но ше ња исто риј ских по је ди но сти, јер им је пре вас ход ни циљ да при
ка жу иде ал све то сти а не исто риј ску тач ност.

Пр во и нај зна чај ни је аги о граф ско дје ло је „Жи ти је Све тог Ан то ни
ја“ ко је је на пи сао Св. Ата на си је Ве ли ки. У овом жи ти ју Св. Ата на си је 
глав ни ак це нат ста вља на при ка зи ва ње ду хов ног ли ка све ти те ља, по
ти ску ју ћи у дру ги план спољ не до га ђа је ве за не за жи вот ве ли ког под
ви жни ка. Ово дје ло ће по ста ти узор за по зни ју жи тиј ску ли те ра ту ру.

Мо на шки збор ни ци IV –VI ви је ка

Од са мог по чет ка мо на си су за пи си ва ли по у ке или из ре ке сво јих ду
хов них учи те ља или ста ра ца и та ко су на ста ли „Па те ри ци“ (Πα τεριχόν), 
збор ни ци из ре ка (ἀπο φθέγματα) и епи зо да из жи во та пре по доб них 
ота ца. „Па те ри ци“ или „Отач ни ци“ су по зна ти у ра зним ре дак ци ја ма 
и под раз ли чи тим име ни ма. По на чи ну из ла га ња (по фор ми) раз ли
ку је мо два основ на ти па ових збор ни ка: „азбуч ни“ или „ал фа вит ни“, 
у ко ји ма су по азбуч ном по рет ку са бра не из ре ке и епи зо де из жи во та 
под ви жни ка, и „си сте мат ски“, у ко ји ма је ма те ри јал те мат ски рас по ре
ђен по по гла вљи ма.

Овај жа нр аскет ске ли те ра ту ре раз вио се у IV–V ви је ку ка да су се 
по ја ви ла три збор ни ка: „Азбуч ни па те рик“, „Исто ри ја мо на ха у Егип
ту“ и „Лав са ик“.
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Нај ста ри ји мо на шки збор ник је „Азбуч ни па те рик“ ко ји се у грч
кој тра ди ци ји на зи ва „Из ре ке све тих ста ра ца“ (Ἀπο φθέγματα τῶν ἁγίων 
γερόντων). У ње му су по азбуч ном по рет ку са бра не из ре ке и епи зо де из 
жи во та еги пат ских под ви жни ка од Св. Ан то ни ја до Св. Ора. Бу ду ћи да 
су из ре ке Св. Пи ме на Ве ли ког нај за сту пље ни је у „Азбуч ном па те ри ку“ 
прет поствља се да су га са ста ви ли ње го ви уче ни ци, што зна чи да је пр
ва ре дак ци ја овог збор ни ка на ста ла кра јем IV или по чет ком V ви је ка.

„Исто ри ја мо на ха у Егип ту“ (Ἡ κατ’ Αἴγυπτον τῶν µοναχῶν ἱστορία; 
Hi sto ria Mo nac ho rum in Aegypto) са др жи крат ка по вје ство ва ња о 26 
еги пат ских от шел ни ка, њи хо ве при че и афо ри зме. Ка зи ва ња има ју 
фор му опи са пу то ва ња гру пе мо на ха по глав ним цен три ма еги пат ског 
мо на штва. Овај збор ник, ко ји је са ста вио не по зна ти ау тор 395/396, са
чу ван је на грч ком је зи ку и у Ру фи но вом ла тин ском пре во ду.

Тре ћи збор ник „Лав са ик“ (Λαυσαϊχόν; Λαυσαϊκή Ιστορία; Hi sto ria La
u si a ca) са ста вио је око 420. ис так ну ти исто ри чар ра ног мо на штва на 
Ис то ку, епи скоп је ле но пољ ски Па ла ди је (Παλλάδιος Ἑλεν οπόλεως † 
при је 431) на мол бу др жав ног чи нов ни ка Лав са, ко мор ни ка ца ра Те
о до си ја II, ко ји је био по знат по сво јој по бо жно сти. Па ла ди је је ро ђен 
око 363. у Га ла ти ји у Ма лој Ази ји. За мо на шио се осам де се тих го ди на 
IV ви је ка у Је ру са ли му и на кон то га пре шао у Еги пат. Под ви за вао се у 
Ни триј ској пу сти њи и Ке ли ја ма под ду хов ним ру ко вод ством Ева гри ја 
Пон тиј ског, а на кон ње го ве смр ти (399) вра тио се у Ма лу Ази ју гдје је 
иза бран за епи ско па је ле но пољ ског. Осим „Лав са и ка“ Па ла ди ју при па
да ју још два ра да: „Ди ја лог о жи во ту Јо ва на Зла то у ста“ (Διάλογος περί 
βίου καί πολιτείας τοῦ μακαρίου Ἰωάννου), у ко јем бра ни зна ме ни тог ца
ри град ског ар хи е пи ско па од оп ту жби Те о фи ла Алек сан дриј ског, и пр
ви дио спи са „О на ро ди ма Ин ди је и о бра ма ни ма“ (Παλλαδίου περὶ τῶν 
τῆς Ἰνδίας ἐθνῶν καὶ τῶν Βραγμάνων).

„Лав са ик“ је нај зна чај ни ји из вор за исто ри ју ра ног мо на штва на 
Ис то ку, ка ко му шког та ко и жен ског. Па ла ди је пи ше о мо на си ма ко
је је лич но по зна вао и су сре тао али ко ри сти и по дат ке „о бо го но сним 
под ви жни ци ма Хри сто вим“ ко је је пре у зео од дру гих, ка ко усме не из 
раз го во ра, та ко и пи сме не из већ по сто је ћих жи во то пи са по је ди них 
под ви жни ка.

Је дан од нај зна чај них мо на шких збор ни ка „Ду хов ни Луг“ (Λειμών 
πνευματιχός; Λειμωνάριον; Pra tum spi ri tu a le) по знат и под име ном „Си
нај ски па те рик“ са ста вио је па ле стин ски мо нах Јо ван Мосх (Ιωάννης 
Μόσχος 550–619) ко ји је кра јем VI ви је ка за јед но са сво јим уче ни ком 
Со фро ни јем (бу ду ћим епи ско пом Је ру са лим ским) об и шао мо на шке 
на се о би не на Бли ском ис то ку. На кон оби ла ска зна ме ни тих па ле стин
ских и си риј ских оби те љи они су оти шли у Еги пат гдје су пом но и са 
љу ба вљу по сма тра ли и про у ча ва ли жи вот слав них ти ва ид ских под ви
жни ка. Сво је ути ске и свје до чан ства за пи са ли су у овај збор ник.
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Све ти Ан то ни је Ве ли ки
(Αντώνιος ὁ Μέγας; An to ni us Mag nus)

Ро до на чел ник хри шћан ског мо на штва и не пре ва зи ђе ни узор мо на
шког жи во та Св. Ан то ни је ро дио се у Сред њем Егип ту 251, у имућ ној 
хри шћан ској по ро ди ци коптског по ри је кла. На кон смр ти ро ди те ља мо
рао је да пре у зме бри гу о по ро дич ном има њу. Ка да је имао два де се так 
го ди на чуо је у цр кви при чу о бо га том мла ди ћу из Је ван ђе ља по Ма те ју, 
ко ја га је ду бо ко дир ну ла и про ми је ни ла ње гов жи вот. Раз дао је има ње 
си ро ма си ма и пот пу но се по све тио под ви жни штву. Под виг је за по чео 
у бли зи ни род ног мје ста, а по том се упу тио у пу сти њу гдје два де сет го
ди на пр о во ди жи вот у нај стро жи јој аске зи. Овај пе ри од жи во та опи сан 
је у жи ти ју као не пре ста на бор ба све ти те ља са си ла ма зла.

Дру ги пе ри од жи во та слав ног под ви жни ка за по чи ње ње го вим из
ла ском из пу стињ ске са мо ће (око 305), ка да га по сје ћу ју мно го број ни 
по што ва о ци ишту ћи од ње га ду хов не по у ке. Он им до зво ља ва да се на
се ле у ње го вом су сјед ству и да на пра ве по је ди нач не ке ли је „по угле ду 
на ша то ре но мад ских пле ме на“. Та ко ни чу пр ве ко ло ни језа јед ни це мо
на ха от шел ни ка ко је су се зва ле μοναστήρια. Μοναστήρια ни су би ле ор
га ни зо ва не по ки но виј ском прин ци пу, већ су пред ста вља ле не ку вр сту 
сло бод ног са ве за мо на ха под ду хов ним ру ко вод ством Св. Ан то ни ја.

Око 310. го ди не, за ври је ме Мак си ми но вог го ње ња хри шћа на, Све
ти Ан то ни је је оти шао у Алек сан дри ју, же ле ћи да му че нич ки по стра да 
за Хри ста. По што ни је при мио му че нич ки ви је нац вра тио се у пу сти њу 
бли зу Цр ве ног Мо ра и та мо на ста вио са под ви зи ма. Го ди не 338. по но во 
је си шао у Алек сан дри ју са на мје ром да се су прот ста ви Ари је вом зло
вјер ју и да по др жи Св. Ата на си ја у ње го вој бор би за пра во сла вље.

До жи вив ши ду бо ку ста рост, упо ко јио се 356. го ди не у сво јој ис по
сни ци крај Цр ве ног Мо ра. Не по сред но пред смрт на ре дио је да бу де 
са хра њен на не по зна том мје сту и да се ње го ве дви је ман ти је да ју Св. 
Ата на си ју и Св. Се ра пи о ну Тму ит ском. „Жи ти је Све тог Ан то ни ја“, ко је 
је глав ни из вор за ње го ву би о гра фи ју, на пи сао је ње гов уче ник и ве ли
ки по што ва лац Св. Ата на си је Ве ли ки.

Од Све тог Ан то ни ја су нам оста ле „Из ре ке“ (ἀπο φθέγματα), ко је су 
за пи са ли ње го ви уче ни ци. Ње му се при пи су је и мно штво пи са ма упу
ће них мо на си ма и дру гим ли ци ма. Је ро ним ка же да је Св. Ан то ни је ра
зним ма на сти ри ма у Егип ту упу тио се дам по сла ни ца апо стол ског ка
рак те ра ко је су пре ве де не (са коптског) на грч ки је зик (De vir. ill. 88).
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Све ти Па хо ми је Ве ли ки
(Παχώμιος ὁ Μέγας; Pac ho mi us Ta ben ni si en sis, Mag nus)

Па хо ми је је ро ђен у мно го бо жач кој по ро ди ци у Ти ва и ди (Гор њи Еги
пат) око 290. го ди не. Као мла дић је ан га жо ван у вој ску ца ра Кон стан
ти на, гдје је упо знао не ке рев но сне хри шћа не ко ји су оста ви ли ве о ма 
по зи ти ван ути сак на ње га и ути ца ли на ње го ве бу ду ће жи вот не од лу ке. 
Он се за вје то вао хри шћан ском Бо гу да ће му по све ти ти свој жи вот уко
ли ко се ус пи је осло бо ди ти вој не слу жбе. Ка да је цар об ја вио крај ра та и 
рас пу стио вој ску Па хо ми је је остао вје ран сво ме за вје ту. На кон кр ште
ња, ко је је при мио у сво јој два де се тој го ди ни, он је за по чео но ви жи вот 
у јед ном на пу ште ном па ган ском хра му, чи та ју ћи не пре кид но Све то 
Пи смо на коптском је зи ку. Уско ро се при дру жио ма лој за јед ни ци аве 
Па ла мо на, гдје се за мо на шио и про вео у под ви зи ма де се так го ди на. Па
хо ми ју се сви дио за јед нич ки жи вот ма ле мо на шке оби те љи ко јом је ава 
Па ла мон ис ку сно и вје што ру ко во дио, па је, до бив ши авин бла го слов, 
ри је шио да фор ми ра ве ће мо на шке за јед ни це ки но виј ског ти па. Пр ву 
та кву за јед ни цу фор ми рао је у јед ном се лу у Гор њој Ти ва и ди. Ка ко је 
за јед ни ца ра сла Па хо ми је се све ви ше тру дио да уре ди њен уну ра шњи 
жи вот уво де ћи но ве слу жбе и пра ви ла ко ја су омо гу ћа ва ла ефи ка сни је 
функ ци о ни са ње оп ште жи ћа. Ви дјев ши да се број мо на ха до ста уве ћао 
Па хо ми је је од лу чио да са гра ди но ви ма на стир уво де ћи не ка но ва ар хи
тек тон ска рје ше ња. Ци је ли ма на стир ски ком плекс огра дио је зи дом ко
ји је оне мо гу ћа вао сло бод но ко му ни ци ра ње мо на ха са спољ ним сви је
том. Огра ђе ни ма на стир ски ком плек си на зва ни су „ман дра ма“ („ман
дра ма“ се на копстком је зи ку на зи ва ју то ро ви за ов це), а стар је ши на и 
ру ко ви де тељ „ман дри“ звао се ар хи ман дрит. За ври је ме Па хо ми је вог 
жи во та по диг ну то је де вет оп ште жи тељ них му шких ма на сти ра са 5000 
мо на ха и два жен ска оп ште жи тељ на ма на сти ра на чи јем је че лу би ла 
Па хо ми је ва се стра Ма ри ја. Го ди не 346. чи та ву област за хва ти ла је епи
де ми ја ку ге од ко је је умр ло пре ко 100 Па хо ми је вих мо на ха и сам Па хо
ми је. Пред смрт је за мо лио свог уче ни ка Те о до ра да ње го во ти је ло тај но 
са хра ни на не по зна то мје сто, јер је још за жи во та осу ђи вао по што ва ње 
ти је ла Све тих Бо жи јих угод ни ка го во ре ћи: „Све ти ни су срет ни ка да се 
то чи ни, јер ко та ко чи ни тр гу је ти је ли ма све тих“.

Под Па хо ми је вим име ном до нас је до шао „Збор ник мо на шких пра
ви ла“ (Re gu la ad mo nac hos) ко ји ни је ис кљу чи во ње го во дје ло. Ње га су 
до пу ни ли Па хо ми је ви уче ни ци ава Оро си је и ава Те о дор. Збор ник је 
нај при је пре ве ден на грч ки а по том и на ла тин ски је зик. Па хо ми је во 
„Пра ви ло“ са др жи про пи се (pra e cep ta) ко ји ис црп но ре гу ли шу кон
крет не си ту а ци је у оп ште жи тељ ном ма на сти ру, а по слу жи ће као узор 
за ка сни је ки но виј ске уста ве. Ди је ли се на че ти ри ди је ла: пра ви ла и 
упут ства, пра ви ла и епи ти ми је, пра ви ла и за ко ни, и уред бе.
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Све том Па хо ми ју при па да ју та ко ђе „Крат ке ду хов не по у ке“ на копт
ском је зи ку и је да на ест пи са ма. У па те ри ци ма су са чу ва не ње го ве из ре
ке или апоф тег ме.

Све ти Ма ка ри је Еги пат ски
(Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος; Ma ca ri us Mag nus)

Зна ме ни ти скит ски под ви жник Св. Ма ка ри је Еги пат ски ро дио се у се
лу Пти на пор у До њем Егип ту око 300. го ди не. По же љи ро ди те ља, а 
про тив сво је во ље сту пио је у брак. У три де се тој го ди ни жи во та, на кон 
смр ти ро ди те ља и су пру ге, уда љио се у Скит ску пу сти њу гдје се по све
тио стро гој аске зи. Сте као је ве о ма бр зо ве ли ки углед и сла ву, због че
га су га оста ли мо на си на зи ва ли мла ди ћемстар цем. За ње гов ду хов ни 
раз вој од на ро чи тог је зна ча ја по знан ство са Св. Ан то ни јем Ве ли ким, 
од ко га се учио мно гим вр ли на ма и му дро сти мо на шког жи вље ња.

У че тр де се тој го ди ни по све ћен је у чин све ште ни ка и по ста вљен за 
на сто ја те ља скит ских мо на ха. За ври је ме ца ра Ва лен та, због свог ан
ти а ри јан ског ста ва, прог нан је на јед но остр во, али је убр зо вра ћен у 
Скит ску пу сти њу. На кон ше зде сет го ди на про ве де них у под ви гу Св. 
Ма ка ри је се упо ко јио у Го спо ду 391. го ди не.

Иа ко Св. Ма ка ри је ни је ни шта пи сао, под ње го вим име ном до нас је 
до шао ве ли ки број мо рал ноаскет ских дје ла пи са них у об ли ку пи са ма, 
оми ли ја и из ре ка. Ова дје ла су у на у ци по зна та под за јед нич ким на
зи вом „Ма ка ри јев ски кор пус“ (Cor pus Ma ca ri a num). „Ма ка ри јев ском 
кор пу су“ при па да ју сле де ћи спи си: 1) три по сла ни це на ла тин ском је
зи ку и јед на (Ве ли ка по сла ни ца) на грч ком је зи ку (PG. 34. col. 405–446); 
2) мо ли тва (PG. 34. col. 445–448); 3) „Ду хов не оми ли је 1–50“ (PG. 34. col. 
449–821); 4) се дам аскет ских трак та та („О чу ва њу ср ца“, „О ду хов ном 
са вр шен ству“, „О мо ли тви“, „О тр пље њу и ра су ђи ва њу“, „О уз ви ше њу 
ума“, „О љу ба ви“, „О сло бо ди ума“ – PG. 34. col. 821–968); 5) „Из ре ке“ 
(ἀπο φθέγματα) у „Азбуч ном па те ри ку“ (PG. 34. col. 229–264); 6) „Копт
ске апоф тег ме“ об ја вље не у ча со пи су „An na les du Musée Gu i met“ (№ 25 
– 1894); 7) се дам оми ли ја ко је је 1918. от крио и об ја вио Г. Л. Ма ри от 
(Ma ca rii Anec do ta: se ven un pu blis hed ho mi li es of Ma ca ri us, Ed. By Mar ri ott 
Ge or ge Le i ce ster, Cam brid ge, 1918).

Од свих дје ла при пи са них Св. Ма ка ри ју нај ва жни ја су збо р ник од 50 
„Ду хов них оми ли ја“ (Ὁμιλίαι πνευματικαί; Ho mi li ae spri ri tu a les) и „Ве ли
ка По сла ни ца“ (Epi sto la mag na).

„Ве ли ка по сла ни ца“ је са др жај но ве о ма бли ска трак та ту Св. Гри го
ри ја Ни ског „О ци љу по Бо гу и и истин ском под ви жни штву“. Ње мач ки 
на уч ник В. Је гер (Wer ner Ja e ger †1961), ко ји је от крио пу ни текст овог 
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дје ла, за сту па те зу да је при ли ком пи са ња По сла ни це њен ау тор имао 
пред очи ма на ве де ни трак тат Св. Гри го ри ја Ни ског, те је пре ма то ме за
ви сио од ње га. Не ма ли број на уч ни ка од ба цу је Је ге ро ву те зу и за сту па 
ста но ви ште да трак тат Св. Гри го ри ја Ни ског пред ста вља пре ра ду „Ве
ли ке по сла ни це“.

Пи сац „Ду хов них оми ли ја“ био је у бли ској ве зи са еги пат ским мо
на штвом и ни је ис кљу че но да је био је дан од Ма ка ри је вих уче ни ка ко
ји је дје ла пот пи сао име ном свог ду хов ног оца и учи те ља. Је дан број 
ис тра жи ва ча сма тра да је ау тор „Оми ли ја“ је ре тик ме са ли ја нац Си ме
он Ме со по там ски. Иа ко „Оми ли је“ са др же ме са ли јан ске мо ти ве, бо го
сло вље и ис ку ство њи хо вог ау то ра су на ли ни ји све то о тач ког пре да ња. 
Оне се зна чај но раз ли ку ју од ду а ли стич ких, ан ти цр кве них и не са кра
мен тал них по гле да ме са ли ја на ца. Уче ње ових је ре ти ка да је зло суп
стан ци јал но у пот пу ној је су прот но сти са уче њем ау то ра „Оми ли ја“.

На ро чи то је зна чај на ан тро по ло ги ја и со ти ри о ло ги ја ау то ра „Ду хов
них оми ли ја“. Ева гри је вој ори ге ни стич копла то ни стич кој ан тро по ло
ги ји, ау тор „Оми ли ја“ су прот ста вио је би блиј ску иде ју чо вје ка, пре ма 
ко јој је ко нач на суд би на ти је ла нео дво ји ва од ко нач не суд би не ду ше и 
ума. И са ма су шти на аске зе схва ће на је као пут очи шће ња и обо же ња 
чи та вог људ ског би ћа, а не као де зин кар на ци ја ума и ње го во из ба вље
ње из тје ле сне там ни це.

Чо вјек је нај ви ше ство ре ње ко је је Бог са здао по сво ме обра зу (сли
ци) и по до би ју и по ста вио га „за го спо да ра и ца ра тво ре ви не“ (Hom. 
XI). Због не по слу шно сти пр во га чо вје ка „гри јех се усе лио у ње го во ср
це“ (Hom. XV). Са та на је по ро био ње го ву ду шу „обу кав ши у гри јех вас
цје ло ње но би ће“ (Hom. II). Чо вјек је и у па лом ста њу за др жао сло бо ду 
или са мо вла сност (αὐτε ξούσιον ), ко ја пред ста вља глав ну цр ту ње го ве 
бо го ли ко сти или слич но сти са Бо гом, та ко да и „они ко ји су се бе учи
ни ли са су ди ма ђа во ла ни су при ве за ни за зло и има ју сло бо ду да по ста
ну са суд иза бра ни“ (Hom. XV).

Без по мо ћи Бо жи је бла го да ти „не мо гу ће је да се ду ша раз лу чи од гри
је ха“ (Hom. II). Спа се ње и вјеч ни жи вот за до би ја ју се по бла го да ти, али 
та ко ђе и по пра вич но сти, тј. чо вје ко вим на по ром и са рад њом са бла го
да ћу Бо жи јом. Бла го дат са мо под сти че, али ни чим не при си ља ва во љу, 
као што ни гри јех не уни шта ва сло бо ду, због че га је и па ли чо вјек у ста њу 
да се опи ре и пр о ти ви гри је ху, прем да без Бо жи је по мо ћи не мо же да га 
са вла да: „Бог тра жи од чо вје ка труд, на по ре и дје ла ње. Ме ђу тим, ако се 
од о зго не по ја ве не бе ски обла ци и бла го дат не ки ше, зе мљо дје лац, иа ко 
се тру ди, ни у че му не ће ус пје ти... Ако се чо вјек огра ни чи са мо на сво је 
соп стве но дје ла ње и не при ми оно што је нео бич но за ње го ву при ро ду, 
не ће би ти у ста њу да при не се до стој не пло до ве Го спо ду“ (Hom. XXVI).

Цен трал но мје сто у аскет скобо го слов ском си сте му ау то ра „Оми
ли ја“, као и код Ева гри ја, за у зи ма мо ли тва. Ду ша тре ба у пот пу но сти да 
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се „по све ти мо ли тви и љу ба ви Го спод њој, без ра се ја но сти и кру же ња 
у по ми сли ма“ (Hom. XXXI II). Мо ли тву тре ба са вр ша ва ти „у без мол
ви ју, ми ру и ве ли ком спо кој ству“ (ἐν ἡσυχίᾳ καὶ εἰρήνῃ καὶκαταστάσει 
πολλῇ; Hom. VI), јер „у оно ме што је од бла го да ти на ла зи се мир“ (τὰ τῆς 
χάριτος εἰρήνην ἔχει; Hom. VII), а сва ки вид по мет ње по ве зан је са гри је
хом. За раз ли ку од Ева гри ја ау тор „Оми ли ја“ ис ти че да чи та во људ ско 
би ће тре ба да уче ству је у мо ли тви, а не са мо ум. Ср це је цен тар чо вје
чи јег би ћа и по при ште бор бе из ме ђу де мон ских си ла и ду ше: „Та ко и 
ср це под ви жни ка пред ста вља сво је вр сну по зор ни цу: та мо се не чи сти 
ду хо ви бо ре са ду шом, а Бог и ан ђе ли мо тре на под виг“ (Hom. XL). За
то и мо ли тва тре ба да бу де усред сре ђе на на ср це као при хва ти ли ште 
бла го да ти. Уз по моћ бла го да ти Бо жи је ду ша мо же да се су прот ста ви 
на ср та ји ма зла и да се укри је пи у до бру. По мје ри мо ли тве ног под ви га 
бла го дат пре о бра жа ва и об на вља чо вје ка „ца ру ју ћи над свим удо ви ма 
и по ми сли ма“ (Hom. XV). Она се „раз го ри је ва“ у ду ши спа љу ју ћи у њој 
гри је хов не стра сти. Де мо ни се то пе као во сак под деј ством бла го дат ног 
ог ња, ко ји про жи ма чи та вог чо вје ка от кри ва ју ћи се у ср цу као мир и 
ра дост а у уму као му дрост. Си лом бла го да ти под ви жник по ста је му дар 
и ње му се от кри ва ју скри ве не тај не. Бла го дат га „уму дру је да не што ра
зу ми је, у не из ре ци вој му дро сти, у зна њу не ис тра жи вог Ду ха, што се не 
мо же из го во ри ти је зи ком и усти ма“ (Hom. XVI II).

Ма ка ри јев ска иде ја о ср цу као при хва ти ли шту бла го да ти и цен тру 
чо ве чи јег би ћа по ста ће те мељ иси ха зма, а мо ли тва ср ца (εὐχὴ καρδίας) 
по ста ће те мељ Ису со ве мо ли тве (Ἰησοῦ εὐχή).

Ау тор „Ду хов них оми ли ја“ о ис ку ству бла го да ти нај че шће го во ри 
у тер ми ни ма свје тло сти. У ду шу про ди ре и об ли ва је Бо жан ска свје
тлост: „Дух, ко ји ју је при пре мио (ду шу) за Сво је сје ди ште и оби та
ли ште, удо сто јио ју је да се при са је ди ни Ње го вој свје тло сти и оза рио 
ју је кра со том Сво је не из ре ци ве сла ве, чи не ћи је сву свје тло шћу, сву 
ли цем и сву оком. Не ма у њој ни јед но га ди је ла ко ји не би био ис пу њен 
ду хов ним очи ма свје тло сти, од но сно, у њој не ма ни че га по мра че ног, 
не го је сва учи ње на свје тло шћу и ду хом, сва је ис пу ње на очи ма и не ма 
ни ка кву пред њу и зад њу стра ну, не го се са свих стра на по ка зу је ли цем, 
јер се на њу спу сти ла и у њој за сје да не из ре ци ва ље по та сла ве Свје тло
сти – Хри ста“ (Hom. I).

У овој свје тло сти под ви жник мо же да со зер ца ва соп стве ну ду шу и 
да има и дру га „не сум њи ва ви ђе ња“ ко ја ни су об ма на већ ствар ност: 
„Као што тjелесне очи ви де сун це, та ко и они ко ји су оза ре ни Бо жи јом 
свjетло шћу ви де об лич је ду ше, али са мо не ко ли ци на хри шћа на до стиг
не ово ви ђе ње... Ду ша има лик и об лич је, ко ји се упо до бљу ју ан ђе лу. 
Као што ан ђе ли има ју лик и об лич је, и као што спо ља шњи чо вјек има 
лик, та ко и онај уну тра шњи има лик сли чан ан ђе лу и об лич је слич но 
спо ља шњем чо вје ку“ (Hom. VII); „Осим то га, не ки ма се у свје тло сти 
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ја вљао знак кр ста... По не кад се ја вља ло не што као лу че зар на оде жда, 
ка ква не по сто ји на зе мљи и у ово ме ви је ку, и ка кву не мо гу да на чи не 
људ ске ру ке“ (Hom. VI II).

Сти ца ње до брих на ви ка је, по ау то ру „Оми ли ја“, нео п хо дан услов за 
на пре до ва ње у ду хов ном жи во ту и успје шну бор бу про тив гри је хов них 
стра сти. Због гри је ха ко ји у ње му жи ви, чо вјек тре ба да се при си ља ва 
на оно што је до бро, чак и про тив на кло но сти сво га ср ца, и да се та ко 
„на ви ка ва да бу де ми ло стив, до бар, ми ло ср дан и благ“. „На тај на чин 
ће оно што са да чи ни с при си ља ва њем и не вољ но га ср ца, јед но га да на 
чи ни ти дра го вољ но, не пре ста но се по у ча ва ју ћи у до бру, сваг да се сје
ћа ју ћи Го спо да и не пре ста но Га оче ку ју ћи са ве ли ком љу ба вљу... Та да 
ће му Го спод – ви дјев ши при том ње го ву усрд ност и скло ност са ко ји ма 
он при мо ра ва и са на по ром при си ља ва са мо га се бе на сва ку до бро ту, 
про сто ду шност, бла гост, сми ре но у мље, љу бав и мо ли тву – по да ри ти 
вас цје лог Се бе“ (Hom. XIX).

Иа ко се по не кад сти че усти сак да се, по ау то ру „Оми ли ја“, спа се ње 
оства ру је на су бјек тив ном пла ну, да се си лом лич ног мо ли тве ног под
ви га за до би ја спа со но сна бла го дат Бо жи ја, он, за раз ли ку од ме са ли ја
на, не за о би ла зи спо ља шње об ре де и не од ба цу је „објек тив ну“ бла го дат 
ко ју Цр ква да је кроз Све те Тај не: „Жи вот је, пак, ро ђе ње од Бо га, са 
не бе са. Без овог ро ђе ња ду ше не мо гу ће је жи вје ти, као што ка же Го
спод: Ако се ко не ро ди од о зго, не мо же ви дје ти Цар ства Бо жи је га (Јн 
3; 3). Због то га сви они, ко ји су по вје ро ва ли у Го спо да и, при сту пив ши, 
би ли удо сто је ни овог ро ђе ња, зна че ра дост и ве ли ко ве се ље на не бе си
ма за оне ко ји су их ро ди ли“ (Hom. XXX); „Ка да чо вјек оно што је у ње
му скри ве но, тј. ум и по ми сао, пре да Бо гу, ни чим се дру гим не ба ве ћи 
и не за ни ма ју ћи, не го се уз др жа ва свим си ла ма, та да га Го спод удо сто ји 
да у све то сти и у мно го ве ћој чи сто ти при сту па Све тим Тај на ма, да ју ћи 
му Са мо га Се бе као не бе ску хра ну и ду хов но пи ће“ (Hom. XIV).

Ева гри је Пон тиј ски
(Εὐάγριος ὁ Ποντικός; Eva gri us Pon ti cus)

Ева гри је Пон тиј ски је је дан од нај зна чај них мо на шких пи са ца чи је је 
уче ње оста ви ло ду бок траг у ка сни јој аскет ској ли те ра ту ри. Био је под 
сна жним ути ца јем Ори ге на, па је за јед но са њим пост хум но осу ђен на 
Пе том ва се љен ском са бо ру због је ре тич ке ко смо ло ги је, хри сто ло ги је и 
ан тро по ло ги је.

Ро ђен је око 345. у пон тиј ској обла сти у Ма лој Ази ји. Ње го вог оца је 
за хо ре пи ско па (се о ског епи ско па) ру ко по ло жио Св. Ва си ли је Ве ли ки, 
ко ји ће ка сни је и Ева гри ја ру ко про и зве сти за чте ца и при ми ти га у свој 
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клир. По сли је смр ти Св. Ва си ли ја, ко ја га је ду бо ко по тре сла, Ева гри је је 
оти шао у Ца ри град код но вог на чал ни ка пре сто не ка те дре Св. Гри го ри
ја Бо го сло ва, ко га на зи ва „иза бра ним са су дом“, „усти ма Хри сто вим“ и 
„пре му дрим учи те љем“ (Ep. fi dei. 1, 8–11). Св. Гри го ри је га је ру ко по ло
жио за ђа ко на и по стао ње гов учи тељ у фи ло соф ским и бо го слов ским 
на у ка ма. Од но си из ме ђу учи те ља и уче ни ка би ли су истин ски при ја
тељ ски о че му свје до чи Св. Гри го ри је у свом „Те ста мен ту“ на пи са ном 
21. ма ја 381. го ди не. Ка да је Св. Гри го ри је, раз о ча ран не ким де ша ва њи
ма на Дру гом ва се љен ском са бо ру, на пу стио ка те дру, Ева гри је је остао 
у пре сто ни ци при но вом епи ско пу Нек та ри ју, ко ји је ви со ко ци је нио 
ње го ве бо го слов скопо ле мич ке спо соб но сти. На кон ве ли ког ис ку ше ња 
у ко је су га до ве ле стра сне по ми сли пре ма же ни ви со ког град ског чи
нов ни ка, Ева гри је је због гри же са вје сти ри је шио да на пу сти Ца ри град 
и от пло ви у Је ру са лим. Та мо се су срео са Св. Ме ла ни јом Ри мљан ком 
и Ру фи ном Акви леј ским, ко ји су од лу чу ју ће ути ца ли на ње га да при
ми мо на шки по стриг. На кон мо на ше ња од ла зи у Еги пат и на ста њу је се 
нај при је у Ни триј ској пу сти њи а по том од ла зи у пу сти њу Ке ли је, гдје 
је по стао уче ник Св. Ма ка ри ја Еги пат ског. Ту се збли жио и са по зна
тим аске том Амо ни јем, ко ји је при па дао гру пи мо на ха на зва них „Ду га 
бра ћа“, оп ту же них од стра не Те о фи ла Алек сан дриј ског за ори ге ни зам. 
Ка да га је де ве де се тих го ди на IV ви је ка Те о фил Алек сан дриј ски хтио 
ру ко по ло жи ти за епи ско па тму ит ског Ева гри је је по бје гао у Па ле сти ну, 
нај вје ро ват ни је код Ру фи на и Ме ла ни је. Ка да се вра тио у Ке ли је упу
тио је Те о фи лу пи смо (Ep. 13) у ко ме об ја шња ва раз ло ге свог по ступ ка. 
Упо ко јио се 399. го ди не.

Ева гри је спа да ме ђу нај плод ни је аскет ске пи сце древ не Цр кве. Ње
му при па да за слу га што је у аскет ску књи жев ност увео сто сло ве или 
цен ту ри је (зби р ке од по сто ти ну по гла вља) као књи жев ну вр сту. Због 
осу де на Пе том ва се љен ском са бо ру на грч ком из вор ни ку са чу ван је 
ма ли број ње го вих дје ла. Ње гов глав ни рад је три ло ги ја ко ју чи не сле
де ћи трак та ти: „Сло во о аскет ском дје ла њу или Мо нах“, „Гно стик или 
Оно ме ко се удо сто јио зна ња“ и „Гно стич ке гла ве“.

„Сло во о аскет ском дје ла њу или Мо нах“ (Λόγος πρακτικὸς ἢ Μοναχός; 
Li ber prac ti cus) са сто ји се из 100 крат ких гла ва (κεφάλαια) по све ће них 
пр вој ета пи под ви жнич ког жи во та, тј. дје ла њу. Трак тат је са чу ван на 
грч ком из вор ни ку.

„Гно стик или Оно ме ко се удо сто јио зна ња“ (Γνωστικὸς ἢ πρὸς τὸν 
καταξιωθέντα γνώσεως; Gno sti cus) са сто ји се из 50 гла ва по све ће них 
дру гој ета пи под ви жнич ког жи во та, тј. ду хов ном зна њу (πνευματικὴ 
γνῶσις) или со зер ца њу (θεωρία). Овај трак тат са чу ван је у пот пу но сти 
са мо у си риј ском и јер мен ском пре во ду.

„Гно стич ке гла ве“ (Κεφάλαια γνωστικά; Kep ha la ia Gno sti ca) или 
„Гно стич ка пи та ња“ (Προγνωστικὰ προβλήματα) је на слов по след њег и 
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нај ва жни јег трак та та са чу ва ног у си риј ском и јер мен ског пре во ду. Са
сто ји се из шест дје ло ва. Сва ки дио има 90 гла ва, а чи тав трак тат 540 
гла ва. Број 540 сим во ли зу је ду хов но зна ње цје ло куп не ствар но сти ко ју 
је ство рио Бог за шест да на (Gu il la u mont A. 1962. P. 20–22). „Гно стич ке 
гла ве“ су те шке за раз ми је ва ње. Ау тор не те жи да пру жи ја сне де фи ни
ци је, већ же ли да по бу ди чи та о ца да са мо стал но ис тра жу је и раз ми шља 
о пред ло же ним те ма ма. На езо те рич ност са др жа ја трак та та ука зу је сам 
ау тор у про ло гу: „Не што смо пре ћу та ли а не што из ре кли при кри ве но, 
да не би да ва ли све ти ње пси ма и да не би ста вља ли би се ре пред сви ње; 
ипак, ово ће по ста ти ја сно они ма ко ји су сту пи ли на тај пут“.

Ева гри јев аскет ски трак тат „Ан ти ри ти кос“ (Ἀντιρρητικός; An ti rr he
ti cus) са чу ван је у си риј ском и јер мен ском пре во ду. Са сто ји се из про
ло га и осам књи га од ко јих је сва ка по све ће на јед ној од осам глав них 
стра сти (злих по ми сли). Пр ва књи га по све ће на је сто ма ко у га ђа њу, дру
га стра сти блу да, тре ћа сре бро љу бљу, че твр та ту ги, пе та гње ву, ше ста 
уни ни ју, сед ма сла во љу бљу и осма гор до сти. За сва ку злу по ми сао Ева
гри је на во ди ци та те из Све тог Пи сма (укуп но 492 ци та та) ко ји мо гу 
да по мог ну под ви жни ку да јој се су прот ста ви (ἀντίρρησις), од но сно да 
ода гна од се бе ту по ми сао.

Спис „33 гла ве по ступ но из ло же не“ (Κεφάλαια λγ´ κατ᾿ ἀκολουθίαν; 
Ca pi tu la XXXI II) по знат и под на сло вом „Од ре ђе ња (де фи ни ци је) стра
сти ра зум не ду ше“ (Ὅροι παθῶν ψυχῆς λογικῆς; De fi ni ti o nes pas si o num 
ani mae ra ti o na lis) пред ста вља из во де из Ева гри је вих схо ли ја на Ле вит
ску књи гу (схо ли је 1–16) и При че Со ло мо но ве (схо ли је 17–33), у ко ји ма 
се на при мје ру тје ле сних бо ле сти и ди вљих жи во ти ња опи су ју основ не 
стра сти или по ро ци чо вје чи је ду ше као што су не зна ње, ли је ност, не
вјер је, не бла го дар ност, бе за ко ње, не по ште ње итд.

У фор ми крат ких сен тен ци ја Ева гри је је на пи сао зна чај но дје ло 
„Огле да ло мо на ха и мо на хи ња“ ко је са др жи све бит не еле мен те ње го
вог аскет ског уче ња. До XX ви је ка ово дје ло је би ло по зна то са мо у ла
тин ском пре во ду. H. Gres smann је про на шао и пу бли ко вао 1913. ори ги
нал ни грч ки текст.

У спи су „Осно ви мо на шког жи во та и њи хо во из ло же ње са гла сно 
без мол ви ју“ (Τῶν κατὰ μοναχῶν πραγμάτων τὰ αἴτια καἡ καθ᾿ ἡσυχίαν 
τούτων παράθεσις; Re rum mo nac ha li um ra ti o nes, ea rum que jux ta qui et 
emap po si tio), у ру ко пи сној тра ди ци ји по зна тог и под на зи вом „Хи по
ти по зе“ (Ὑποτ υπώσεις) Ева гри је да је кра так пре глед глав них прин ци па 
мо на шког (ана хо рет ског) жи во та.

На грч ком из вор ни ку, а под име ном Св. Ни ла Ан кир ског, са чу ва ни 
су сле де ћи спи си Ева гри ја Пон тиј ског: „Сло во Евло ги ју мо на ху“ (Λόγος 
πρὸς Εὐλόγιον μοναχόν; Trac ta tus ad Eu lo gi um mo nac hum); „О по ро ци
ма су прот ним вр ли на ма“ (Περί τὰς ἀντιζύγους τῶν ἀρετῶν κακίας; De 
vi ti is qu ae op po si tas un tvir tu ti bus); „О по ми сли ма“ (Περί λογισμῶν; De 
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ma lig nis co gi ta ti o ni bus); О осам злих ду хо ва (Περί τῶν ὀκτὼ πνευμάτων 
τῆς πονηρίας; De oc to spi ri ti bus ma li ti ae); „Сло во о мо ли тви“ (Λόγος περί 
προσ ευχῆς; De o ra ti o ne); „Под сти цај не гла ве“ (Κεφάλαια ἢ παραίνεσις; 
Ca pi ta pa ra e ne ti ca).

У „Сло ву Евло ги ју мо на ху“ ау тор рас кри ва бо га ти лич ни ду хов ни 
опит и ду бо ко по зна ва ње мо на шког жи во та. Ње го ве по у ке о ду хов ној 
бор би ко ри сне су не са мо за мо на хе не го и за мир ја не.

„Сло во о мо ли тви“ је ве о ма ва жан ми стич косо зер ца тељ ски трак тат 
у ко јем Ева гри је из ла же сво је уче ње о „чи стој мо ли тви“ (καθαρ ὰ προσ
ευχή). Са сто ји се из про ло га и 153 гла ве.

Трак тат „О по ми сли ма“ са др жи ду бо ку ана ли зу не чи стих по ми сли 
(ἀ κάθαρτοι λογισμοί), њи хо ве уза јам не по ве за но сти и њи хо вог на стан
ка и раз во ја.

До нас су до шла 64 Ева гри је ва пи сма (Epi stu lae). У си риј ском и дје
ли мич но у јер мен ском пре во ду са чу ва на су 63 пи сма адре со ва на ра
зним ли ци ма ко ја је Ева гри је на пи сао за ври је ме свог бо рав ка у Егип
ту. Пи сма се углав ном ба ве мо рал ноаскет ским и дог мат ским те ма ма. 
„Пи смо Ме ла ни ји“ (Epi stu la ad Me la ni am), на ста ло око 398, са чу ва но је 
у цје ло сти у си риј ском пре во ду. Ово оп шир но пи смо са др жи син те зу 
Ева гри је вог уче ња. Ау тор у ње му из ла же основ не ори ге ни стич ке иде је 
о пре ег зи стен ци ји ду ша, њи хо вом па ду и апо ка та ста зи.

Ева гри ју при па да „Пи смо о вје ри“ (Epi stu la fi dei), са чу ва но у грч ком 
ори ги на лу, ко је у не ким ру ко пи си ма но си на зив „Сло во или дог мат
ска по сла ни ца о Све тој Тро ји ци“ (Ser mo si ve dog ma ti ca epi stu la de san
ctis si ma Tri ni ta te). Пи смо је ра ни је при пи си ва но раз ли чи тим ау то ри ма: 
Ни лу Си нај ском, Гри го ри ју Бо го сло ву и Ва си ли ју Ве ли ком. Ева гри је во 
ау тор ство не спор но је до ка зао Ро берт Мел хер (Mel cher R., De rac hte Bri
ef deshl. Ba si li us: Ein Werk des Eva gri us Pon ti kus, Münster 1923). „Пи смо 
о вје ри“ на ста ло је 381. у Ца ри гра ду. У ње му је из ла же но пра во слав
но уче ње о Све тој Тро ји ци про тив је ре ти ка ари ја на ца и ду хо бо ра ца. 
При мје тан је сна жан ути цај три ја до ло шког бо го сло вља ка па до киј ских 
ота ца на ау то ра.

Ева гри је је био је дан од пр вих цр кве них пи са ца ко ји је те о риј ски 
осми слио и пи сме но из ло жио ду хов ни опит хри шћан ског под ви жни ка. 
Ду хов ни пут хри шћан ског под ви жни ка са сто ји се, по Ева гри ју, из дви је 
основ не и уза јам но усло вље не ета пе: дје лат ног жи во та (βίος πρακτικός) 
или дје ла ња (πρᾶξις, πρακτική), и умо зри тељ ног жи во та (βίος γνωστικός) 
или со зер ца ња (θεωρία). Дје ла ње и со зер ца ње су ти је сно по ве за ни: дје
ла ње је сред ство или услов за до сти за ње со зер ца ња, а со зер ца ње је циљ 
дје ла ња. Да би се до сти гло ду хов но са вр шен ство нео п ход но је да дје ла
ње бу де сје ди ње но са со зер ца њем (πρᾶξις θεωρίας ἐφαπτομένη) о че му 
Ева гри је нај ек спли цит ни је го во ри у „Сло ву Евло ги ју мо на ху“: „До сто
јан је по хва ле онај чо вјек ко ји спа ја дје ла ње са умо зре њем (ὁ τῇ πρακτικῇ 
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τὴν γνωστικὴν συ ζεύξα ς), да би из та два ис точ ни ка оро сио по ље [сво
је] ду ше ра ди [узрастања] вр ли на (ἵνα ἐξἀμφοτέρων πηγῶν τὸ τῆς ψυχῆς 
χωρίον ἀρδεύοιτο πρὸς ἀρετήν), јер умо зре ње окри љу је [човјеково] ду
хов но би ће (νοερὰν οὐσίαν) со зер ца њем ви шње га (τῇ τῶν κρειττόνων 
θεωρίᾳ), а дје ла ње умрт вљу је зе маљ ске удо ве“ (AdE u log. 15 // PG. 79. col. 
1112–1113).

Бу ду ћи да се бо го по зна ње ди је ли на по сред но по зна ње Бо га кроз 
тво ре ви ну и на не по сред но ми стич ко по зна ње Бо га, дво чла на ше ма 
„дје ла њесо зер ца ње“ по ста је тро чла на: дје ла ње (πρακτική, ἠθική) – со
зер ца ње при ро де (θεωρία φυσικὴ) – бо го сло вље (θεολογία).

По че так аскет ског дје ла ња (πρακτική) је вје ра (πίστις), а ко на чан циљ 
– бе стра шће (ἀπάθεια). Ста ње ἀπάθεια ка рак те ри ше пу на кон тро ла над 
сво јим по ми сли ма (λογισμοί). То је ста ње спо ко ја, ста ње у ко јем ду шу 
ви ше не уз не ми ра ва ју ње не стра сти. Ду ша очи шће на од стра сти за до
би ја спо соб ност да не са гри је ши ни ми сли ма ни дје лом. „Бе стра шће 
(ἀπάθεια) по ра ђа љу бав, а љу бав је улаз за при род но по зна ње (ἀγάπη 
δὲθύρα γνώσεως φυσικῆς) ко је во ди бо го сло вљу и вр хов ном [последњем] 
бла жен ству“ (ἣν διαδέχεται θεολογία καὶ ἡ ἐσχάτη μακαριότης; Pract. pra ef.).

Πρακτική има дви је стра не: „од рич ну“ – очи шће ње од стра сти и 
„по зи тив ну“ – сти ца ње хри шћан ских вр ли на. Све гре хов не стра сти и 
по ро ке по бу ђу ју у ду ши не чи сте или зле по ми сли (ἀκάθαρτοι λογισμοί, 
πονηρο λογισμοί) од ко јих тре ба очи сти ти ду шу да би се она ис ци је ли ла 
и умје сто стра сти сте кла од го ва ра ју ћу вр ли ну или до бро дје тељ. „Вр ли
не (ἀρετή) су нај бо ље на ви ке ра зум не ду ше (ἕξιςἀρίστη ψυχῆς λογικῆς) 
бла го да ре ћи ко ји ма она по ста је не скло на по ро ку“ (Keph. Gnost. VI, 21). 
Ева гри је пр ви у аскет ској књи жев но сти на во ди осам основ них злих по
ми сли и стра сти ко је об у хва та ју све оста ле по ми сли и стра сти. Нај при
је тре ба, по Ева гри ју, по жуд ни дио ду ше (τὸ ἐπιθυμητικόν) осло бо ди ти 
од по ми сли сто ма ко у га ђа ња (γαστριμαργία) и од по ми сли блу да (πο
ρνεία) и сре бро љу бља (φιλαργυρία), ко је се ра ђа ју из ње, а по том вољ ни 
дио ду ше (τὸ θυμικόν) осло бо ди ти од по ми сли ту ге (λύπη), гње ва (ὀργή) 
и уни ни ја (ἀκηδία), и на кра ју ра зум ни дио ду ше (τὸ λογίστικὸν) осло
бо ди ти од по ми сли сла во љу бља (κεν οδοξία) и гор до сти (ὑπερηφανία). 
„Од рич ну“ стра ну аскет ског дје ла ња – очи шће ње ду ше од по ми сли 
и стра сти, тре ба да пра ти „по зи тив на“ – сти ца ње вр ли на ко је у пот
пу но сти ис кор је њу ју сва ку од на ве де них злих по ми сли и стра сти. Уз
др жа њем (ἐγκράτεια) се ис кор је њу је сто ма ко у га ђа ње, цје ло му дри јем 
(σωφροσύνη) – блуд, не сти ца њем (ἀκτημοσύνη) – сре бро љу бље, ра
до шћу (χαρά) – ту га, ду го тр пље њем (μακροθυμία) – гњев, стр пље њем 
(ὑπομονή) – уни ни је, не сла во љу бљи во шћу (ἀκεν οδοξία) – сла во љу бље, 
сми ре њем (ταπείνωσις) – гор дост.

Ка да на пр вој ета пи до стиг не бе стра шће (ἀπάθεια) и са вр ше ну љу
бав (ἀγάπη) под ви жник сту па на дру гу ета пу – со зер ца ња при ро де 
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(θεωρία φυσικὴ) или по зна ња при ро де (γνῶσις φυσική) или со зер ца ња 
тво ре ви не (θεωρία τῶν γεγονότων). Ева гри је ка же да су сва ство ре на 
би ћа „огле да ло“ (ἔσοπτρον) до бро те Бо жи је, Ње го ве си ле и пре му дро
сти, и за то со зер ца ње тво ре ви не пред ста вља сво је вр сну „књи гу Бо жи
ју“ (βιβλίον Θεοῦ) ко ју „пи ше“ ум по сред ством по зна ња (Keph. Gnost. 
II, 2). По сред ством те „књи ге“ Бог се по зна је као Тво рац (δημιουργός), 
Пре му дри (σοφός), Про ми сли тељ (προνοητής) и Су ди ја (κριτής). „Он се 
по зна је као Тво рац бла го да ре ћи то ме што је све при вео из не би ћа у 
би ће; као Пре му дри – бла го да ре ћи скри ве ним ло го си ма Пре му дро сти; 
као Про ми сли тељ – бла го да ре ћи то ме што под у пи ре на ше вр ли не и по
зна ње; као Су ди ја – бла го да ре ћи раз ли чи тим ти је ли ма ра зум них би ћа 
и ра зно ли ким сви је то ви ма“ (Schol. 8 in Ps. 138, 16 // PG. 12. col. 1661; 
Keph. Gnost. I, 27; Ep. 7).

Ева гри је раз ли ку је дви је вр сте со зер ца ња при ро де: „со зер ца ње тје
ле сног“ (σωμάτων θεωρία), ко је са гла сно по рет ку ства ра ња (бес тје ле сна 
би ћа ство ре на при је тје ле сних) на зи ва „дру гим при род ним со зер ца
њем“, и „со зер ца ње бес тје ле сног“ (ἀσωμάτων θεωρία) ко је на зи ва „пр
вим при род ним со зер ца њем“ (Keph. Gnost. II, 2–4; III, 61; IV, 6, 10–11). 
У „дру гом при род ном со зер ца њу” смо још увек у цар ству мно го стру
ко сти; у „пр вом при род ном со зер ца њу“ по сто ји ве ће је дин ство или са
бра ност. Ду ша пр во учи да со зер ца ва, а за тим кроз сво је ис ку ство о 
со зер ца њу учи да бу де сви је сна сво је при ро де као ума, νοῦςа. У „дру
гом при род ном со зер ца њу“ оно што је ва жно је са мо со зер ца ње, чин 
со зер ца ва ња; у „пр вом при род ном со зер ца њу“ ду ша схва та да је νοῦς, 
да је је дан од умо ва. Из над ово га је θεολογία.

Ду ша очи шће на од стра сти за по чи ње со зер ца њем са мог при род ног 
по рет ка, а по том се уз ди же из над ње га ка по зна њу не ма те ри јал них бо
жан ских прин ци па или ло го са, на ко ји ма тај по ре дак по чи ва. Она рас
по зна је ло го се ство ре них би ћа или бо жан ске за ми сли о њи ма и та ко 
от кри ва мно го стру ку пре му дрост ко ју је Тво рац по ло жио у њих. Ме ђу 
свим ло го си ма Ева гри је по себ но из два ја „ло го се про ми сла и су да“ (λόγοι 
προνοίας και κρίσεως) ко ји от кри ва ју Бо га као Про ми сли те ља и пра вед
ног су ди ју. Та ко ду ша (ум) по сте пе но по мје ри ду хов ног са вр шен ства ус
хо ди у област пр вог при род ног со зер ца ња, тј. до по зна ња бес тје ле сних 
ра зум них би ћа и Хри ста као њи хо вог Ца ра. До сти гав ши бе стра шће и 
„зна ње све га по сто је ћег“ (γνῶσις πάντων τῶν ὄντων; Keph. Gnost. II 16) 
ду ша ула зи у тре ћу, по след њу ета пу, у област бо го сло вља (θεολογία) или 
„со зер ца ња Пре све те Тро ји це“ (θεωρία τῆς ἁγίας Τριάδος; Ep. fi dei. 12, 
46–47). То је „су штин ско зна ње“ (γνῶσις οὐσιώδης) или „са вр ше но зна
ње“ ко је су, по Ева гри ју, ра зум на би ћа пр во на чал но по сје до ва ла и ко јем 
са да стре ме као свом ко нач ном ци љу (Keph. Gnost. I, 50; 87; 89).

Со зер ца ње Све те Тро ји це се су штин ски раз ли ку је од свих оста лих 
ви до ва со зер ца ња и за то се по Ева гри ју не мо же на зва ти со зер ца њем 



569

Ева гри је Пон тиј ски 7

у соп стве ном сми слу. За раз ли ку од ра зно ли ког и ра си ја ног ка рак те ра 
„при род ног со зер ца ња“, со зер ца ње Све те Тро ји це не са др жи ни ка кву 
ра зно ли кост и ја вља се као „јед но о бра зно зна ње“ (μονοειδὴς γνῶσις; 
(Keph. Gnost. I, 54), чи сто и сло бод но од сва ке фор ме (ἀνείδεος) и при
мје се. За раз ли ку од ни жих ви до ва со зер ца ња, ко ји зах ти је ва ју ак тив
ност и на пор ума и до пу шта ју раз ли чи те сте пе не, со зер ца ње Све те 
Тро ји це се ма ни фе сту је као „не из ре цив мир и по кој“ (εἰρήνη κα ἡσυχία 
ἄρρητος; (Keph. Gnost. I, 65).

Со зер ца ње Све те Тро ји це, ко је пред ста вља су штин ско зна ње и 
истин ско бо го сло вље (θεολογία), Ева гри је по ис то вје ћу је са (чи стом) 
мо ли твом: „Ако си бо го слов ти ћеш се мо ли ти истин ски, а ако се 
истин ски мо лиш ти си бо го слов“ (Εἰ θεολόγος εἶ, προσεύξῃ ἀληθῶς, καὶ 
εἰ ἀληθῶς προσεύξῃ, θεολόγος εἶ; De o rat. 60). Де фи ни шу ћи мо ли тву као 
„бе сје ду ума са Бо гом“ (Ἡ προσ ευχὴ, ὁμιλία ἐστὶ νοῦ πρὸς Θεόν; De o rat. 3; 
34, 55), Ева гри је на гла ша ва да је за до сти за ње истин ске мо ли тве нео п
ход но да ум (νοῦς) бу де очи шћен не са мо од стра сних по ми сли (νοήματα 
ἐμπ αθῆ) не го и од свих ми сли и об лич ја ве за них за тво ре ви ну. Чи сто та 
ума је нео п ход на за со зер ца ње Све те Тро ји це и „бе сје до ва ње са Бо гом“.

Осло бо ђен од сва ке раз но о бра зно сти и свих чул них и ми сле них 
сли ка и ути са ка ум ула зи у ста ње чи сте мо ли тве (καθαρὰ προσ ευχή). То 
је искон ско, чи сто ста ње νοῦςа ко јем је по при ро ди свој стве но да се 
мо ли: „Бла жен је ум ко ји мо ле ћи се без ра си ја но сти по при ма све ве ћу 
и ве ћу че жњу за Бо гом. Бла жен је ум ко ји за ври је ме мо ли тве по ста је 
не ма те ри ја лан (не тва ран) и ли шен све га. Бла жен је ум ко ји је за вре ме 
мо ли тве пот пу но нео сје тљив за све“ (De orat. 118120). Чи сти ум по ста
је „хра мом Све те Тро ји це“ (ναὸς τῆς ἁγίας Τριάδος; Cap. cogn. 34) и „мје
стом и оби та ва ли штем Бо жи јим“ (Cap. cogn. 25). Он у са мом се би „са
гле да ва мје сто Бо жи је“ (θεᾶσθαι τὸν τοῦ Θεοῦ τόπον ἐν αυτῷ; Cap. cogn. 
23). Ви ђе ње Бо га чи стим умом по ду да ра се код Ева гри ја са ви ђе њем 
са мог се бе. Са мо по зна ње је исто вре ме но бо го по зна ње: „Ви де ћи са мог 
се бе, сво је соп стве но ста ње, ум исто вре ме но со зер ца ва Бо га“. Ева гри је 
за сни ва бо го по зна ње и на бо го ли ко сти људ ског ума, на прин ци пу да се 
слич но слич ним по зна је: Бог је су штин ска Свје тлост, а људ ски ум, бу
ду ћи Ње го вим обра зом по зна је свој пр во о браз и сам по ста је „свје тло
ви дан (φωτοειδής; Cap. cogn. 25) и „звје здо лик“ (ἀστε ροειδής; De ma lign. 
co git. 43). Он при вла чи се би „срод ну свје тлост“ (τὸ συγ γενὲς φῶς; Cap. 
cogn. 2) и за то за ври је ме мо ли тве исто вре ме но ви ди и сво ју соп стве ну 
свје тлост (τὸ οἰκεῖον φέγγος; Pract. 64) и си ја ју ћу у њој „свје тлост Све
те Тро ји це“ (τὸ τῆς ἁγίας Τριάδος φῶς; Cap. cogn. 4, 26–27). Свје тлост 
ко ја се ја вља и ко ја је ви дљи ва за ври је ме мо ли тве по ста је са мо зна ње 
Све те Тро ји це, а „мје сто Бо жи је“ (τόπος Θεοῦ) „мје стом по зна ња Бо га“ 
(τόπος γνώσεως Θεοῦ; Schol. 2 in Ps. 78, 7) и „мје стом мо ли тве“ (προσ
ευχῆς τόπος; De o rat. 56; 71).
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Све ти Мар ко Под ви жник
(Μάρκος ο Ασκητής; Mar cus Ere mi ta)

О жи во ту Св. Мар ка Под ви жни ка или Пу сти ња ка го то во да не ма мо 
по у зда них по да та ка. Па ла ди је, ко ји га је лич но по зна вао, ка же да је био 
из ра зи то кр о так и тих и да се по тим осо би на ма ни ко ни је мо гао са 
њим по ре ди ти. Он та ко ђе свје до чи да је Св. Мар ко то ли ко до бро из
у чио Све то Пи смо да је знао на па мет и Ста ри и Но ви За вјет. Прет по
ста вља се да се упо ко јио по сли је 430, бу ду ћи да је ак тив но уче ство вао у 
бор би про тив Не сто ри је ве је ре си.

До нас је до шло не ко ли ко дје ла Св. Мар ка, ко ја по са др жа ју мо же мо 
по ди је ли ти на дог мат скопо ле мич ка и мо рал ноаскет ска. Дог мат ско
по ле мич ки ка рак тер има ју два спи са: „Про тив не сто ри ја на ца“ и „Про
тив Мел хи се де ки та“. У пр вом по би ја Не сто ри је ве за блу де и за сту па 
хри сто ло ги ју ве о ма бли ску хри сто ло ги ји Св. Ки ри ла Алек сан дриј ског, 
а у дру гом по би ја је ре ти ке ко ји су у Мел хи се де ку ви дје ли ова пло ће ње 
Ло го са. Мо рал ноаскет ски ка рак тер има ју сле де ћа дје ла: „О они ма ко
ји ми сле да се оправ да ва ју дје ли ма“, „О по ка ја њу“, „О по сту“, „Од го вор 
они ма ко ји се рас пи ту ју о кр ште њу“, „Над ме та ње ума са ду шом“, „Гла ва 
о уз др жа њу“ и „По сла ни ца мо на ху Ни ко ла ју“.

Спис „Од го вор они ма ко ји се рас пи ту ју о Кр ште њу“ упе рен је про
тив ме са ли ја на ко ји су оспо ра ва ли ефи ка сност ове Све те Тај не у опра
шта њу и очи шће њу од свих гри је хо ва. У спи су „Над ме та ње ума са ду
шом“ Св. Мар ко ис ти че да ду ша чо вје ко ва за сво је гри је хе не тре ба да 
осу ђу је ни де мон ско ис ку ше ње ни ути цај дру гих, ни пра ро ди тељ ски 
гри јех, не го са му се бе и вла сти ти из бор, јер је сло бод на да се бо ри са 
гри је хом.

Ва жно мје сто у аске ти ци Св. Мар ка за у зи ма уче ње о по ка ја њу. По ка
ја ње и по кај но на стро је ње ду ше, без ко јих је не мо гу ће сте ћи стр пље ње и 
сми ре ње, нео п ход ни су под ви жни ку за успје шно про ла же ње аскет ског 
пу та. По ка ја ње је тра же ње ми ло сти. Они ко ји су са гре ши ли не тре ба да 
оча ја ва ју „јер, ми не би ва мо осу ђе ни због мно штва за ла, не го сто га што 
не ће мо да се ка је мо“. Аскет ско дје ла ње ко је пра ти не пре ста на по кај на 
мо ли тва, као про зба о по ми ло ва њу, у пот пу но сти од го ва ра ду ху Је ван
ђе ља: „Го спод сви ма за по вје да: По кај те се (Мт 4, 17), ка ко ни ду хов ни и 
на пред ни не би за не ма ри ва ли ову по тре бу и ка ко не би оста вља ли без 
па жње ни нај не знат ни ја са гр је ше ња“.

„Без по ка ја ња у дје лат ном жи во ту ми ни смо у ста њу да учи ни мо ни
шта зна чај но. Због са ме на мје ре да се ка је мо Го спод нас оба си па ве ли
ком ми ло шћу. Ко се бе при ну ђа ва и др жи се по ка ја ња до са ме кон чи не, 
ако у не че му и по гр је ши, спа шће се због са мо при ну ђа ва ња“.

Као јед ну од нај ве ћих вр ли на Св. Мар ко ис ти че праш тањe. „При 
раз ли чи тим увре да ма од љу ди тре ба да се ра ду је мо а не да ту гу је мо, за
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то што има мо при ли ку да опро сти мо оно ме ко ји гри је ши (у од но су на 
нас) и да до би је мо опро штај соп стве них гри је хо ва. Тре ба да опра шта мо 
оно ме ко нас је увр је дио, без об зи ра да ли је увре да оправ да на или не, 
зна ју ћи да ни јед на вр ли на ни је ве ћа од вр ли не пра шта ња. Пра шта ју ћи 
бли жње му ње го ва са гре ше ња, угле да ће мо бла го дат, ко ја нам је та јан
стве но да та на кр ште њу, ка ко дје лу је осје тљи во и при мјет но за на шу 
сви јест и чу ла“.

Све ти Иси дор Пе лу си от
(Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης; Isi do rus Pe lu si o ta)

Са вре ме ник Св. Ки ри ла Алек сан дриј ског, Св. Иси дор Пе лу си от ро ђен 
је у Егип ту. Из ње го вих пи са ма (Ep. 62, 753, 857) са зна је мо да је на кон 
за вр шет ка шко ло ва ња не ко ври је ме оба вљао ду жност со фи сте у Пе лу
си ји (Πηλούσιον). У том пе ри о ду сте као је ре пу та ци ју вр сног и ве о ма 
обра зо ва ног учи те ља и при ву као к се би мно штво уче ни ка са ко ји ма је 
ка сни је во дио оп шир ну пре пи ску. На кон то га се по ву као у ма на стир 
бли зу Пе лу си је, гдје је био на сто ја тељ и пре зви тер. Због сво је не при
стра сно сти, про ниц љи во сти и узор ног жи во та ужи вао је огро ман ау
то ри тет и углед. Се вер Ан ти о хиј ски га на зи ва „ан ђе лом си шав шим са 
не ба“, а Св. Фо ти је „обра сцем све ште нич ког и под ви жнич ког жи во та“ 
(Phot. Ep. 207, 18–22). Св. Иси дор је био ак тив но укљу чен у све цр кве не 
до га ђа је у том пе ри о ду, о че му свје до че ње го ва број на пи сма. Шти тио је 
Св. Јо ва на Зла то у ста од на па да Ки ри ло вог уја ка Те о фи ла Алек сан дриј
ског, па и од са мог Св. Ки ри ла, ко га је успио уби је ди ти да ста ви Зла то
у сто во име у дип ти хе алек сан дриј ске Цр кве. У не сто ри јан ском спо ру 
стао је на стра ну Не сто ри је вих про тив ни ка, али ни је био за до во љан ни 
Ки ри ло вим дје ло ва њем због че га му је упу тио ри је чи при је ко ра: „При
стра сност је не про ниц љи ва, а од вра ћа ње је сли је по“. Упо ко јио се око 
440. го ди не.

До нас је до шло око 2000 пи са ма Св. Иси до ра Пе лу си о та упу ће них 
ра зним ли ци ма, ко ја се до ти чу дог мат ских, мо рал них, ег зе гет ских, 
аскет ских и па стир ских те ма. Пр во пу но (не кри тич ко) из да ње пи са
ма Св. Иси до ра (2012 пи са ма) при ре дио је A. Mo rel 1638. го ди не. Пр во 
кри тич ко из да ње пи са ма Св. Иси до ра (2 од 4 то ма) из и шло је 1995. у 
се ри ји „Хри шћан ски из во ри“, а при ре дио га је Pi er re Évi e ux. При ре ђи
вач је увео но ву ну ме ра ци ју пи са ма бли ску из вор ној.

У нај ве ћем бро ју пи са ма Св. Иси дор се ба ви раз ја шње њем те шких 
мје ста Све тог Пи сма. Он је био од ли чан по зна ва лац ка ко тек ста све
ште них књи га та ко и ту ма че ња цр кве них ота ца, на ро чи то Св. Јо ва на 
Зла то у ста, ко ме је бли зак у ег зе ге зи иа ко не ри јет ко ко ри сти але го риј ски 
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ме тод али из бје га ва крај но сти и упо р но упо зо ра ва на опа сно сти ко је 
та кав при ступ до но си. Ње го во име че сто се сре ће у ка те на ма на Ста ри 
и Но ви За вјет.

Пи сма Св. Иси до ра до ти чу се и мо на шкоаскет ских те ма и са др же 
мно го број не мо рал нопрак тич не са вје те. Се дам ње го вих апоф тег ми 
ушло је у са став збор ни ка „Из ре ке све тих ота ца“ („Древ ни Па те рик“).

Св. Иси дор је схва тао ду хов ни жи вот као про цес у ко јем глав ну уло
гу игра од нос учи те ља и уче ни ка. Уче ни ци тре ба да се са љу ба вљу и 
стра хо по што ва њем од но се пре ма сво јим учи те љи ма и да им бу ду бес
по го вор но по слу шни: „Они ко ји про ла зе обу ку у ду хов ном жи во ту 
тре ба истин ски да во ле сво је учи те ље као оче ве и да их се бо је као сво
јих на чал ни ка. При то ме љу бав не тре ба да бу де по мра че на стра хом ни
ти страх тре ба да бу де по ти снут љу ба вљу“.

Кључ ни по јам аскет ског уче ња Св. Иси до ра је „му дро љу бље“ или 
„фи ло со фи ја“ (φιλοσοφία), под ко јим под ра зу ми је ва од ре ђе ни на чин 
ми шље ња и на чин жи вље ња чо вје ка ко ји стре ми да ис пу ни је ван ђел ске 
за по ви је сти из љу ба ви пре ма му дро сти и исти ни. Ви ши об лик му дро
љу бља је „мо на шко му дро љу бље“ (μοναχικὴ φιλοσοφία) ко је се ма ни фе
сту је као жи вот у ује ди ње њу и без мол ви ју. Вр лин ски жи вот у сви је ту, 
у за ко ни том бра ку је, по Св. Иси до ру, та ко ђе истин ско „му дро љу бље“, 
иа ко ни жег ран га од прет ход ног, због то га што је у сви је ту те же ис пу
ња ва ти за по ви је сти Је ван ђе ља. Мо на си жи ве у ује ди ње њу и по слу ша
њу, па им је лак ше ис пу ња ва ти за по ви је сти Је ван ђе ља и за то је њи хо во 
му дро љу бље „ви ше“ и „бо жан стве ни је“ (Ep. 260). У пи сму схо ла сти ку 
Офе ли ју (Ep. 701) Св. Иси дор раз ли ку је „му дро љу бље ум стве но“ и „му
дро љу бље со зер ца тељ но“ и пред ност да је овом дру гом. „Му дро љу бље 
со зер ца тељ но“ до сти же онај ко про ни че ду хом у Све то Пи смо и оства
ру је у жи во ту оно што је та мо на пи са но.

Св. Иси дор се оштро су прот ста вљао ари јан ском је ре тич ком уче њу 
сма тра ју ћи га неј ве ћом опа сно шћу за Цр кву. По ње го вом ми шље њу 
сва ки све ште ник је ду жан да шти те ћи исти ну из об ли ча ва ту је рес (Ep. 
389). У по ле ми ци са ари јан ци ма он пред ла же но во ту ма че ње тер ми на 
πρωτοτοκος (Кол 1. 15), ко ји је играо ва жну уло гу у ари јан ским спо
ро ви ма. Са гла сно Св. Иси до ру тер мин πρωτότοκοςса са ак цен том на 
тре ћем сло гу озна ча ва „пр во ро ђе ног“, а са ак цен том на прет по след њем 
сло гу (πρωτοτόκος) озна ча ва „пр во ри див шег“. По ње го вом ми шље њу 
апо стол Па вле ни је упо тре био овај из раз у пр вом већ у дру гом зна че
њу (пр во ри див ши). Син се на зи ва πρωτοτόκος (са ак цен том на прет по
след њем сло гу) не за то што је Он са здан пр ви ме ђу тва ри ма, већ за то 
што је Он „пр во ро дио“ (пр ви ро дио), то јест са здао твар (Ep. 831).
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Све ти Нил Си нај ски (Ан кир ски)
(Νείλος ὁ Σιναΐτης, Αγκύρας; Ni lus Ancyra nus)

У „Цр кве ној исто ри ји“ Ни ки фо ра Ка ли ста на ла зи мо спо ран по да так да 
је Св. Нил ро ђен у Ца ри гра ду, гдје је у јед ном пе ри о ду оба вљао ду жност 
пре фек та. Са гла сно ау то би граф ском спи су „Ка зи ва ња“ по ро чан жи вот 
пре сто ни це уз не ми ра вао је бо го че жњи ву ду шу Св. Ни ла, па је ри је шио 
да се до го во ри са су пру гом, си ном и ћер ком да за јед но на пу сте сви јет 
и кре ну пу тем мо на шког под ви га. Су пру га и ћер ка оти шле су у је дан 
жен ски ма на стир у Егип ту, а Св. Нил је за јед но са сво јим си ном Те о
ду лом от пу то вао на Си нај ску Го ру. Ту су при ми ли мо на шки по стриг 
и на ста ни ли се јед ној пе ћи ни ко ју је све ти тељ сам ис ко пао. Ка да су бе
ду и ни на па ли си нај ске мо на хе за ро би ли су ње го вог си на и од ве ли га у 
Па ле сти ну. Св. Нил је успио да про на ђе си на са ко јим се вра тио на Си
нај, гдје се под ва за вао још ду ги низ го ди на. Упо ко јио се око 450. го ди не.

Ве ћи на но ви јих ис тра жи ва ча сма тра да ау то би о граф ски спис „Ка зи
ва ња“ (Διηγήσεις; Nar ra ti o nes) ни је дје ло Св. Ни ла и да се све ти тељ ни је 
под ви за вао на Си на ју већ у јед ном ма на сти ру бли зу Ан ки ре, у ко јој је 
нај вје ро ват ни је ро ђен. На та кав за кљу чак нас на во де по да ци ко је на ла
зи мо у ње го вим ау тен тич ним дје ли ма („По хвал на ри јеч Ал би ја ну“, „О 
не сти ца њу“). У јед ном ру ко пи су из X ви је ка он се на зи ва „Нил аске та 
из Ан ки ре Га ла тиј ске“ (K. He us si, Un ter suc hun gen zu Ni lus dem Aske ten. 
Le ip zig 1917, с. 92.).

Два нај зна чај ни ја дје ла Св. Ни ла су „Под ви жнич ко сло во“ 
(Λόγος  Ἀσκητικός; De mo na sti ca exer ci ta ti o ne) и „О не сти ца њу“ (Περί 
ἀκτημοσύνης; De vo lun ta ria pa u per ta te).

Трак тат „Под ви жнич ко сло во“ свје до чи о огром ном аскет ском ис
ку ству ау то ра и ду бо ком по зна ва њу Све тог Пи сма. Са сто ји се из 75 
гла ва, а мо же мо га по са др жа ју по ди је ли ти на три ди је ла: у пр вом ди је
лу (гл. 1–20) ау тор об ја шња ва сми сао мо на шког жи во та „као исти ни те 
фи ло со фи је“ и не до стат ке ње му са вре ме ног мо на штва; у дру гом ди је лу 
(гл. 21–41) го во ри о учи те љи ма мо на ха и о ду хов ним свој стви ма ко ја су 
нео п ход на за оба вља ње те те шке ду жно сти; у тре ћем ди је лу (гл. 42–75) 
го во ри о про стим мо на си ма и њи хо вим ду жно сти ма и оба ве за ма.

У трак та ту „О не сти ца њу“ (67 гла ва) упу ће ном ан кир ској ђа ко ни си 
Маг ни, ко ји пред ста вља про ду же так прет ход ног спи са, Св. Нил са вје
ту је мо на си ма да се од рек ну би ло ка кве ве за но сти за зе маљ ска бла га.

Спис „По хвал на ри јеч Ал би ја ну“ (Ora tio in Al bi a num) пред ста вља 
па ни ги рик мо на ху Ал би ја ну, чи ји жи вот, по ау то ру, тре ба да по слу жи 
оста лим мо на си ма као при мјер за по дра жа ва ње.

Спис „Ага ти ју“ по знат и под на зи вом „Пе ри сте ри ја“ (Pe ri ste ria), ко ји 
по са др жа ју мо же мо по дје ли ти на три ди је ла, го во ри о хри шћан ском и 
мо на шком вр лин ском жи вље њу. У пр вом ди је лу го во ри се о оба ве за ма 
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чо вје ка пре ма са мом се би, у дру гом о од но су пре ма бли жњем, а у тре
ћем о ду хов ној бор би и ис ку ше њи ма ко ја је пра те.

Ве о ма су ва жна пи сма Св. Ни ла (са чу ва но пре ко 1000), ко ја пред ста
вља ју зна ча јан из вор за упо зна ва ње жи вот них при ли ка то га вре ме на и 
свје до че о ве ли ком ути ца ју и ау то ри те ту њи хо вог ау то ра. На ње го ва су се 
пи сма по зи ва ли ико но по што ва те љи у сво јим рас пра ва ма са ико но бор ци
ма, а два пи сма (епа р ху Олим пи а до ру – ep. 115 и си лен ца ри ју Или о до ру – 
ep. 116) про чи та на су на че твр том за си је да њу Сед мог ва се љен ског са бо ра.

Св. Нил у сво јим дје ли ма че сто го во ри о опа да њу мо ра ла у мо на
шким за јед ни ца ма то га вре ме на. Он упо зо ра ва да је углед мо на штва 
на гло опао због на чи на жи во та по је ди них мо на ха ко ји је да ле ко од је
ван ђел ског иде а ла: „Мо на шки жи вот, ко ји је не ка да био по же љан и ве
о ма зна ме нит, са да по бу ђу је од врат ност. Сви гра до ви и се ла су пре пу ни 
на зо ви мо на ха ко ји лу та ју без ци ља и сми сла... И да ли ће се по ја ви ти 
не ки но ви Је ре ми ја ко ји би пот пу но и до стој но опи сао наш по ло жај“. 
Мо на шки жи вот под ра зу ми је ва уда ља ва ње од сви је та и од град ског и 
по ли тич ког жи во та ко ји ис пу ња ва ју ду шу стра сти ма и бри га ма.

Чу ва ње за вје та по слу ша ња, це ло му дре но сти и си ро ма штва тре ба, 
по Св. Ни лу, да бу де им пер тив за сва ког мо на ха.

Су шти на и сми сао по слу ша ња са сто ји се у спре мо сти мо на ха да сво
ју во љу и сво је же ље пот чи ни во љи Бо жи јој, јер та кво по слу ша ње „да
ру је жи вот и бе смрт ност, а не по слу ша ње смрт и тру ле жност“ (Epist. lib. 
I, 241 // PG. 79. col. 172). Истин ско по слу ша ње за хтје ва од мо на ха да ни 
у че му не про ти вр је чи свом на став ни ку већ да при хва ти ње го ву за по
вјест са дје ти њом про сто том и стро го је ис пу ња ва као во љу Бо жи ју: 
„Стар ци маучи те љи ма по треб ни су уче ни ци ко ји су се од ре кли сво је 
во ље до те мје ре да се ни чим не раз ли ку ју од мр твих пред ме та или од 
ве шта ства ко је се на ла зи у ру ка ма умјет ни ка. Као што умјет ник на ве
шта ству по ка зу је сво је спо соб но сти, при че му се ни шта ве шта стве но 
не су прот ста вља ње го вим на мје ра ма, тач но та ко и учи тељ ко ји уса ђу је 
у ду шу уче ни ка по зна ње вр ли на тре ба да срет не не пре пре ку не го пу
но по слу ша ње сво јих уче ни ка“ (De mon. еxer. 41 // PG. 79. col. 769–772).

За вјет цје ло му дре но сти не под ра зу мје ва, по Св. Ни лу, са мо тје ле
сно уз др жа ње не го и чу ва ње чи сто те ду ше, јер истин ски дјев стве ник је 
„онај ко се уз др жа ва и ду шом и ти је лом“ (Ep. lib.III, 298, Rom. mo nac
ho). Обра зац цје ло му дре но сти био је, по Св. Ни лу, про рок Или ја.

За вјет си ро ма штва је до бро вољ но од ри ца ње мо на ха од свих зе маљ
ских бла га. Ма ло је мо на ха, по Св. Ни лу, ко ји чи тав жи вот про во де у 
слу же њу Бо гу не ве зу ју ћи се за ма те ри јал не ства ри.

Бор ба са стра сти ма пред ста вља нај ва жни ји сег мент у ду хов ном раз
во ју под ви жни ка. Иа ко су стра сти бо лест во ље par exel len ce, оне не дје
лу ју не га тив но са мо на во љу не го и на ин те лек тул не и емо ци о нал не си
ле и ти ме на ру ша ва ју хар мо ни ју цје ло куп ног пси хофи зич ког жи во та 
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чо вје ко вог. Сто ма ко у га ђа ње, као нај о па сни ју страст и мај ку свих оста
лих стра сти, Све ти Нил ста вља на пр во мје сто. Он је ди рект но по ве зу је 
са стра шћу блу да: „Ко на пу ни сто мак и обе ћа ва да ће би ти цје ло му
дрен, тај ли чи на чо вје ка ко ји твр ди да ће за у ста ви ти си лу пла ме на ко ји 
је за хва тио сла му“ (Na rat. III // PG. 79. col. 621).

Св. Нил на ро чи то на гла ша ва ва жност мо ли тве ко ја је, за јед но са по
стом, нај ја че сред ство у бор би про тив стра сти. „Мо ли тва при не ше на 
Хри сту без уну тра шње раз дво је но сти и ра си ја но сти је све мо гу ћа; све
мо гу ћа уто ли ко што вас кр са ва мр тве, ли је чи сва ку бо лест ду ше и ти је ла, 
из го ни де мо не...“ (Ep. lib. III, 252, Ge ron. mo nac ho). Он раз ли ку је дви је 
вр сте мо ли тве: дје лат ну и со зер ца тељ ну. Дје лат на мо ли тва или мо ли тва 
ри је чи ма је ма ње са вр ше на од со зер ца тељ не мо ли тве у ко јој се ср це без
мол вно отва ра и у без гла сним об лич ји ма из ра жа ва сво ју во љу. Не тре ба 
се, по Св. Ни лу, ни ка да мо ли ти за ис пу ње ње лич них же ља, јер би то зна
чи ло не ра суд но при ну ђа ва ње Бо жи је во ље да ис пу ни на ше про збе.

По уче њу Св. Ни ла три вр ли не – вје ра, на да и љу бав, чи не те мељ ду
хов ног жи во та и ства ра ју бла го при јат не усло ве за раз вој и ја ча ње свих 
оста лих вр ли на. Онај ко по сје ду је те три вр ли не „сли чан је гра ду ко ји је 
окру жен тро стру ком зи дом“ (Ep. lib. I, 232).

Вје ра у чо вје ко љу би вог Вла ди ку је на ша ве ли ка за шти та и по моћ. 
Она од го ни страх и стид и ис пу ња ва ду шу до бро том и чи ни нас бли
ским Бо гу. Вје ра и на да су нај тје шње по ве за не. Твр да вје ра уте ме ље на 
на ри је чи ма Спа си те ља не цр пи сво ју сна гу из иш че ки ва ња зе маљ ске 
на гра де, не го из на де у до би ја ње вјеч них и не про ла зних бла га. На да да
је сна гу на шој не моћ ној во љи да тво ри до бра дје ла. Она осве ћу је и уми
љу је ср це и при во ди нас као си но ве и на след ни ке Бо жи је ка вјеч ном 
бла жен ству у Цар ству не бе ском. Са вје ром и на дом не раз дје љи во је по
ве за на хри шћан ска љу бав. Вје ра и на да су пу те ви ко ји во де истин ској 
хри шћан ској љу ба ви. Вје ра је по че так хри шћан ског жи во та а љу бав ње
го во са вр шен ство. Пр ви и нај ви ши објект љу ба ви, ко ји је исто вре ме но 
и ње на су шти на, је сте Бог. Без љу ба ви ни шта у овом жи во ту не ма зна чај 
ни ти свр ху. Без ње не ма ко ри сти ни од че га зе маљ ског.

Све ти Ди ја дох Фо тич ки
(Διάδοχος ο Φωτικής; Di a doc hos Pho ti kis)

По да ци о жи во ту Све тог Ди ја до ха, „епи ско па гра да Фо ти ке у древ ном 
Епи ру“ (Phot. Bibl. 201), су ве о ма оскуд ни. Ро ђен је око 400. го ди не. Био 
је при ста ли ца хал ки дон ског вје ро и спо ви је да ња и про тив ник мо но фи
зит ске је ре си. Бо рио се и про тив ме са ли ја на и по би јао њи хо во је ре тич
ко уче ње. Упо ко јио се у дру гој по ло ви ни V ви је ка.
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До нас су до шла сле де ћа дје ла Св. Ди ја до ха: „Сто гно стич ких гла
ва“ (Εκατό γνωστικά κεφάλαια; Ca pi ta cen tum de per fec ti o ne spi ri tu a li), 
„Ви ђе ње“ (Όραση; Vi sio), „Сло во на Ваз не се ње Го спод ње“ (Λόγος στην 
Ανάληψη του Κυρίου; Ser mo de ascen si o ne Do mi ni No stro Ie su Chri sti) и 
„Ка ти хи зис“ (Ca tec he sis). При пи су ју му се још не ки спи си чи је је ау тор
ство спор но.

Ње гов нај зна чај ни ји рад „Сто гно стич ких гла ва“ из вр шио је сна
жан ути цај на грч ке аскет ске пи сце. Св. Фо ти је по хвал но го во ри о 
овом спи су ис ти чу ћи да у ње му, за оне ко ји су сте кли на ви ку (ἕξις) у 
аскет ском дје ла њу, не ма ни чег не ја сног, па „њи хо во зна ње сте че но ис
ку ством ла ко сли је ди тра го ве (из ло же ног) уче ња“ (Phot. Bibl. 201). Са
ста вља чи грч ког „До бро то љу бља“ у свом пред го во ру ка жу да је у овом 
спи су Св. Ди ја дох „свим тре зве но ум ним и бо го но сним оци ма, ко ји су 
га сли је ди ли, оста вио при мје ре но уче ње о све ште ном тре зве но у мљу и 
о свим вр ли на ма“, због че га се „мно ги од њих обра ћа ју тим по гла вљи ма 
као нај тач ни јем ука за те љу исти не“.

„Гно стич ке гла ве“ пред ста вља ју крат ко и са же то ру ко вод ство за ду
хов ни жи вот, за сно ва но ка ко на те о риј ској та ко и на ем пи риј ској тра ди
ци ји ис точ ног мо на штва. Ау тор ра свје тља ва све кључ не аспек те аскет
ског под ви га и упо зна је нас са уну тра шњим те шко ћа ма и опа сно сти ма 
мо на шког жи во та и мо ли тве ног дје ла ња. Тек сту „Гла ва“ у ру ко пи сној 
тра ди ци ји прет хо ди де сет де фи ни ци ја ко је нас уво де у де сет ка те го
ри ја ду хов ног жи во та: вје ру, на ду, тр пље ње, не сре бро љу бље, по зна ње, 
сми ре но у мље, нег не вљи вост, чи сто ту, љу бав и са вр ше ни пре о бра жај 
чо вје ка. У нај ва жни јем дје лу овог спи са (гла ве 76–89) Св. Ди ја дох бо го
слов ски рас кри ва уче ње о бла го да ти и сту па у по ле ми ку са је ре тич ким 
уче њем ме са ли ја на.

„Ви ђе ње“ се са сто ји се из 29 пи та ња и од го во ра ко ји се од но се на 
мо гућ ност бо го по зна ња и бо го ви ђе ња. Иа ко је сам Бог не ви дљив по 
су шти ни, вје ру ју ћи у чи сто ти ср ца до од ре ђе ног сте пе на мо гу, по Св. 
Ди ја до ху, со зер ца ва ти Ње го ву сла ву (δόξα), ко ја мо же би ти схва ће на 
као си ла или енер ги ја Бо жи ја, деј ству ју ћа у сви је ту или као нат при
род но ду хов но си ја ње ко је се от кри ва они ма ко ји су до сти гли пу но ћу 
бо го оп ште ња.

У „Сло ву на Ваз не се ње Го спод ње“, по дје ље ном на шест гла ва, Ди ја
дох ис ти че да су Вас кр се ње и Ваз не се ње Го спо да нај ја чи до каз Ње го вог 
Бо жан ства, ко ји уни шта ва ми шље ња Ју де ја и „ла жних со фи ста“. Он та
ко ђе ис по ви је да пра во слав но уче ње о дви је при ро де у јед ној Хри сто вој 
ипо ста си (про тив мо но фи зи та).

„Ка ти хи зис“ пред ста вља крат ки збор ник пи та ња и од го во ра ко ја се 
ти чу од но са Бо га пре ма сви је ту.

Све ти Ди ја дох је је дан од нај ве ћих ду хов них ау то ри те та на хри
шћан ском Ис то ку. Он је из вр шио од ре ђе ну син те зу ма ка ри јев ске и 
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ева гри јан ске ми сти ке (ми сти ке ср ца и ми сти ке ума). Ди ја дох ко ри гу је 
из вје сне тач ке „Ду хов них оми ли ја“, ко је би мо гле има ти ме са ли јан ски 
при звук, ис ти чу ћи зна чај све то та јин ског жи во та и бла го дат но оби
љеж је аске зе. С дру ге стра не, он пре у зи ма не ке еле мен те Ева гри је вог 
уче ња од ба цу ју ћи ње го ву иде а ли стич ку ан тро по ло ги ју.

Циљ хри шћан ског жи во та је сте сје ди ње ње са Бо гом, а сред ство за 
по сти за ње тог ци ља је сте љу бав пре ма Бо гу, ко ја се ма ни фе сту је као 
са мо о дри ца ње и за бо ра вља ње се бе ра ди Бо га. Љу бав сје ди њу је ду шу са 
Бо жи јим са вр шен стви ма, до жи вљу ју ћи Не ви дљи вог сво је вр сним „ум
ним чу лом“ (αίσθ ησις νοὸς). Под Бо жи јим са вр шен стви ма тре ба ра зу
мје ти Ње го ва деј ства или енер ги је.

Чо вјек је је дин ство ду ше и ти је ла, а цен тар чо вје чи јег би ћа је сте ср
це у ко ме од ча са Кр ште ња бла го дат по чи ње да жи во пи ше Бо жан ско 
по до би је. Овај про цес об ли ко ва ња по по до би ју Бо жи јем от кри ва на ше 
уну тра шње чу ло. Св. Ди ја дох ја сно раз ли ку је лик и по до би је у чо вје
ку: „Сви љу ди су ство ре ни по ли ку Бо жи јем, а по до би је по сти жу са мо 
они ко ји су по ве ли кој љу ба ви пот чи ни ли сво ју сло бод ну во љу Бо гу“ 
(Cap. 4). По до би је је бла го дат ни раз вој и обо га ће ње да ро ва до би је них 
на Kрш тењу, ко ји под ра зу ми је ва са труд ни штво (συ νερ γεία) Бо га и чо
вје ка. Са вр шен ство по до би ја пред ста вља и ко на чан циљ ду хов ног пу та 
и оно је исто вјет но са обо же њем у пу но ћи Бо жан ске бла го да ти (Ser mo 
de asc. 6). Ко нач но са вр шен ство по до би ја мо же да се по стиг не је ди но 
кроз љу бав.

У Ди ја до хо вом схва та њу ду хов ног жи во та цен трал но мје сто за у зи
ма Кр ште ње ко је осло ба ђа чо вје ка од роп ства ђа во лу и гри је ху. Кр ште
њем смо по но во ро ђе ни и сру ше на је моћ ко ју је као ре зул тат па да ђа во 
имао над на ма. По сли је Кр ште ња са мо бла го дат оби та ва у ср цу чо вје ко
вом и де мо ни мо гу да га на пад ну је ди но спо ља: „Не ки су из ми сли ли да 
се бла го дат и гри јех, тј. Дух исти не и дух пре ле сти за јед но кри ју у уму 
(ср цу) оних ко ји се кр шта ва ју... Од тре нут ка, пак, ка да се пре по ра ђа мо 
у Кр ште њу де мон из ла зи на по ље, а бла го дат ула зи уну тра. Сто га на ла
зи мо да је не ка да над ду шом го спо да ри ла пре лест, док по сли је Кр ште
ња над њом го спо да ри исти на“ (Cap. 76).

Иа ко по сли је Кр ште ња де мо ни не бо ра ве ви ше у на шем ср цу ми ни
смо осло бо ђе ни њи хо вих на ср та ја пу тем по ми сли: „Кр ште ње ски да пр
љав шти ну гри је ха али не уни шта ва двој стве ност на ше во ље (τὸ διπλοῦν 
τῆς θελήσεως) [која мо же да се при кло ни и до бру и злу] и не спри је ча ва 
де мо ни ма да во ју ју про тив нас и да нам го во ре за во дљи ве ри је чи“ (Cap. 
78). Кр ште њем се вас по ста вља лик Бо жи ји у чо вје ку, али са вр шен ство 
по до би ја чо вјек мо же до сти ћи са мо кр оз сло бо дан од го вор Бо гу (Cap. 89).

Све ти Ди ја дох до ста па жње по све ћу је пи та њу мо гућ но сти бо го ви
ђе ња. Као и пи сац „Ду хов них оми ли ја“ он ис ти че да хри шћа нин свје сно 
до жи вља ва при сут ност Ду ха Све тог у свом ср цу, али ме са ли јан ском 
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чул ном (тје ле сном) ви ђе њу су прот ста вља ду хов но ви ђе ње сла ве (δόξα) 
Бо жи је по сред ством „ум ног чу ла“ или „ум ног осје ћа ја“ (αίσθ ησις νοὸς, 
νοερά αἴσθ ησις). „Ум но чу ло“ је ду хов ни ор ган раз ли ко ва ња или ра су
ђи ва ња ду хов номи стич ких фе но ме на: „Из ди гав ши се из над тје ле сног 
му дро ва ња ум мо же не ла жно да оку ша и раз ли ку је утје ху Све тог Ду ха“ 
(Cap. 30). „Наш ум сав по ста је свје тао кад у ње му поч не при мјет но да 
дје лу је Бо жан ска свје тлост“ (Cap. 40). Он чак сам осје ћа и ви ди бо гат
ства свје тло сти, али не и са му свје тлост ма ни фе сто ва ну у од ре ђе ном 
об ли ку. Све што се ду ши про ја вљу је као об лик (тј. свје тлост, или огањ) 
до ла зи, по Ди ја до ху, од лу кав ства не при ја те ља: „Слу ша ју ћи о чу лу ума, 
ни ко не тре ба да ми сли да му се сла ва Бо жи ја ја вља на чу лан на чин. 
Ми ка же мо да чи ста ду ша на не ки не из ре ци ви на чин оку ша Бо жан ску 
утје ху. До ду ше, њој се при то ме ни шта не ви дљи во не ја вља на чу лан на
чин... Уко ли ко му се ја ви сви је тлост, или не ки ог ње но вид ни зрак, или 
глас, под ви жник ни у ком слу ча ју не тре ба да их при хва ти као исти ни то 
ја вља ње. Јер, очи глед но је у пи та њу пре лест вра жи ја“ (Cap. 36). Ље по та 
Бо жан ске при ро де, тј. ње на вјеч на свје тлост, би ће ви дљи ва у бу ду ћем 
ви је ку, с об зи ром да ће Отац, Ко ји не ма ни ка кво об лич је, Се бе на ма по
ка за ти у об лич ју Си но вље ве сла ве.

Ва жно мје сто у Ди ја до хо вом аскет ском уче њу за у зи ма Ису со ва мо
ли тва (Ἰησοῦ εὐχή). Ова мо ли тва се не огле да са мо у не пре ста ном при
зи ва њу име на Ису со вог већ и у не пре ста ном сје ћа њу (μνήμη) на Бо га и 
са гле да ва њу све тог и слав ног Ису со вог име на у ду би на ма ср ца: „Онај 
ко же ли да очи сти сво је ср це не ка га за гр је ва не пре ста ним сје ћа њем на 
Го спо да Ису са, има ју ћи у ње му је дин стве но по у ча ва ње и не пре ста но 
дје ла ње... На тај на чин ће, при по сте пе ном ис па ра ва њу зла под деј ством 
ог ња до брог сје ћа ња, ду ша у пу ној сла ви да са вр ше но до ђе до сво је при
род не про зрач но сти“ (Cap. 97). Они ко ји се при бли жа ва ју ду хов ном 
са вр шен ству „има ју у сво ме ср цу не пре ста но сје ћа ње (ἄπα υστον τὴν 
μνήμην) на Го спо да“ (Cap. 88).

У 37, 38. и 39. гла ви гно стич ког сто сло ва Ди ја дох из ла же сво ја ра
су ђи ва ња о сно ви ма. Он ди је ли сно ве на оне ко је ша ље Бог и оне ко је 
уба цу је ђа во: „Сно ви ко ји се ду ши ја вља ју по Бо жи јој љу ба ви је су не по
гре ши ви по ка за те љи ње ног здра вља. Они не пре ла зе из јед ног об ли ка 
у дру ги, не ра ђа ју страх, не иза зи ва ју сми јех, ни ти из не над ну ту гу. Они 
ду ши при сту па ју у пу ној ти ши ни, ис пу ња ва ју ћи је ду хов ном ра до шћу... 
У де мон ским ма шта њи ма све би ва су прот но. Она се не за др жа ва ју у ис
том об ли ку: њи хов из глед не оста је ду го без про мје на“, бу ду ћи да „нај
ве ћим сво јим ди је лом ни су ни шта дру го до идо ли по ми сли, игра уо бра
же ња, или још, ка ко сам већ го во рио, ђа вол ско из ру ги ва ње и за ба ва“ 
(Cap. 37). По што је за раз ли ко ва ње сно ва по тре бан чист ум и ви сок 
сте пен сми ре но у мља, Ди ја дох са вје ту је да не вје ру је мо сно ви ма и да се 
због то га Бог не ће ра ср ди ти на нас: „Уко ли ко по не кад, при др жа ва ју ћи 
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се на ве де ног пра ви ла, не при ми мо сно ви ђе ње ко је нам се ша ље од Бо га, 
све љу бе ћи Го спод Исус се не ће прог ње ви ти на нас, зна ју ћи да сно ве из
бје га ва мо због опа сно сти од де мон ских зам ки“ (Cap. 38).

Ава Вар са ну фи је
(Αββά Βαρσανούφιος ό Μέγας; Ab ba Bar sa nup hi us)

О по ри је клу, вре ме ну и мје сту ро ђе ња Св. Вар са ну фи ја не ма ни ка квих 
по да та ка. У мла дим го ди на ма упу тио се на по кло нич ко пу то ва ње у 
Све ту Зе мљу. На кон оби ла ска па ле стин ских ма на сти ра ри је шио је да 
на пу сти свјет ски жи вот и да се за мо на ши. По стриг је при мио од пу сти
ња ка Мар ке ла, са ко јим се за јед но под ви за вао све до Мар ке ло ве смр ти. 
На кон крат ко трај ног стран ство ва ња оти шао је у је дан оп ште жи тељ ни 
ма на стир на ју гу Га зе, ко ји је осно вао ава Се рид. У по чет ку је жи вио у 
ке ли ји уну тар ма на сти ра, а по том се уда љио и за по чео под виг за твор
ни штва жи ве ћи, ка ко сам ка же, као у гро бу ра ди име на Ису со ва. На кон 
осам на ест го ди на про ве де них у за твор ни штву по стао је ду хов ни ру ко
во ди тељ мо на ха Се ри до вог ма на сти ра, а та ко ђе је ду хов но ру ко во дио и 
мо на хе још не ких ма на сти ра, кли ри ке и мир ја не. Због ду хов них да ро ва 
про зор љи во сти, чу до твор ства и про ро штва ко је је до био од Бо га, Св. 
Вар са ну фи је је сре ди ном VI ви је ка по стао по знат ши ром хри шћан ске 
ва се ље не. По сли је смр ти аве Се ри да на ста вио је под виг за твор ни штва 
до кра ја жи во та. Упо ко јио се нај вје ро ват ни је кра јем VI ви је ка.

До нас је до шло је дин стве но аскет ско дје ло (збо р ник) „Пи та ња и од
го во ри“ (Ρωταποκρίσεις) или „Књи га ду ше ко ри сна, ко ја са др жи од го
во ре ве за не за раз ли чи те пред ме те“ (Βίβλος ψυχωφε λε στάτη  περιέχουσα 
ἀποκρίσεις διαφόροις ὑποθέσεσιν ἀνηκούσας), ко је се при пи су је Св. Вар
са ну фи ју и ње го вом са бра ту у Се ри до вом ма на сти ру Јо ва ну Про ро ку. 
Дје ло је пре ве де но на срп ски је зик под на зи вом „Ду хов но ру ко во ђе ње“. 
Сам Св. Вар са ну фи је ни је ни шта пи сао, а од го во ре Ве ли ког стар ца, ка
ко су га зва ли, за пи си ва ли су нај вје ро ват ни је ава Се рид и ње гов на след
ник Ели јан. Ду го вре ме на се сма тра ло да је од го во ре дво ји це ве ли ких 
под ви жни ка са брао у је дан збор ник не ки не по зна ти мо нах. Дво ји ца 
пра во слав них ис тра жи ва ча Фи ла рет Гу ми љев ски и Ам вро си је Ве се ли
но вић за сту па ју ми шље ње да је ава До ро теј, ко ји се под ви за вао у Се
ри до вом ма на сти ру под ру ко вод ством ста ра ца Вар са ну фи ја и Јо ва на, 
са брао њи хо ве од го во ре ве за не за раз ли чи та ду хов на пи та ња.

У „Пи та њи ма и од го во ри ма“ не ма аскет ског си сте ма у стро гом сми
слу те ри је чи. Нај ве ћа ври јед ност овог спи са је што од ра жа ва жи ву тра
ди ци ју ду хов ног ру ко во ђе ња у V и VI ви је ку, за сно ва ну на не по сред
ном ду хов ном опи ту.
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Ава Вар са ну фи је ис ти че да спа се ње ни је ла ка ствар и да ла го дан жи
вот ни ка ко не во ди спа се њу. За спа се ње је по треб но мно го зно ја, тру да 
и при ну ђи ва ња. Пат ња је са став ни дио под ви жнич ког жи во та и тре ба је 
до бро вољ но иза бра ти по мје ри сво је мо ћи. Не тре ба се бо ја ти ис ку ше ња 
већ га тре ба пре тр пје ти. Тр пље ње је и Јо ва при ве ло бес при мјер ној сла
ви. Под ви жни штво је дру го му че ни штво, а „без му че ња ни ко не би ва 
му че ни ком“ (ἄνευ βασάνων μάρτυς οὐ γίνεται; Од го вор 253). „Ако хо ћеш 
да стек неш са вр ше ни мир спо знај шта је пре тр пио Го спод па и ти пре тр
пи“ (Од го вор 79). На гра да за пре тр пље не не во ље је жи вот вјеч ни.

У уче њу о бро ју и по рет ку стра сти ава Вар са ну фи је углав ном сле ду је 
Ева гри ју. Нај о па сни ја је страст сто ма ко у га ђа ња ко ја по ра ђа све оста ле 
стра сти. Ни јед на страст не мо же се ис ко ри је ни ти без по ка ја ња, пла ча 
и мо ли тве. Глав на сред ства у бор би са стра сти ма су хри шћан ске вр
ли не, ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти чу сми ре ње и по слу ша ње. Сми ре ње 
је нај ва жни ја вр ли на ко ја по ди же оне ко ји је по сје ду ју и ис кор је њу је 
сву пље ву (стра сти) са по ља Вла ди ке. По слу ша ње (ὑπακοή) се са сто ји 
у пот пу ној по кор но сти ду хов ном оцу и од сје ца њу сво је во ље, јер „по
слу ша ње од сје ца во љу“ (ἡ ὑπακοὴ κόπτει τὸ θέλημα; Од го вор 246). По
што чо вјек због сво је гре шно сти ни је у ста њу да ис пу ни во љу Бо жи ју, 
нео п ход но је да кроз по слу ша ње ис пу ни „во љу све тих“, кроз ко ју му се 
от кри ва во ља Бо жи ја (Од го вор 377). „Оста ви сво ју во љу иза се бе, бу ди 
сми рен то ком чи та вог жи во та и спа си ћеш се“ (Од го вор 61).

Ва жно мје сто у аске ти ци аве Вар са ну фи ја за у зи ма уче ње о мо ли тве
ном ти хо ва њу или без мол ви ју (ἡσυχία). Без мол ви је је до стој ни је ди вље
ња и сла ве од бо го слов ство ва ња (Од го вор 36). Без мол ви ју нас учи Син 
Бо жи ји: „Он ће до ћи к те би са бла го сло ве ним Оцем и Све тим Ду хом, 
у те би ће се на ста ни ти (Јн 14, 23) и на у чи ти те шта је без мол ви је (καὶ 
διδάσκεισ ετί ἐστιν ἡσυχία) и про све ти ти ср це тво је не из ре ци вом ра до
шћу“ (Од го вор 121).

Ава До ро теј
(Αββά Δωροθέου, Δωρόθεος τῆς Γάζης; Ab ba Do rot he us)

Ава До ро теј ро ђен је у ан ти о хиј ској обла сти у дру гој по ло ви ни VI ви
је ка. Сте као је од лич но свје тов но обра зо ва ње, а за ври је ме сту ди ја, по 
вла сти том свје до чан ству, ни је се одва јао од књи ге. Свој под ви жнич ки 
жи вот за по чео је у ки но виј ском ма на сти ру аве Се ри да, ко ји је по стао 
по знат и сла ван по дво ји ци ста ра ца, Вар са ну фи ју и Јо ва ну Про ро ку. 
Ова дво ји ца ста ра ца би ли су До ро те је ви ду хов ни оци. Под њи хо вим 
ру ко во ђе њем он је из ра стао у ве ли ког ду хов ног учи те ља. На кон смр
ти дво ји це ста ра ца на пу стио је Се ри дов ма на стир и не да ле ко са гра дио 
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но ви, у ко јем се и упо ко јио око 620. го ди не. До кра ја жи во та остао је 
вје ран аскет ским по гле ди ма сво јих ду хов них ота ца.

Ње го ве „По у ке мо на си ма“ (Διδασκαλίαι; Doc tri nae di ver sae), ко је 
је са ста вио за брат ство но во сно ва ног ма на сти ра, по ста ле су је дан од 
глав них при руч ни ка за ки но виј ско мо на штво. Оне фа сци ни ра ју чи та
о ца сво јом ја сно шћу и јед ноствно шћу, на ра тив ним опи си ма и ау то би о
граф ским успо ме на ма из жи во та овог ве ли ког ду хов ног учи те ља.

Од 24 по у ке ко је на ла зи мо у Ми њо вој „Па тро ло ги ји“ са мо 17 при
па да јед ном жан ру. Пр вих 14 по у ка су усме но про из не се не мо на си ма 
но во о сно ва ног ма на сти ра и има ју под сти цај ни ка рак тер. По у ке 16, 17. 
и 18. би ле су да те мо на си ма у пи сме ној фор ми.

Осим „По у ка“ са чу ва но је и 16 по сла ни ца аве До ро те ја упу ће них ра
зним ли ци ма. Ве ћи на по сла ни ца пи са на је у фор ми пи та ња и од го во ра.

„По у ке“ аве До ро те ја има ју из ра зи то прак ти чан ка рак тер. У њи ма је 
да то упут ство за бор бу про тив стра сти и ду хов но уз ра ста ње. Од си је ца
ње сво је во ље и пот чи ња ва ње и по слу шност ду хов ном ру ко во ди те љу су 
основ ни пред у сло ви мо на шког жи во та. При стра сност (προσπάθεια) или 
са мо во ља је глав на пре пре ка ду хов ном уз ра ста њу, због че га ава До ро теј 
у „По у ка ма“ по себ ну па жњу по све ћу је ње ном ис кор је њи ва њу: „Љу ди ма 
ни шта не до но си та кву ко рист као од сје ца ње сво је во ље (ἴδιαθ ελήματα). 
И за и ста, од те ства ри се на пре ду је го то во ви ше не го ли од би ло ко је 
[друге] вр ли не. Чо вјек ко ји иде пу тем и на ђе кра ћи про лаз, уште ди ће 
ве ћи дио пу та уко ли ко на ста ви њи ме. Та ко је и са оним ко ји иде пу тем 
од сје ца ња сво је во ље. Јер, од сје ца њем сво је во ље сти че се бес при стра
сност (ἀπροσπάθεια), од че га се, уз по моћ Бо жи ју, до ла зи до са вр ше ног 
бе стра шћа“ (ἀπάθεια; По у ка 1). Од сје ца ње соп стве не во ље не зна чи уки
да ње во ље, не го ње ну са гла сност са Бо жи јим и отач ким за по вје сти ма.

Са мо во ља во ди чо вје ка у про паст и за то је по губ но ка да чо вјек по ку
ша ва во ди ти са мог се бе, јер на ду хов но ме пу ту не сми је сли је ди ти оно 
што сам про су ди, без са вје та са сво јим ду хов ним оцем.

Са са мо во љом је по ве за но са мо о прав да ње: „За и ста је пра ва смрт, 
ве ли ка опа сност и ве ли ки ужас кад се оправ да ње спо ји са [само]вољом. 
Та да не срећ ник са вр ше но па да. Јер, ко ће та квог на тје ра ти да по вје ру је 
ка ко дру ги чо вјек бо ље од ње га зна шта је ње му на до бро бит? Чо вјек 
нај че шће на ла зи до вољ но раз ло га да сли је ди сво ју ми сао ко ја га во ди у 
илу зи ју да је упр кос све му на до бру пу ту“ (По у ка 5). Та ква ста ња, ка да 
по ку ша ва мо да за ма ски ра мо лаж под пла штом до бра и пра вед но сти, 
мо гу би ти по губ на за на шу ду шу. Мо гу ће је ци је ли жи вот про ве сти у 
за блу ди о вла сти тој до бр о ти, по ни зно сти, а да је у ствар но сти пот пу но 
друк чи је. За то је нео п хо дан до бар ду хов ни во ђа ко ји ће објек тив ни је 
про су ђи ва ти о на шем жи во ту.

Кра је у га о ни ка мен зда ња ду хов ног жи во та је, по ави До ро те ју, страх 
Бо жи ји (φόβος θεοῦ), „ко ји под сти че на шу ду шу на чу ва ње за по ви је сти“ 
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(По у ка 14). По сто је дви је вр сте стра ха Бо жи јег: страх пред ка зном, 
свој ствен по чет ни ци ма, и страх, свој ствен све ти ма, да не из гу бе љу бав 
пре ма Бо гу: „Онај ко ис пу ња ва во љу Бо жи ју ра ди стра ха од му ка, је сте, 
као што смо ре кли, по чет ник, јер оно што чи ни, не чи ни ра ди са мог 
до бра, већ ра ди стра ха од ба ти на. Дру ги ис пу ња ва во љу Бо жи ју из љу
ба ви пре ма Бо гу: љу би га и ти ме му уга ђа. По знав ши шта зна чи би ти са 
Бо гом, он зна шта је до бро... Он се бо ји Бо га и ис пу ња ва во љу Бо жи ју 
не због ба ти на, не да из бег не му ке, већ сто га што се, као што смо ре кли, 
бо ји да не от пад не и да се не ли ши оку ша не сла до сти пре би ва ња са Бо
гом“ (По у ка 4). Пр ви страх је на јам нич ки и роп ски, а дру ги си нов ски.

Вр хов ни су ди ја на ших дје ла је сте са вјест. Са вјест је „не што бо жан
ско, не ка то пла и сви је тла по ми сао, ко ја дје лу је као не ка искра, про све
ћу ју ћи наш ум и по ка зу ју ћи шта је до бро, а шта зло“ (По у ка 3). Од нас 
за ви си да ли ће мо је за тр па ти, или је пу сти ти да си ја и да нас освје тља
ва, ако јој се бу де мо по ви но ва ли. „Уко ли ко не из вр ша ва мо оно што нам 
са вјест го во ри, већ про ду жа ва мо да га зи мо по њој, она ви ше не мо же да 
го во ри ја сно од те ре та ко ји ле жи на њој, не го, као све тиљ ка ко ја свје тли 
иза за вје се, по чи ње да ства ри по ка зу је цр њим, не ка ко там ни јим. Као 
што у во ди за му ће ној мно штвом му ља ни ко не мо же да пре по зна сво
је ли це, та ко и ми по сте пе но, по сли је учи ње ног пре сту па, не осје ћа мо 
шта нам на ша са вјест го во ри. Та да нам се чи ни да је ско ро и не ма мо. 
Ипак, не по сто ји чо вјек ко ји не ма са вје сти, јер је она, као што смо већ 
ре кли, не што бо жан ско, и ни ка да не про па да, већ нам сваг да на по ми ње 
оно што је ко ри сно“ (По у ка 3).

Ава До ро теј че сто упо зо ра ва да у су сре ти ма са бра ћом тре ба по ка зи
ва ти сит не зна ко ве љу ба ви. Љу бав пре ма бра ћи је до каз љу ба ви пре ма 
Бо гу и обр ну то. Не мо же ни ко да ка же да во ли Бо га, а да не во ли сво ју 
бра ћу. Ко осје ћа љу бав пре ма Бо гу тај осје ћа и љу бав пре ма сво јој бра ћи.

Све ти Јо ван Ле ствич ник
(Ἰωάννης τῆς Κλίμακος; Io an nes Cli ma cus)

Глав ни из вор за би о гра фи ју Св. Јо ва на Ле ствич ни ка је сте „крат ко жи
ти је“ (βίος ἐν ἐπιτομῇ) ко је је на пи сао ње гов мла ђи са вре ме ник Да ни ло, 
мо нах Ра ит ског ма на сти ра. Игу ма ну овог ма на сти ра Св. Јо ван је по све
тио сво је нај зна чај ни је дје ло „Ле стви цу“, по ко јем је на зван Ле ствич ник.

О по ри је клу, мје сту и вре ме ну ро ђе ња Св. Јо ва на Ле ствич ни ка не
ма мо по у зда них по да та ка. Прет по ста вља се да је ро ђен у пр вој по ло ви
ни VI ви је ка, вје ро ват но у Ца ри гра ду. Са ше сна ест го ди на на пу стио је 
свјет ски жи вот и оти шао у Си нај ски ма на стир, гдје се под ви за вао под 
ду хов ним ру ко вод ством стар ца Мар ти ри ја пу них де вет на ест го ди на. 
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На кон стар че ве смр ти по ву као се у јед ну пе ћи ну ко ја се на ла зи ла у пу
стињ ском мје сту То ла у под нож ју Си на ја. Ту је про вео че тр де сет го ди на 
жи ве ћи стро гим ис по снич ким жи во том, у пр во ври је ме сам а по том са 
сво јим уче ни ком Мој си јем. Због сво јих под ви га и све тог жи во та ужи
вао је ве ли ки углед ме ђу са вре ме ни ци ма.

Ка да се вра тио у Си нај ски ма на стир иза бран је, про тив сво је во ље, 
од стра не бра ти је за игу ма на у 75. го ди ни. Ду жност игу ма на оба вљао је 
не ко ли ко го ди на, а по том је игу ман ство усту пио свом бра ту Ге ор ги ју 
и по ву као се у сво ју ис по сни цу у То ли, гдје се и упо ко јио у 83. го ди ни 
жи во та.

Из Ле ствич ни ко вих дје ла се мо же за кљу чи ти да је сте као те мељ но 
бо го слов ско и свје тов но обра зо ва ње, а то по твр ђу ју и ри је чи ње го вог 
би о гра фа ко ји ка же да је био чо вјек „са оп штим (ен ци кло пе диј ским) 
обра зо ва њем“.

Ње го во глав но дје ло „Рај ска Ле стви ца“ (Κλίμαξ τοΰ παραδείσου; Sca la 
Pa ra di si) или „Ле стви ца Бо жан стве ног ус хо ђе ња“ (Κλῖμαξ θείας ἀνόδου) 
пред ста вља истин ски би сер аскет ске ли те ра ту ре. Иде ју за на зив овог 
дје ла Ле ствич ник је узео из ста ро за вјет не при че о пра о цу Ја ко ву (Пост 
28, 12–13), ко ји је у сну ви дио ле стви цу (Ја ко вље ва ле стви ца) по ко јој се 
пе њу и си ла зе ан ђе ли Бо жи ји, чи је је под нож је ста ја ло на зе мљи а врх је 
до ди ри вао не бо. Код Св. Јо ва на ле стви ца је сим вол под ви жнич ког жи
во та, ко ји је ступ ње вит по пут ле стви це и по чи ње од ри ца њем од сви је та 
и бор бом са стра сти ма, а за вр ша ва се до сти за њем бе стра шћа и ду шев
ног спо кој ства (ἡσυχία). „Ле стви ца“ са др жи по у ке у ко ји ма су прак тич
ни са вје ти пот кри је пље ни ду бо ком пси хо ло шком ана ли зом. По ди је ље
на је на 30 гла ва, од ко јих сва ка од го ва ра од ре ђе ној вр ли ни или по ро ку.

Ис тра жи ва чи су раз ли чи то те мат ски гру пи са ли гла ве у „Ле стви ци“. 
На ма се чи ни нај при хва тљи ви јим те мат ски рас по ред ко ји је пред ло жио 
ци стер цит Gu er ric Co u il le au. Пр ве три гла ве ко је су по све ће не мо на
шком од ри ца њу од сви је та и по след ње че ти ри гла ве у ко ји ма се го во ри 
о сје ди ње њу са Бо гом, обра зу ју дис по зи ци ју, уну тар ко је се на ла зе гла ве 
о дје лат ном жи во ту мо на ха, ко је мо же мо по ди је ли ти на три бло ка: гла ве 
о основ ним вр ли на ма (4–7), гла ве по све ће не бор би са стра сти ма (8–23) 
и гла ве у ко ји ма се го во ри о пло до ви ма под ви жнич ког жи во та (24–26).

Осим „Ле стви це“ Св. Јо ван је на пи сао кра так спис „Сло во па сти ру“ 
(Λόγος ἕτερος, Εἰς τὸν Ποιμένα; Li be ra d pa sto rem) у ко јем опи су је иде ал 
на сто ја те ља ма на сти ра ко ји тре ба да бу де па стир, кр ма нош, ду хов ни 
ље кар, учи тељ и обра зац за оста ле мо на хе.

У сре ди шту Ле ствич ни ко вог уче ња је чо вјек ко ји је из ло жен опа
сним и ду ше губ ним деј стви ма стра сти, али је исто вре ме но опре мљен 
спа со но сним бо жан ским сред стви ма оли че ним у вр ли на ма, по мо ћу 
ко јих мо же да про на ђе свој пут ка Бо гу. Иза сва ке стра сти сто је де мо
ни ко ји сло жно ми сле на на шу про паст. Страст је бо лест ду ше ко ја је 
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по сле ди ца деј ства де мон ске си ле у ду ши и при су ства гри је ха у њој. Она 
је про тив при род на.

Страст у свом раз во ју про ла зи кроз че ти ри фа зе: 1) при сту па ње или 
про ста по ми сао у ко јој не уче ству је во ља; 2) спа ја ње или раз го вор са 
оним што се по ја ви ло (при су тан вољ ни мо ме нат), 3) при ста нак или са
гла сност са оним што се по ја ви ло сје ди њен са ужи ва њем; 4) по ро бља
ва ње ду ше и трај но при су ство у њој са бла жњи ве ми сли или ли ка.

При ли ком кла си фи ка ци је стра сти Ле ствич ник, као и ве ћи на аскет
ских пи са ца, на пр во мје сто ста вља сто ма ко у га ђа ње (γαστριμαργία) ко је 
на зи ва „мај ком“, “кне зом“ и „ка пи јом“ стра сти, а на по след ње гор дост 
(υπερηφάνια) ко ја се ма ни фе сту је као на ме та ње се бе сва ком дру гом би
ћу, чак и би ћу Бо жан ском. „Гор дост је од ри ца ње Бо га, про на ла зак де мо
на, ни по да шта ва ње љу ди, мај ка осу ђи ва ња... По че так гор до сти је та мо 
гдје се за вр ша ва та шти на; сре ди ну пред ста вља ни по да шта ва ње бли
жњег, бе стид но раз гла ша ва ње вла сти тих под ви га, хва ли са вост у ср цу, 
мр жња пре ма при је ко ру; а крај је од ба ци ва ње Бо жи је по мо ћи, узда ње у 
сво је вла сти те сна ге“ (Grad. 22).

Ле ствич ник на ро чи то ис ти че ду ше губ но деј ство стра сти гње ва 
(ὀργή, θυμός) ко ја као ни је дан дру ги по рок про ти вр је чи под ви жнич
ком жи во ту и ли ша ва мо на ха ан ђе о ског обра за и здра вог ра су ђи ва ња. 
Гњев је, по Ле ствич ни ку, же ља да се до го ди зло оно ме ко ји нас је раз
гње вио. Гњев спри је ча ва истин ско по ка ја ње: „Ни шта то ли ко ни је не
до лич но они ма ко ји се ка ју, као уз бу ђе ње гње ва. Јер, обра ћа ње (Бо гу 
са по ка ја њем) за хтје ва ве ли ко сми ре ње, а гне вљи вост је знак ве ли ке 
гор до сти“ (Grad. 8).

Из гње ва се ра ђа ју зло пам ће ње (μνησικακία) и зло сло вље (καταλαλιά). 
Љу ди зло пам тљи ви и зло сло вљи ви (скло ни ого ва ра њу) об у зе ти су ду
хом мр жње. Они ла ко и са ужи ва њем ума њу ју ври јед ност дје ла и вр
ли не сво га бли жњег и на па да ју га за нај ма ње сит ни це. Зло пам тљив чо
вјек не мо же искре но да про из но си ри је чи мо ли тве ни ти мо же искре но 
да се ка је: „Ко је у ср цу свом зло пам тљив, и ми сли да се ка је, ли чи на 
чо вје ка ко ме се у сну при чи ња ва да тр чи“ (Grad. 9). Страст зло сло вља 
(ого ва ра ња) је „круп на бо лест“ ко ја је „по род мр жње“. Ле ствич ник је 
по ре ди са „под му клом пи ја ви цом ко ја си ше и сла би крв љу ба ви“ (Grad. 
10). Зло сло вљи ви љу ди су „стро ге и бри жљи ве су ди је гри је хо ва свог 
бли жњег за то што не ма ју са вр ше но га и трај ног сје ћа ња и бри ге о сво
јим соп стве ним гри је си ма“ (Grad. 10).

За страст мно го го вор љи во сти или мно го сло вља (πολυλογία) Ле
ствич ник ка же да је „пре сто та шти не, на ко ме се она ра до по ја вљу је“, 
„ка пи ја ого ва ра ња“, „слу га ла жи“ (Grad. 11). Је дан од пр вих из да на ка 
мно го сло вља је опа сна страст уни ни ја (ἀκηδία) ко ја за мо на ха пред
ста вља „све о бу хват ну смрт“, бу ду ћи да „рас ту ра цје ло куп но бо гат ство 
на шег ду ха“. „Уни ни је је ра сла бље ње ду ше и не моћ ума, за не ма ри ва ње 
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под ви га, мр жња на мо на шки за вјет, хва ли тељ свје тов ња ка, кле вет ник 
Бо га...“ (Grad. 13). Бор ба са уни ни јем је, по Ле ствич ни ку, нај те жа и за то 
мо на ху ни шта то ли ко не до но си ви је нац као бор ба са овом стра шћу.

У чо вје ко вом би ћу уро ђе на је спо соб ност за сти ца ње вр ли на ко је су 
основ на сред ства у бор би пр о тив стра сти. Страст гње ва се ис кор је њу је 
безг не вљем и кро то шћу. Онај ко са вла да гњев, уни шти ће зло пам ће ње и 
зло сло вље, јер „до кле год је жив отац, до тле се и дје ца ра ђа ју“ (Grad. 9). 
Ле ствич ник де фи ни ше безг не вље као „нео сје тљи вост на увре ду, нео
сје тљи вост ко ја про из ла зи из ве ли ких под ви га и обил ног зно ја“ (Grad. 
8), а кро тост као „не по крет но ста ње ду ше, ко ја се не ми је ња би ло да 
тр пи ра зно вр сна по ни же ња или да слу ша по хва ле“ (Grad. 8).

И вр ли не су, слич но као и стра сти, ме ђу соб но по ве за не као ка ри
ке у лан цу и јед на од дру ге за ви се. Пред у слов за вр лин ски жи вот је сте 
страх Бо жи ји (φόβος Θεού) ко ји има ка тар зич ко (очи шћу ју ће) деј ство 
и „ка да се осје ти у ду би ни ду ше, он обич но ис тје ру је и про жди ре ње
ну пр љав шти ну“ (Grad. 30). Чо вје ку ко ји је сте као страх Бо жи ји „лаж 
по ста је ту ђа, јер за не под ми тљи вог су ди ју има сво ју са вјест“ (Grad. 12). 
Страх Бо жи ји до во ди до вр ли не по ка ја ња (μετάνοια) ко ја има из у зет
ну со ти ри о ло шку ври јед ност. „По ка ја ње је по ми ре ње с Го спо дом пу тем 
вр ше ња до брих дје ла, су прот них пре ђа шњим гри је си ма“ (Grad. 5). По
ка ја ње је пре у мље ње и пре о бра жај лич но сти и пред ста вља вјер ни ков 
за вјет Бо гу да ће во ди ти но ви жи вот. Из на ве де них раз ло га Ле ствич ник 
на зи ва по ка ја ње дру гим кр ште њем.

На вр ху ле стви це вр ли на на ла зи се љу бав (ἀγάπη) ко ја је по кре тач
ка си ла под ви га. Ле ствич ник је на зи ва ца ри цом вр ли на, да ро дав цем 
про ро штва и из во ром чу де са: „По сво јој ка кво ћи, љу бав је упо до бље
ње Бо гу, у мје ри ко ја је до ступ на смрт ни ци ма; по сво ме деј ству, она је 
из вор вје ре, без дан ду го тр пе љи во сти, мо ре сми ре ња. Љу бав је, у пра
вом сми слу ри је чи, на пу шта ње би ло ка кве не при јат не ми сли у од но
су на дру гог чо вје ка. Јер, љу бав не ми сли о злу... Љу бав је да ро да вац 
про ро штва. Љу бав је из вор чу де са. Љу бав је без дан оза ре ња. Љу бав је 
из вор бла го дат ног ог ња: уко ли ко ви ше плам ти, он уто ли ко ви ше рас
па љу је жеђ жед но га. Љу бав је жи вот ан ђе ла. Љу бав је вје чи то на пре
до ва ње“ (Grad. 33).

Ве ли ки ва жност Ле ствич ник при да је сје ћа њу на смрт као јед ном од 
глав них аскет ских дје ла ња: „Као што је хљеб по треб ни ји од сва ке дру ге 
хра не, та ко је и сје ћа ње на смрт по треб ни је од сва ко га дру гог под ви га“ 
(Grad. 6). Сје ћа ње на смрт до во ди до пре стан ка бри ге о би ло че му зе
маљ ском: „Смр ти се сје ћа са мо онај ко ји је умро за све што је зе маљ ско. 
А онај ко ме је до не че га још ста ло, не мо же ни да се на вик не на ми сао 
да му пред сто ји смрт, јер сво јим же ља ма са мо га се бе спу та ва“ (Grad. 6). 
„Онај ко ји хо ће стал но да у се би др жи по ми сао на смрт и на Суд Бо жи
ји, а пре да је се бри га ма и по сло ви ма зе маљ ским, ли чи на чо вје ка ко ји 
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би хтио да пли ва а да не по кре ће ру ке“ (Grad. 6). Се ћа ње на смрт је сте 
сва ко днев на смрт. Да би чо вјек по бо жно про вео од ре ђе ни дан тре ба да 
ми сли да је то по след њи дан ње го вог жи во та.

Сво је уче ње о мо ли тви Ле ствич ник не из ла же си сте мат ски. Мо
ли тву не кад опи су је као „дје лат ност ума“ (ἐργασία νοὸς; Grad. 20), а 
не кад као „дје лат ност ср ца“(ἐργασία καρδίας; Grad. 27). Де фи ни ше је 
као „са по сто ја ње и је дин ство чо вје ка са Бо гом“ (συνουσία καί ἕνωσις 
ἀνθρώπου  καί  Θεοῦ; Grad. 28). По сво ме деј ству мо ли тва је „одр жа
ва ње ко смо са, по ми ре ње са Бо гом, мај ка су за и њи хо ва кћер у исти 
мах, уми ло сти вље ње за гри је хе, мост ко јим се пре ла зи пре ко ис ку ше
ња, гру до бран ко ји шти ти од сва ке му ке, раз би ја ње де мон ских на па да, 
слу жба ан ђе ла...“ (Grad. 28). Мо ли тва тре ба, по Ле ствич ни ку, да бу де 
јед но став на, без мно го ри је чи, јер скром ност у ри је чи ма са би ра ум док 
„мно го сло вље у мо ли тви ра си ја ва ум и пре да је га ма шта њу“. Ле ствич
ник раз ли ку је три ета пе у мо ли тве ном дје ла њу – од ба ци ва ње по ми
сли, за тва ра ње ума у ри је чи мо ли тве и стре мље ње ка Го спо ду (ус хи
ће ност Го спо дом): „По че так мо ли тве са сто ји се у то ме да се по ми сли 
ко је при сту па ју од би ју крат ким ри је чи ма истог тре нут ка кад се по ја ве; 
сре ди на је у то ме да ра зум бу де са мо у оно ме што се мо ли твом го во
ри или ми сли; са вр шен ство мо ли тве је стре мље ње ка Го спо ду“ (Grad. 
28). Ле ствич ник са вје ту је под ви жни ке да се мо ле ис трај но Го спо ду јер 
је то нај си гур ни ја за шти та од ду хов ног по ср ну ћа: „Ко се не пре ста но 
осла ња на штап мо ли тве, не ће се спо та ћи. Ако би му се то и до го ди
ло, ипак не ће са свим па сти. Јер, мо ли тва је по бо жно ти ра ни са ње Бо га. 
Ко рист од мо ли тве пре по зна ће мо по смет ња ма ко је нам де мо ни пра ве 
за ври је ме бо го слу же ња. Плод, пак, мо ли тве по зна ће мо у по ра зу не
при ја те ља“ (Grad. 28).

Огро ман зна чај Ле ствич ник при да је ду хов ном ру ко во ђе њу. Мо нах 
мо же успје шно да про ђе све фа зе аскет ког под ви га са мо кроз по слу
шност свом ду хов ном оцу. Сам из бор ду хов ног оца тре ба из вр ши ти са 
ра су ђи ва њем и па жљи во „ка ко не би смо до па ли у ру ке мор на ра умје сто 
кр ма но ша, бо ле сни ка умје сто ље ка ра, стра сни ка уме сто бе стра сни ка, и 
ка ко се, умје сто у при ста ни шту, не би смо на шли на пу чи ни и та ко пре
тр пје ли бро до лом“ (Grad. 4). Ка да јед ном иза бе ре ду хов ног ру ко во ди
те ља под ви жник је ду жан да му се са вр ше но по ко ра ва „чак и ако је оно 
што он ка же су прот но ње го вом ра су ђи ва њу“ и да не скри ва од ње га ни 
нај ма њу сит ни цу: „Ко сва ку зми ју от кри ва свом ду хов ном оцу, по ка зу
је да ствар но има по ве ре ње у ње га; а ко скри ва би ло шта, још лу та по 
бес пу ћу“ (Grad. 4). Ка да се са вр ше но по ко ра ва свом ду хов ном оцу ра
ди Го спо да, мо нах се осло ба ђа од соп стве не кри ви це. Ду хов ник је та да 
ап со лут но од го во ран за свог уче ни ка пред Бо гом, ка ко у овом жи во ту 
та ко и у бу ду ћем. Са мо во ља је ве ли ка опа сност ко ја вре ба мо на ха на 
пу ту аскет ског под ви га: „Онај ко ји се (кроз по слу ша ње) са мо во ље пот
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пу но од ре као, чак и у ства ри ма ко је му из гле да ју до бре, ду хов не, бо го
у год не, сти гао је на циљ при је не го што је и ко рак нуо. Јер, по слу шност 
је невjеровање се би у сва ко ме до бру, до кра ја жи во та. По слу шност је 
гроб во ље, а ус кр сну ће сми ре ња. Као да је мр тав, по слу шник не од го
ва ра ни ти раз ми шља, би ло да се ра ди о до брим ства ри ма или о не че му 
што из гле да зло, јер ће за све од го ва ра ти онај ко ји је по бо жно умр твио 
ње го ву ду шу“ (Grad. 4).

Ду хов ни отац је, по Ле ствич ни ку, ље кар (ἰατρός), са вјет ник 
(σύμβουλος), мо ли тве ник (πρε σ βευτής), и по сред ник (μεσίτης) из ме ђу 
мо на ха по слу шни ка и Бо га. Ње го ва уло га је то ли ко ве ли ка да је „бо
ље огри је ши ти се о Бо га, не го о свог ду хов ног оца! Јер, ка да Бо га на
љу ти мо, наш учи тељ га мо же по ми ри ти с на ма. Но, ка да свог учи те ља 
огор чи мо про тив нас, не ма мо ви ше ни ко га ко би се за нас пред Бо гом 
за у зео“ (Grad. 4).

Као про то тип (обра зац) ду хов ног ру ко во ди те ља Ле ствич ник на во
ди Мој си ја, ко ји је био не са мо дје ла тељ (за ко но да вац) не го и со зер ца
тељ (бо го ви дац): „Сви ма на ма што хо ће мо да изи ђе мо из Егип та и по
бјег не мо од фа ра о на, без у слов но је по тре бан не ки Мој си је, по сред ник 
по Бо гу из ме ђу нас и Бо га, ко ји би, рев но сан у дје ла њу и со зер ца њу, 
за нас пру жао ру ке к Бо гу, ка ко би смо под ње го вим вођ ством пре шли 
мо ре гри је хо ва и Ама ли ка стра сти на тје ра ли у бјек ство. Сто га се пре
ва ри ше не ки ко ји су, узда ју ћи се у сво је соп стве не сна ге, ми сли ли да им 
ни ка кав во ђа ни је по тре бан“ (Grad. 1).

Ле ствич ник је до ста па жње по све тио пи та њу од но са из ме ђу два 
основ на об ли ка мо на шког жи во та – ки но ви је или оп ште жи ћа и от шел
ни штва. Он да је пред ност ки но ви ји. У њој се кроз по слу шност ду хов
ном оцу ла ко сти че смјер ност, док је от шел ни ку мно го те же да до стиг не 
ту вр ли ну, јер не ма на рас по ла га њу ону ми сао ко ја чак и та квог по
слу шни ка ко ји је до сти гао нај ве ћи сту пањ све то сти шти ти од су је те и 
гор до сти, а то је ми сао – да је то мо ли тва ду хов ног оца учи ни ла. От
шел ник се од гор до сти те шко мо же од бра ни ти, јер му ње го ва уса мље
ност су ге ри ше да је све успје хе по сти гао пот пу но сам. За раз ли ку од 
от шел ни штва оп ште жи ће има у се би еле мен те по зи тив ног так ми че ња 
и мо гућ ност по ре ђе ња, а пу тем по ре ђе ња и упо зна ва ња са мог се бе. У 
оп ште жи ћу, та ко ђе, не ма мно го по во да за уни ни је, док је уни ни је от
шел ни ку вје чи ти пра ти лац. От шел нич ки пут је те жак и крај ње опа сан 
за љу де ко ји ни су при пре мље ни за ње га. На тај пут, по Ле ствич ни ку, 
мо гу да кре ну ис ку сни мо на си ко ји су прет ход но у ки но ви ји про шли 
те мељ ну ду хов ну обу ку: „Као зла то у то пи о ни ци – или бо ље, у оп ште
жи ћу – ис про бао их је Го спод, и као жр тву па ље ни цу их је при мио у ње
дра сво ја“ (Прем 3, 6; Grad. 4).
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Све ти Исак Си рин
(mār īsh. aq d-nīnwē; Ἰσαὰκ ὁ Σύρος; Isa ac Syrus)

Нај ва жни је по дат ке о жи во ту Св. Иса ка Си ри на на ла зи мо у „Књи зи 
чи сто те“ си риј ског исто ри ча ра из VI II ви је ка Је зу де не и у јед ном за пад
носи риј ском из во ру чи је је ври је ме на стан ка те шко утвр ди ти.

Тач ни да ту ми ро ђе ња и смр ти Св. Иса ка су не по зна ти. Прет по ста
вља се да је ро ђен у дру гој по ло ви ни VII ви је ка, а да се упо ко јио у пр вој 
по ло ви ни VI II ви је ка. Био је ро дом из јед ног мје ста бли зу ин диј ске гра
ни це. За епи ско па гра да Ни ни ве хи ро то ни сао га је у ма на сти ру БетАбе 
па три јарх (ка то ли кос) Ге ор ги је (660–680). По сли је са мо пет мје се ци 
про ве де них на ка те дри Св. Исак се од ре као епи скоп ства и уда љио се на 
го ру Ма тут, гдје се под ви за вао ме ђу мо на си маот шел ни ци ма ко је је та
мо за те као. По том се од се лио у оп ште жи тељ ни ма на стир ра ве Ша бу ра, 
гдје се дао на из у ча ва ње Све ште них Књи га. Услед на пор ног из у ча ва ња 
Св. Исак је осли је пио, па су ње го ве ду хов не по у ке за пи си ва ли ње го ви 
уче ни ци. Упо ко јио се у ду бо кој ста ро сти у ма на сти ру ра ве Ша бу ра, гдје 
је и са хра њен.

Те за не ких за пад них па тро ло га да је Св. Исак био хри шћа нин не
сто ри ја нац, ни је одр жи ва. Мо гу ће је да је он жи вио у не сто ри јан ској 
сре ди ни, али ње го ва хри сто ло ги ја је са гла сна са пра во слав ним цр кве
ним пре да њем. У свом бо го слов ство ва њу он ни је бли зак ан ти о хиј ској 
бо го слов ској тра ди ци ји. Све то Пи смо обич но ту ма чи сим во лич ки, на
сто је ћи да рас кри је ње гов ду бљи, ду хов ни сми сао.

Ду бо ко про ник нув ши у Бо жан ске тај не Св. Исак је са ста вио ве о ма 
ва жне спи се о мо на шком жи во ту ко ји су би ли по пу лар ни ка ко у пра
во слав ним та ко и у мо но фи зит ским кру го ви ма, а из вр ши ли су ве ли ки 
ути цај и на ислам ску ми сти ку. Ње го ва нај зна чај ни ја дје ла су: „Под ви
жнич ка сло ва“, „Гно стич ке гла ве“ и „Бе сје де“.

Ми сао о Бо гу као не из мјер ној и не из ре ци вој љу ба ви про жи ма цје
ло куп но ства ра ла штво Св. Иса ка и ван кон тек ста те ми сли не мо гу ће је 
схва ти ти су шти ну ње го вог бо го сло вља. Бо жан ска љу бав је би ла глав ни 
узрок ства ра ња сви је та и бо го о ва пло ће ња, она је та ко ђе глав на по кре
тач ка си ла твар ног би ћа, ко ја ле жи у ње го вој осно ви и при во ди га у 
за јед ни цу са Бо гом.

Ако је Бог љу бав, он да и сва ки чо вјек ко ји до стиг не са вр ше ну љу бав 
и ми ло ср ђе по ста је бо го по до бан. Ми ло срд но људ ско ср це је образ Бо
жи јег ми ло ср ђа ко је се про сти ре на ци је лу тво ре ви ну.

Су шти на мо на шког жи во та, по Св. Иса ку, са сто ји се у от шел нич ком 
уда ља ва њу од сви је та и стра сти. Онај ко ји жи ви у пу сти њи, да ле ко од 
љу ди, тре ба да бу де увје рен да ће га ње гов Чу вар, ко ји упра вља чи та вом 
ва се ље ном, за шти ти ти од сва ког зла. От шел нич ки жи вот мо же би ти 
бо лан, ис пу њен уну тра шњим стра да њем, али без тог ис ку ства не мо гу
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ће је до сти ћи пу но ћу жи во та у Бо гу, бу ду ћи да се „ни ко не мо же при
бли жи ти Бо гу ако се не уда љи од сви је та“.

Бор ба са стра сти ма и по бје да над њи ма је сте за да так и циљ зем ног 
жи во та чо вје ко вог. Та бор ба пред ста вља „обла че ње у но вог чо вје ка, са
зда ног по Бо гу у пра вед но сти и све то сти исти не“ (Еф 4, 24).

У ду хов ном уса вр ша ва њу под ви жник про ла зи кроз три ета пе: по ка
ја ње, очи шће ње и са вр шен ство.

По ка ја ње Св. Исак по ре ди са бро дом на ко јем чо вјек пре пли ва ва 
смрад но мо ре жи во та. Ка пе тан тог бро да је страх Бо жи ји, а при ста
ни ште и крај њи циљ пу то ва ња је сте Бо жан ска љу бав. Са по ка ја њем је 
ти је сно по ве зан плач ко ји има очи шћу ју ће деј ство на ду шу чо вје ко ву и 
пред ста вља моћ но сред ство за сти ца ње вр ли на. Он озна ча ва чо вје ко во 
сту па ње на пут ка Бо гу и ње гов из ла зак из там ни це ово га сви је та. Су зе 
по ка ја ња ра ђа ју се због осје ћа ња вла сти те гре шно сти. Пло до ви њи хо
вог деј ства је су чи сто та ср ца и бе стра шће. Ка да под ви жник до стиг не 
чи сто ту ср ца и бе стра шће, да ру ју му се слат ке су зе уми ље ња ко је га 
од во де ка са вр ше ној љу ба ви Бо жи јој. Спо соб ност про ли ва ња су за при 
сва ком по ме ну име на Бо жи јег је сте знак да је не ко до сти гао са вр ше ну 
љу бав. До сти за ње ове љу ба ви пред ста вља нај ви ши сте пен ду хов ног уз
ра ста ња и нај ве ће са вр шен ство у са да шњем жи во ту.

Те мељ ду хов ног жи во та хри шћа ни на је мо ли тва (ṣlōṯā). Ни шта та ко 
ни је угод но Бо гу, ни шта та ко не по ра жа ва са та ну, ни шта та ко не по ма
же чо вје ку да спе ре гри јех и за до би је сми ре ње као мо ли тва. Она раз
го ни обла ке стра сти и про свје тљу је ум. За ври је ме мо ли тве, ка да је ум 
са бран и сва осје ћа ња до ве де на у хар мо ни ју, до ла зи до су сре та чо вје ка 
са Бо гом. За то су све ду хов не да ро ве и ми стич на ви ђе ња све ти те љи до
би ја ли за ври је ме мо ли тве.

Све ти Исак раз ли ку је чи сту мо ли тву (ṣlōṯādḵītā) од ду хов не мо ли
тве (ṣlōṯā rūḥānaytā). Чи сту мо ли тву од ли ку ју му дре ри је чи, чи ји ис
точ ник ни је људ ска му др ост не го са ма Пре му дрост Бо жи ја. При ли ком 
про из но ше ња чи сте мо ли тве под ви жник не при мје ћу је ни шта спо ља. 
Ду хов на мо ли тва је сте пре ла зак ума у ста ње по ко ја и без мол ви ја (šelyā). 
У том ста њу пре ки да се сва ка мо ли тва, а ра зум је осло бо ђен од сва ке 
ми сли. То је ћу та ње ра зу ма. Не пре кид но бо ра вље ње у ду хов ној мо ли
тви је сте знак са вр шен ства.

Са мо у ста њу без мол ви ја, при пре стан ку сва ке ак тив но сти ри је чи 
и ми сли, под ви жник мо же да осје ти при су ство Бо жи је. По сто је дви је 
вр сте без мол ви ја – спо ља шње и уну тра шње. Спо ља шње без мол ви је са
сто ји се у чу ва њу је зи ка, ћу та њу уста, а уну тра шње у ћу та њу ума, ми
ру по ми сли, ти ши ни ср ца. Уну тра шње без мол ви је је из над спо ља шњег, 
али при от су ству пр вог ко ри сно је и дру го: „Ако не без мол ству јеш 
ср цем без мол ствуј бар је зи ком“. Спо ља шње без мол ви је (ћу та ње је зи
ка) при пре ма и во ди под ви жни ка ка уну тра шњем без мол ви ју (ћу та њу 
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ума). Као при мјер истин ског без мол вни ка Св. Исак на во ди чу ве ног 
под ви жни ка из IV ви је ка Ар се ни ја Ве ли ког (Иси ха сту), „ко ји ра ди Бо
га ни са ким ни је раз го ва рао ни о ко ри сти ду шев ној ни ти о би ло че му 
ду гом, већ је умје сто то га иза брао ћу та ње и без мол ви је и усред мо ра 
са да шњег жи во та бе сје дио са бо жан стве ним Ду хом“.

Св. Исак че сто го во ри о бо го о ста вље но сти. Бо го о ста вље ност (сир. 
meš tabqānūṯā dmen alāhā) ни је уда ља ва ње Бо га од чо вје ка, већ су бјек
тив ни осје ћај од су ства Бо га. Бог до пу шта да чо вјек оста не сам са ре ал
но шћу ко ја га окру жу је. Опит бо го о ста вље но сти за сва ког хри шћа ни на 
мо же да има са мо два мо гу ћа ис хо да – умно жа ва ње вје ре и при бли жа
ва ње Бо гу или гу би так вје ре у Бо га.

Да би се из бје гло ста ње бо го о ста вље но сти, уни ни ја и ду хов ног по
мра че ња нео п ход но је чу ва ти сми ре ње. Сми ре ње (mukkāḵā) је ри за 
Бо жан ства. У ње га се обу као ова пло ће ни Ло гос. Сва ки хри шћа нин је 
при зван да по дра жа ва Хри сту у сми ре њу. Без сми ре ња под виг не до
но си ни ка кву ко рист. Сми ре ње уз во ди чо вје ка на не бо и при но си му 
нај љеп ше да ро ве. Оно ме ко је сте као сми ре ње по ко ра ва ју се не са мо 
љу ди не го и жи во ти ње и сти хи је, она ко ка ко су се по ко ра ва ле Ада му 
у ра ју. Сми ре ње се ма ни фе сту је као од су ство стра ха пред жи вот ним 
окол но сти ма и увје ре ност у про ми сао Бо жи ју ко ја шти ти од сва ког зла.

По сто је уну тра шњи и спо ља шњи зна ци ко ји пра те сми ре ње. Уну
тра шњи зна ци су: ду бо ко осје ћа ње Бо жи јег при су ства ко је се ра ђа за 
ври је ме мо ли тве, пре зре ње пре ма свјет ској сла ви и по ча сти ма, бу ђе ње 
у чо вје ку гла са са вје сти ко ји га учи да ни за шта не оп ту жу је Бо га и бли
жње и не оправ да ва са мог се бе. Спо ља шњи зна ци сми ре ња су из бје га
ва ње свјет ске су је те и рас ко ши и по ни зно под но ше ње увре да.

За ни мљи во је уче ње Св. Иса ка о од но су вје ре (haymānūṯā) и зна ња 
(iḏaʻtā). Вје ра је, по Св. Иса ку, да ле ко из над зна ња. За раз ли ку од зна
ња она ни је огра ни че на при род ним за ко ни ма, јер све је мо гу ће оно ме 
ко ји вје ру је (Мк 9, 23). Бу ду ћи да ни је око ва на и пот чи ње на при род
ним за ко ни ма вје ра по сје ду је без гра ни чан тво рач ки по тен ци јал, док је 
зна ње не дје лат но и не моћ но из ван окви ра тих за ко на. За то зна ње са 
стра хом слу жи при ро ди, а вје ра са дерз но ве ни јем из ла зи из ван окви
ра при ро де. Вје ра прет по ста вља мо гућ ност чу да, а зна ње ис кљу чу је ту 
мо гућ ност као не смје сти ву у окви ре при род них за ко на. Нат при род ни 
и чу де сни ка рак тер вје ре по твр ђу је ис ку ство хри шћан ских му че ни ка 
и под ви жни ка ко ји су хо де ћи у вје ри об у зда ва ли си лу ог ња и не по ври
је ђе но про ла зи ли по сред ње га, хо да ли по мо ру као по коп ну и слич но. 
Зна ње се за сни ва на ис тра жи ва њу и на сво јим ме то ди ма ис пи ти ва ња. 
Вје ра за хтје ва чист и прост на чин ми шље ња, ко ји је да лек од сва ког 
лу кав ства и ме то да ис тра жи ва ња. Она по гру жа ва ду шу у нео бич на со
зер ца ња, у уз ви ше но по сма тра ње ду хов них ства ри, у не из ре ци ве тај не. 
Ка да чо вјек кре не пу тем вје ре, мо ра на пу сти ти ста ре ме то де са зна ња и 
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не вра ћа ти се на њих, јер вје ра има сво је вла сти те. Ово при род но зна ње 
ни је, по Св. Иса ку, за од ба ци ва ње уко ли ко се сје ди ни са вје ром. Оно 
мо же да се уса вр ша ва вје ром и да стек не моћ да се по диг не го ре, да осје
ћа оно што је из над сва ког осје ћа ња.

Ес ха то ло ги ја је је ди на про бле ма тич на област бо го сло вља Св. Иса ка. 
Он је као и Св. Гри го ри је Ни ски за сту пао уче ње о све оп штем спа се њу. 
Уда ље ност од Бо га је, по Св. Иса ку, про тив при род на и Бог не ће до пу
сти ти да они ко ји су се уда љи ли од Ње га оста ну вјеч но у та квом ста њу. 
Он ће при ве сти све от па ле од Ње га ка спа се њу, али без при ну де. Они ће 
се обра ти ти Бо гу по соп стве ној во љи си лом то га што су ду хов но про
гле да ли. Сви ко ји су от па ли од Бо га ће про ћи крат ко вре ме но му че ње 
у па клу ко је им је при пре мље но да би се очи сти ли у ог њу стра да ња и 
по ка ја ња. Ка да про ђу кроз очи шћу ју ћи огањ они ће до сти ћи рав но ан
ђе о ско ста ње.

Иде ја вјеч не ка зне је, по Св. Иса ку, не спо ји ва са Бо жи јом љу ба вљу. 
Бог ни је не ка кав освет ник за зло не го ис пра ви тељ зла. Све не во ље и 
стра да ња Он је до пу стио да би се чо вјек из ну тра про ми је нио. Сва деј
ства Бо жи ја пре ма чо вје чан ству про ис ти чу из Ње го ве „не из мјер не и 
вјеч не до бро те“, љу ба ви и са стра да ва ња. Ко на чан ис ход људ ске исто
ри је тре ба да од го ва ра ве ли чи ни Твор ца, а суд би на чо вје ко ва тре ба да 
бу де до стој на ми ло ср ђа Бо жи јег. Ге ен ска му че ња за то, по Св. Иса ку, не 
мо гу да тра ју вјеч но.

Спа се ње свих љу ди је, по Св. Иса ку, ди рект на по сле ди ца љу ба ви Бо
жи је пре ма чо вје ку – љу ба ви по ко јој је Бог ство рио сви јет, ова пло тио 
се и узео на Се бе гри је хе љу ди да би их спа сио и увео у Сво је Цар ство 
ко јем не ће би ти кра ја.
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По е зи ја и пје ва ње би ли су при сут ни у жи во ту Цр кве од са мог по чет
ка. У нај ра ни јем пе ри о ду у бо го слу жбе ној упо тре би би ли су псал ми и 
дру ги пје снич ки тек сто ви Ста ро га За вје та. Ка сни је ће у упо тре бу ући и 
но во за вјет ни пје снич ки са ста ви, а та ко ђе и хим не ко је ни су би блиј ског 
по ри је кла.

Да је ре ли ги о зна по е зи ја би ла ви со ко вред но ва на и да је има ла ве
ли ки зна чај у жи во ту пр ве хри шћан ске за јед ни це ја сно се ви ди из по
сла ни ца апо сто ла Па вла: Раз го ва рај те ме ђу со бом псал ми ма и хим на ма 
и пје сма ма ду хов ним, пје ва ју ћи и по ју ћи Го спо ду у ср цу сво ме (Еф 5, 19); 
За то ћу те при зна ти ме ђу не зна бо шци ма, Го спо де, и пје ва ћу име ну тво
је му (Рим 15, 9); ...ура зу мљуј те се бе: псал ми ма и сла во по ји ма и пје сма ма 
ду хов ним, у бла го да ти пје ва ју ћи Го спо ду у ср ци ма сво јим (Кол 3, 16).

У Све том Пи сму Но во га За вје та на ла зи мо пр ве хри шћан ске пје
снич ке тво ре ви не (Ве ли ча ду ша мо ја Го спо да... Сад от пу шташ... итд.), 
ко је су ра ђе не по узо ру на ста ро за вјет не обра сце и ко је су ве о ма бр зо 
по ста ле са став ни дио хри шћан ског бо го слу же ња. Вре ме ном су у бо го
слу жбе ну упо тре бу ула зи ле и хим не ко је ни су би ле све то пи сам ског по
ри је кла, али су у ти је сној ве зи са би блиј ским тек стом и пред ста вља ле 
су не ку вр сту ње го вог раз ја шње ња. Не ке од тих древ них хим ни (нпр. 
Свје тло сти ти ха) оста ле су до да нас у бо го слу жбе ној упо тре би.

Свје до чан ство о по сто ја њу и ли тур гиј ској упо тре би не би блиј ских 
пје са ма и хим ни у древ ној Цр кви на ла зи мо код Св. Иг ња ти ја Бо го но
сца, Кли мен та Алек сан дриј ског, Ори ге на и Св. Гри го ри ја Чу до твор ца. 
Све ти Ва си ли је Ве ли ки ис ти че да је ау тор хим не По јем Оца и Си на и 
Све то га Ду ха... не по знат, што свје до чи о ње ној древ но сти.

Све до че твр тог ви је ка у цр кве ном пје сни штву пре вла да ва ла је рит
мич ка по е зи ја ко ју ка рак те ри ше стих ко ји ни је ор га ни зо ван у ду ху 
кван ти та тив ног на че ла, пре ма ду жи ни сло га. Ме трич ка по е зи ја, ко ја се 
осла ња ла на кван ти тет сло го ва и ко ја је по сво јој фор ми сли је ди ла кла
сич ну грч ку по е зи ју, по ста ће до ми нант на у ка сни јем пе ри о ду.

Бр зи по раст хри шћан ске за јед ни це, ко ји је усло вио из град њу ве ли ког 
бро ја но вих хра мо ва, као и ви сок ни во бо го слов ске на у ке у че твр том 
ви је ку, бла го твор но су дје ло ва ли на раз вој Ли тур ги је и оста лих бо го
слу жбе них об ре да ко ји по ста ју мно го све ча ни ји и рас ко шни ји не го у 
прет ход ном пе ри о ду. То је до ве ло до про цва та бо го слу жбе ног ства ра ла
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штва и до по ја ве ра зно род них хим ни ко је се од ли ку ју ве ли ком по ет ском 
сна гом. Ове ду бо ке и уз ви ше не хим не, про же те пре кра сним ме ло ди ја ма 
сна жно су ути ца ле на бо го слу же ње да ју ћи му тор же ствен ка рак тер.

Чу ве ни бо го сло ви че твр тог ви је ка Св. Ва си ли је Ве ли ки, Св. Гри го
ри је Бо го слов, Св. Јо ван Зла то уст, Св. Ам вро си је Ми лан ски и Св. Је
фрем Си рин би ли су ве о ма зна чај ни и као цр кве ни пје сни ци. На ро чи то 
се ме ђу њи ма ис ти че Св. Је фрем Си рин ко ји је са ста вио мно штво хим
ни по све ће них ве ли ким пра зни ци ма и хри шћан ским му че ни ци ма.

До нај ве ћег про цва та цр кве ног пје сни штва до ла зи у V, VI и VII ви је
ку, ка да је мо на шки об лик Ли тур ги је за ми је њен ка те драл ним об ли ком, 
ко ји ка рак те ри ше сло же на и све ча на це ре мо ни ја на лик на двор ску и 
при су ство огром ног бро ја вјер ни ка. У ка те драл ном ли тур гиј ском об
ре ду огро ман зна чај при да ван је хим но гра фи ји и цр кве ном по ја њу.

На ро чи ту за слу гу за про дор хим но гра фи је у ка те драл ни ли тур гиј
ски об ред има је дан од нај ве ћих цр кве них пје сни ка Ро ман Ме лод или 
Слат ко по јац (Ρωμανὸς ὁ Μελωδός), чи ја је ве ли чан стве на ре ли ги о зна 
по е зи ја иза зва ла пра ву ре во лу ци ју у том пе ри о ду, због че га ће и сам 
пје сник по ста ти зна ме нит ши ром хри шћан ске ва се ље не. О жи во ту овог 
слав ног цр кве ног пје сни ка зна мо ве о ма ма ло. Ро дио се у си риј ском гра
ду Еме си. Слу жио је као ћа кон у Беј ру ту, а по том се пред крај вла да
ви не ца ра Ана ста си ја (491–518) пре се лио у Ца ри град, гдје је оба вљао 
ду жно сти по но ма ра при хра му Пре све те Бо го ро ди це, ко ји се на ла зио 
у ди је лу гра да ко ји се зо ве Ки рих. Не што ка сни је, Св. Ро ман пре ла зи 
на слу жбу при па три јар шиј ском ка те драл ном хра му, ко ју ће оба вља
ти до кра ја жи во та. Ту је, по пре да њу, био удо сто јен чу де сног ви ђе ња 
Пре све те Бо го ро ди це ко је ће у пот пу но сти про ми је ни ти ње гов жи вот. 
Као плод тог ви ђе ња на стао је чу ве ни кон дак на Бо жић „Дје ва да нас 
Пре вјеч ног ро ди...“ у ко јем је у све га не ко ли ко ри је чи из ло же на исти
на хри сто ло шког дог ма та и ка зи ва ње је ван ђел ске по ви је сти о ро ђе њу 
Бо го мла ден ца. Из но во от кри ве ног жи ти ја Св. Ро ма на са зна је мо да је 
био мо нах и да је жи вио стро гим аскет ским жи во том, у дјев стве но сти 
и не пре ста ном под ви гу. Упо ко јио се сре ди ном VI ви је ка.

Св. Ро ман је тво рац глав не жан ров ске фор ме ра но ви зан тиј ског цр
кве ног пје сни штва кон да ка (κοντάκιον). Од око 1000 кон да ка, ко ли ко је 
по пре да њу на пи сао Ро ман Ме лод, до нас је до спје ло осам де сет и де вет. 
За хва љу ју ћи тру ду кар ди на ла Пи тре (JeanBap ti ste Pi tra †1889), ко ји је у 
ма ну скрип ти ма про на шао чи тав низ пот пу но но вих и до та да не по зна
тих Ро ма но вих кон да ка, омо гу ћен нам је аде кват ни ји увид у ње го во по
ет ско ства ра ла штво. Дје ло кар ди на ла Пи тре на ста ви ли су и до пу ни ли 
ње мач ки ви зан то лог К. Крум ба хер (Karl Krum bac her †1909) и ми тро по
лит ле он то пољ ски Со фро ни је Ев стра ти а дис (Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης 
†1947). Mитрополит Со фро ни је je у би бли о те ка ма по Све тој Го ри, 
Мин хе ну, Бе чу и Ва ти ка ну, про на шао до та да не по зна те кон да ке и 
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хим не ко ји при па да ју Св. Ро ма ну и те мељ но их про у чио, ба цив ши но во 
свје тло на ње го во ства ра ла штво. Ње му при па да за слу га за об ја шње ње 
од ре ђе них ме трич ких ано ма ли ја ко је су при сут не у Ро ма но вом ства ра
ла штву. Он за па жа да ни је са мо ду жи на сло го ва би ла ва жна Св. Ро ма ну. 
Бу ду ћи да ни је био са мо пје сник не го и ме лод, од но сно ме лург (тво рац 
ме ло ди је, ком по зи тор) он је под ре дио вер си фи ка ци ју не са мо за ко ни ма 
ме три ке не го и ме ло диј ским му зич ким по тре ба ма.

Зре лост сти ла по е зи је Св. Ро ма на и ме ло диј ска струк ту ра ње го вих 
кон да ка до ка зу ју да је ве о ма до бро овла дао ли те рар ним и му зич ким 
зна њем, на сли је ђе ним од прет ход них цр кве них пје сни ка. У че твр том 
ви је ку по е ти зо ва ну оми ли ју ши ро ко је ко ри стио у свом ства ра ла штву 
Св. Је фрем Си рин, ко ји је из вр шио сна жан ути цај на по е зи ју Св. Ро ма на.

Кон дак сво јом те мом и основ ним то ком по чи ва на про по ви је ди па 
се мо же ре ћи да је то по е ти зо ва на ме трич ка оми ли ја ко ју по јац чи та 
или пје ва уз прат њу свих вјер них ко ји от пје ва ју је дан прост ре френ 
или при пјев. Ба зи ран је на не кој би блиј ској те ми или ве ли ча њу не ке 
би блиј ске лич но сти, а са сто ји се из два ди је ла. Пр ви или увод ни дио са
ста вљен је из јед ног, два, по кат кад и три прет пје ва од по не ко ли ко сти
хо ва. Дру ги, глав ни дио кон да ка у ко јем пје сник раз ви ја пред мет пје
сме са сто ји се од два де сет и ви ше јед но бра зних стро фа ко је има ју исти 
број сти хо ва (ико са) и иден тич ну ме трич ку и ме ло диј ску струк ту ру. 
Стро фе се уви јек за вр ша ва ју иден тич ним при пје вом или ре фре ном. Ре
фре ни игра ју ва жну ком по зи ци о ну уло гу у кон да ци ма Св. Ро ма на. Они 
че сто ни су ди рект но по ве за ни са основ ном те мом кон да ка и из гле да
ју вје штач ки при до да ти од ре ђе ним ико си ма. По не кад је тон ре фре на 
су про тан основ ном рас по ло же њу кон да ка: кон да ци са ту жном те мом 
мо гу има ти ве сео ре френ и обр ну то. Ти ме се на гла ша ва ан ти но мич ни 
и па ра док сал ни ка рак тер те ма ко ји ма су по све ће ни кон да ци, при че
му се је дан сми сао фи ло соф скобо го слов ске ан ти но ми је ло ка ли зу је у 
основ ној те ми а дру ги у ре фре ну.

Ро ма но ви кон да ци пред ста вља ју из у зе тан спој вр хун ске по е зи је са 
ду бо ким бо го слов ским са др жа јем ко ји до ти че и хри сто ло шке и три ја
до ло шке те ме. На под руч ју три ја до ло ги је Ро ман се су прот ста вља ари
јан ци ма у кон да ку „Вас кр се ње Хри сто во“: Ве ли ка је у све ми ру тај на 
Тво га до ла ска / на ко ји уче ни ци Ари је ви ху ле / из ја вљу ју ћи да си Ти, Ко ји 
си јед но су штан Оцу, / за пра во на чи ње но и ство ре но би ће. У кон да ку 
„Стра да ње Хри сто во“ кри ти ку је Не сто ри је ву је рес у ду ху Хал ки до на: 
Би ја ше чо вјек, за и ста, Хри стос, но би ја ше и Бог, / не би ја ше ипак по ди
је љен на дво је: Је дан је, Син јед но га Оца ко ји је Је ди ни.

На мо но фи зит ско је ре тич ко уче ње Ро ман од го ва ра кон да ци ма „Ма
ри ја и му дра ци“ и „Ма ри ја под кр стом“. Да би по ка зао сво јим слу ша
о ци ма да је у Хри сту по сто ја ла са вр ше на чо вје чан ска при ро да Ро ман 
у тим по е ма ма при бје га ва рас кри ва њу мај чин ских осје ћа ња Пре све те 
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Бо го ро ди це. У кон да ку „Ма ри ја и му дра ци“ он сли ко ви то из о бра жа
ва по кло ње ње му дра ца Бо го мла ден цу и њи хов раз го вор са Ње го вом 
мај ком. У ду шу Ма ри ји ну се од мах увла чи пред о сје ћа ње на до ла зе ћих 
не сре ћа и страх за жи вот Бо го мла ден ца, и под ути ца јем тог осје ћа ња 
она са ду бо ким не ми ром пи та му дра це зна ју ли не што о злим на мје ра
ма Иро да пре ма ње ном дје те ту. Сум ња ју ћи у вје ро до стој ност са оп ште
ња му дра ца она их пи та да ли су за и ста об и шли чи тав Је ру са лим, тај 
град про ро ко у би ца, и ка ко су успје ли да се са кри ју од бе за ко ног Иро да, 
огре злог у уби стви ма. Кон дак се за вр ша ва мо ли твом за спа се ње сви је та 
ко ју Пре све та Бо го ро ди ца упу ћу је сво ме Си ну: Спа си те љу, спа си сви
јет, јер си ра ди ње га до шао; по да ри до бро све му, јер си за си јао ра ди ме не, 
му дра ца и цје ло куп не тво ре ви не.

У кон да ку „Ма ри ја под кр стом“ Св. Ро ман ис ти че и уло гу Дје ве Ма
ри је у исто ри ји спа се ња. У дра ма тич ном раз го во ру ко ји се од ви ја на 
кр сном пу ту на Ма ри ји не ри је чи: Ку да идеш си не? За што та ко бр зо 
за вр ша ваш ток сво је га жи во та? / Не бих ни ка да по вје ро ва ла, о си не, да 
ћу те та квог ви дје ти, / ни ти бих икад мо гла за ми сли ти да ће то ли ки 
би јес об у зе ти без бо жни ке / да ће се усу ди ти ди ћи ру ку на те бе про тив 
сва ке прав де, Хри стос од го ва ра: Од ло жи мај ко, од ло жи сво ју бол, / не 
при ли чи ти да је цаш јер си на зва на пу ном бла го да ти.

У по је ди ним кон да ци ма („Ви тле јем ски по кољ“ и „Ју ди на из да ја“) 
Ро ман ис ти че зе маљ ску све моћ зла, али и ње го ву пот пу ну не моћ у ес
ха то ло шкој пер спек ти ви.

У VII и VI II ви је ку ка нон (κανών) по ти ску је кон дак и по ста је до ми
нан тан цр кве нопје снич ки жа нр. По сто ји ви ше те о ри ја због че га се то 
де си ло. Кар ди нал Пи тра (JeanBap ti ste Pi tra †1889), ве ли ки по зна ва лац 
ис точ не хим но гра фи је, твр ди да је глав ни узрок по ти ски ва ња кон да ка 
Св. Ро ма на из бо го слу же ња по ја ва ико но бор ства. Он је пр ви скре нуо 
па жњу на чи ње ни цу да су сви ау то ри ка но на VI II и IX ви је ка би ли мо
на си и за штит ни ци све тих ико на. По ми шље њу Пи тре ка нон је као хва
леб на пје сма тор же стве ног и ес ха то ло шког ка рак те ра, ви ше од го ва рао 
ду ху то га вре ме на не го кон дак са сво јим оми ли тич ко – при по вје дач ким 
са др жа јем. Бри тан ски ком по зи тор и му зи ко лог ау стриј ског по ри је кла 
Егон Ве леш (Egon Wel lesz †1974) твр ди да се по ти ски ва ње кон да ка од 
стра не ка но на вре мен ски по ду да ра са ве ли ком ме та мор фо зом ме ло ди
ке цр кве ног пје ва ња. Иа ко је ка нон био по ет ски ма ње еле ган тан и пре
фи њен од кон да ка он се због сво јих на пје ва лак ше мо гао при ла го ди ти 
но вој ме ло ди ји не го кон дак.

Пр ви са ста вљач ка но на био је Св. Ан дреј Крит ски (Ἀνδρέας ὁ 
Κρήτης, Ἱεροσολυμίτης). Св. Ан дреј је био ро дом из Да ма ска у Си ри ји. 
Као млад је сту пио у ма на стир Све тог Са ве Осве ће ног и при мио мо на
шки по стриг. Ту је про во дио жи вот у под ви зи ма и мо ли тве ном ти хо ва
њу. Ка сни је од ла зи у Ца ри град, гдје је по све ћен у чин ђа ко на при цр кви 
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Све те Со фи је. За ври је ме дру ге вла да ви не Ју сти ни ја на II (705–711) по
ста вљен je за ар хи е пи ско па гра да Гор ти на на Кри ту, гдје је рев но сно 
про по ви је дао ри јеч Бо жи ју сво јој па стви. Ви зан тиј ски ље то пи сац Те о
фан (Θεοφανής †817) у сво јој „Хро ни ци“ по ми ње Св. Ан дре ја Крит ског 
као јед ног од чла но ва про мо но те лит ског са бо ра из 712, на ко јем су, под 
при ти ском им пе ра то ра Фи ли пи ка Вар да на (711–713), од ба че не од лу ке 
VI Ва се љен ског са бо ра. Упо ко јио се у пр вој по ло ви ни VI II ви је ка, а из
гле да да је до жи вио по че так ико но бо рач ких не ми ра, по што је са чу ва на 
јед на ње го ва бе сје да у за шти ту све тих ико на.

Нај зна чај ни је дје ло Св. Ан дре ја „Ве ли ки ка нон“ пред ста вља истин
ски би сер ви зан тиј ске ду хов не по е зи је. Оно је по ста ло обра зац за ову 
пје снич ку фор му ко ју ка сни је раз ви ја ју Св. Јо ван Да ма скин, Св. Ко зма 
Ма јум ски, Св. Те о дор Сту дит и др. Ве ли ки ка нон има 250 тро па ра и 11 
ир мо са, а са сто ји се пре ма вре ме ну из во ђе ња из че ти ри, а пре ма пје
снич ком по ступ ку из два ди је ла. Пр ви дио чи не че ти ри ма ње цје ли не 
ко је се са сто је од по де вет би блиј ских пје са ма. Дру ги дио чи не де вет 
би блиј ских пје са ма ве ћег оби ма не го што су пје сме за по је ди не да не у 
пр вом ди је лу, али су при бли жно исте фор мал не струк ту ре као цје ли не 
за сва ки по је ди ни дан. Че твр та пје сма „Ве ли ког ка но на“ на пи са на је 
под ди рект ним ути ца јем ку ку ли о на кон да ка „На Рас пе ће“ Св. Ро ма на 
Слат ко пој ца, а сам тај ку ку ли он за у зи ма мје сто у ка но ну по сли је 6. пје
сме, као кон дак.

„Ве ли ки ка нон“ има по кај ни ка рак тер и чи та се то ком Вас кр шњег 
по ста. У ње му се ни жу до га ђа ји из све ште не ста ро за вјет не исто ри је ко
ји се ве зу ју са је ван ђел ским при ча ма и до га ђа ји ма. Отац Алек сан дар 
Шме ман ка же да се Ве ли ки ка нон „нај бо ље мо же опи са ти као по кај ни 
плач ко ји нам до во ди у сви јест раз мје ру и ду би ну гри је ха, ко ји по тре
са ду шу оча јем, ка ја њем и на дом. У че ти ри уза стоп не ве че ри де вет ода 
ка но на при ча ду хов ну при чу о сви је ту, а то је у исто ври је ме и на ша 
при ча. Оне нас под сје ћа ју на од лу чу ју ће до га ђа је и дје ла про шло сти чи
ји зна чај и си ла су вје чи ти, јер сва ка људ ска ду ша – је дин стве на и не
на до мје сти ва – про ла зи кроз исту дра му, су о че на је са истим ко нач ним 
из бо ром и от кри ва исту ко нач ну ре ал ност“. За раз ли ку од Ро ма но вих 
кон да ка у „Ве ли ком ка но ну“ ско ро да не ма дог мат ских мо ти ва.

Осим „Ве ли ког ка но на“ Св. Ан дре ју при па да ју бе сје де на Ро ђе ње 
Хри сто во, Пре о бра же ње, Бла го ви је сти, Ро ђе ње и Ус пе ње Пре све те Бо
го ро ди це, Усје ко ва ње, Кр стов дан итд.

Ме ђу нај ве ће цр кве не пје сни ке спа да ју Св. Јо ван Да ма скин и Св. Ко
зма Ма јум ски. Њи хо ви ка но ни и дру ге цр кве не пје сме свје до че о ве ли
ком пје снич ком уми је ћу дво ји це све ти те ља.

Св. Ко зма Ма јум ски (Κοσμάς ὁ Μελωδός, επίσκ οπος Μαϊουμά) је за
јед но са сво јим нај бо љим при ја те љем Св. Јо ва ном Да ма ски ном, ду же 
ври је ме као мо нах про вео у је ру са лим ској ла ври Св. Са ве, због че га је 
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по знат и под име ном Је ру са лим ски или Аги о по лит. Сре ди ном осмог 
ви је ка по ста вљен је за епи ско па па ле стин ског гра да Ма ју ма, ко ји се на
ла зи бли зу Га зе.

Св. Ко зма је ау тор ка но на, три пје сне ца и че тве ро пје сне ца за све да
не стра сне сед ми це и за два на ест ве ли ких пра зни ка. По себ но се сво јом 
пје снич ком ље по том и те о ло шком ду би ном ис ти чу ка но ни на Цви јет ну 
не дје љу, на Ус пе ње Пре све те Бо го ро ди це, на Бо жић, на Бо го ја вље ње и 
на Пе де сет ни цу. У „Ка но ну на Бо жић“ Св. Ко зма из но си ду бо ко схва
та ње чо вје ко вог па да и ра до сно увје ре ње да ће нас пре му дри Тво рац 
сво јом ве ли ком и не по сти жном љу ба вљу об но ви ти и про сла ви ти. Са ма 
струк ту ра сти ха, ко ју од ли ку је рит мич ност и ве ли ка му зи кал ност, дје
лу је утје шно и умил но на ду шу вјер ни ка, ко ји је до шао у храм да про
сла ви јед ну од нај ве ћих тај ни на ше вје ре – Ро ђе ње Хри сто во од Пре
чи сте Дје ве. У „Ка но ну на Пе де сет ни цу“ Св. Ко зма, по угле ду на свог 
ду хов ног узо ра Св. Гри го ри ја Бо го сло ва, ду бо ко и ви со ко бо го слов
ству је о Све тој Тр о ји ци. Ово бо го слов ство ва ње до сти же свој вр ху нац 
у тре ћој, пе тој и ше стој пје сми ка но на. Свом ве ли ком прет ход ни ку и 
ду хов ном узо ру Св. Гри го ри ју Бо го сло ву по све тио је Ко зма је дан ка
нон, ко ји се од ли ку је ви со ким и еле гант ним сти лом. Овај, по мно го че
му је дин ствен ка нон, про жет је ду бо ком ду хов ном љу ба вљу Св. Ко зме 
пре ма Св. Гри го ри ју.

Бес ком про ми сни бра ни о ци све тих ико на и зна ме ни ти под ви жни ци 
бра ћа Сту ди ти, Те о дор и Јо сиф, зна чај ни су и као цр кве ни пје сни ци. 
Јо си фу Сту ди ту при па да ју три пје сне ци за шест сед ми ца Ве ли ког по ста, 
че тве ро пје сне ци за не дје ље ве ли ког по ста, ка нон на не дје љу блуд ног 
си на и не ко ли ко сти хи ра и сје дал них. Те о дор и Јо сиф са ку пи ли су и 
сре ди ли све што се до њи хо вог вре ме на по ја ло у Ве ли ком по сту, те су 
до дав ши сти хи ре и тро па ре, са ста ви ли Три од.

Као пје сник ка но на ис та као се ис по ви јед ник за ико не Те о фан На цр та
ни (Θεοφάνης ὁ Γραπτὸς). Ро ђен је 778. го ди не у Је ру са ли му. Још као млад 
за јед но са сво јим бра том Те о до ром при мио је мо на шки по стриг у ла ври 
Св. Са ве. За ца ре ва ња Ла ва V Јер ме ни на (813–820) па три јарх је ру са лим
ски је по слао обо ји цу бра ће у Ца ри град ра ди од бра не ико но по што ва ња. 
Два де сет и пет го ди на бра ћа су због од бра не ико на про ве ла у там ни ци, 
тр пе ћи стра да ња и зло ста вља ња. Њи хо во ис по вјед ни штво по че ло је 817, 
а про ду жи ло се при ца ре ви ма Ми хај лу II (820–829) и Те о фи лу (829–842). 
Цар Те о фил је на ре дио да се Те о фа ну на че ло ути сне по дру гљив нат пис 
у јам бским сти хо ви ма због че га је и до био на ди мак На цр та ни. На кон 
по бје де пра во сла вља над ико но бор ством 843. Те о фан је осло бо ђен и по
ста вљен за епи ско па ни кеј ског. Исте го ди не се и упо ко јио.

Те о фан је ау тор ве ли ког бро ја ка но на (око 145), ко ји се на ла зе у 
Ок то и ху, Ми не ју, По сном и Цвјет ном Три о ду. Нај ве ћи број ње го вих 
ка но на не по сје ду је стил ску ље по ту и бо гат ство ми сли и осје ћа ња као 
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ка но ни Св. Јо ва на Да ма ски на и Св. Ко зме Ма јум ског. „Ка нон на Не
дје љу Пра во сла вља“ и за у по ко је ни ка но ни сма тра ју се нај бо љим пје
снич ким оства ре њи ма Те о фа на На цр та ног. За у по ко је ни ка но ни, ко ји 
се на ла зе у Ок то и ху, има ју ви со ку по ет ску и бо го слов ску ври јед ност, 
ко ју при зна ју и не пра во слав ни хри шћа ни. До ми нант на иде ја ко ја про
жи ма за у по ко је не ка но не је иде ја вас кр се ња ко ју је пје сник ши ро ко 
раз ра дио и ко ја пред ста вља те мељ вје ре и на де у жи вот вјеч ни. „Ка
нон на Не дје љу Пра во сла вља“ пред ста вља по хва лу Цр кви и сла вље 
због вас по ста вље ног ико но по што ва ња. Те о фан са на ро чи том сна гом 
ис ти че ли ко ва ње и ра дост све тих ис по ви јед ни ка за ико не због по бје
де Пра во сла вља, не по ми њу ћи ни јед ном ри јеч ју њи хо ва стра да ња. У 
„Ка но ну на Бла го ви је сти“, пи са ном у об ли ку ди ја ло га из ме ђу Ар хан ге
ла Га ври ла и Пре све те Бо го ро ди це, осје ћа се сна жан ути цај по е зи је Св. 
Ро ма на Слат ко пој ца.

Глав ни из да нак си ци ли јан ског огран ка цр кве ног пје сни штва био 
је је дан од нај плод ни јих цр кве них пје сни ка Јо сиф Хим но граф (Ἰωσὴφ 
ὁ Ὑμνογράφος). Ро ђен је на Си ци ли ји кра јем VI II или по чет ком IX ви је
ка. Због на је зде вар ва ра ње го ва по ро ди ца се пре се ли ла у Грч ку. У уз ра
сту од око пет на ест го ди на сту пио је у ма на стир, гдје се дао на из у ча ва
ње ду хов не ли те ра ту ре. Био је по што ва лац и за штит ник све тих ико на, 
због че га је про вео у там ни ци око шест го ди на. Пре ма ши рем жи ти ју, 
ко је је у XI ви је ку на пи сао ђа кон при цр кви Све те Со фи је Јо ван, Јо сиф 
је био ду хов ник ца ри град ског све штен ства за ври је ме па три јар ха Фо
ти ја. Упо ко јио се 883. го ди не. На зив Хим но граф до био је због то га што 
је, за раз ли ку од пје сни ка ме ло да или ме лур га, са ста вљао са мо ри је чи 
цр кве них хим ни а не и ме ло ди ју.

Јо сиф Хим но граф је са ста вио 175 ка но на, 30 три пејс не ца и 6 че тве
ро пје сне ца. Ње го ви ка но ни су би ли са ку пље ни у по себ ну књи гу на
зва ну Па ра кли ти кон (Παρακλητικών), ко ја је би ла не ка вр ста ок то и ха. 
Ве ћи на Јо си фо вих ка но на је у де ве тој за вр шној пје сми, акро сти хо ва на 
име ном сво га ау то ра. За хва љу ју ћи до пу на ма Јо си фа Хим но гра фа и Те
о фа на На цр та ног Ок то их је до био сво ју са да шњу фор му.

Ме ђу ње го вим ка но ни ма се по ље по ти из два ја „Ка нон на дан По хва
ле Пре све тој Бо го ро ди ци“, ко ји по ри је чи ма про фе со ра Е. И. Ло вја ги на 
(Ловягин Ев граф Ива но вич †1909) пред ста вља „из у зет но дје ло цр кве не 
кра снор је чи во сти“. Јо си фа су као пје сни ка нај ви ше про сла ви ли ње го ви 
по кај ни ка но ни са ста вље ни на осам гла со ва Ок то и ха, ко ји су про же ти 
ду бо ким осје ћа њем гри је ха и ње го вих по сле ди ца и на дом у по бје ди те
ља гри је ха и из ба ви те ља од смр ти Го спо да Ису са Хри ста.

У број ним ка но ни ма по све ће ним хри шћан ским му че ни ци ма Јо сиф 
Хим но граф са ве ли ком сна гом при ка зу је ка ко се по бје до но сно бо ри 
свје тлост са та мом, вје ра са не вјер јем, вр ли не са стра сти ма, же ле ћи на 
тај на чан да ис так не жи вот све тих му че ни ка као при мјер до сто јан по
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дра жа ва ња. И у овим ка но ни ма, као и у ве ћи ни сво јих пје снич ких ра до
ва, Св. Јо сиф на сто ји да по бу ди у вјер ни ма по кај но рас по ло же ње, та ко 
да га са пра вом мо же мо на зва ти истин ским про по вјед ни ком по ка ја ња.

Је ди на же на, чи ји су сти хо ви удо сто је ни да бу ду увр ште ни у бо го
слу жбе не књи ге, би ла је мо на хи ња из IX ви је ка Ка си ја (Κασσία; Εικασία). 
Ка си ја је би ла ли је па и ве о ма обра зо ва на дје вој ка ко ја је по ти ца ла из 
ви ших дру штве них сло је ва. Би ла је јед на од је да на ест дје во ја ка ко ју је 
бу ду ћи цар Те о фил тре бао да иза бе ре се би за не вје сту. Те о фил је, по 
пре да њу, при ли ком из бо ра др жао у ру ци злат ну ја бу ку, ко ју је тре бао да 
уру чи сво јој иза бра ни ци. Да ју ћи је Ка си ји он је ре као: „Од же не је про
из и шло све зло“. Ка си ја је хра бро и оштро ум но од го во ри ла Те о фи лу да 
је од же не про из и шло и оно нај бо ље, ми сле ћи на Хри ста. Овај од го вор 
је сму тио ца ра ко ји је оти шао од Ка си је и дао ја бу ку Те о до ри. По што се 
уда љи ла од сви је та и при ми ла мо на шки по стриг Ка си ја је оста так жи
во та по све ти ла са ста вља њу цр кве них хим ни и епи гра ма.

Да је Ка си ја би ла ве о ма ци је ње на и ува же на пје сни ки ња свје до чи 
по да так да је по зна ти цр кве ни пи сац Ни ки фор Ка лист (Νικηφόρος 
Κάλλιστος † око 1350) увр стио ње но име у спи сак нај зна чај ни јих пје
сни кахим но гра фа. Ње но по ет ско ства ра ла штво ка рак те ри ше скло
ност ка син те зи ко ја је нај у оч љи ви ја у „Сти хи ри на Ро ђе ње Св. Јо ва на 
Пре те че“. Она ис ти че да је Св. Јо ван Пре те ча, чо вјек до бар по при ро ди 
и ан ђео по на чи ну жи во та, ра ди чи сто те и цје ло му дри ја бје жао од сво
је при ро де и због при ро де се под ви за вао. Ов дје Ка си ја из о бра жа ва сав 
ду хов ни пут под ви жни ка ана ли зи ра ју ћи и син те ти зу ју ћи све еле мен
те чо вје ко вог ду хов ног жи во та. Под виг ни је има нен тан чо вје ку и ни је 
свој ствен ње го вој при ро ди, он је нат при род ни по крет во ље ко ји слу жи 
пре ва зи ла же њу при род них сла бо сти чо вје ко вих.

Ка си ји ни епи гра ми мо гу да се убро је у мо рал на или етич ка дје ла. 
Јед на од нај че шћих те ма ње них епи гра ма је сте при ја тељ ство. Су прот
ста вља ју ћи истин ско при ја тељ ство раз ме тљи вом и ла жном, ис ти че да 
је сва ко бо гат ство бес ко ри сно ако не ма мо при ја те ље: „Бо гат ство је бес
ко ри сно ако не маш при ја те ља / Во ли све, али се не мој по у зда ва ти у све 
/ Као што је мрач на ку ћа ли ше на ра до сти, та ко је и бо гат ство без при ја
те ља“. Ка си ја ис ти че за вист као јед ну од нај ве ћих чо вје ко вих ма на ко ја 
има ду ше по губ но деј ство: „Не дај ми, Хри сте, да за ви дим до смр ти, већ 
ми дај да за ви сти до стој на бу дем; сва ко зло пам ти ло је отво ре но за вид
но, јер је зло пам ће ње – мај ка за ви сти“.

Од пје сни ка ка но на из X ви је ка тре ба по ме ну ти Св. Си ме о на Ме та
фра ста (Συ μεών Μεταφραστής † око 980), ау то ра „Ка но на Св. Ма ри ји 
Егип ћан ки“ и „Ка но на Пре све тој Бо го ро ди ци“ по зна тог под име ном 
„Плач Мај ке Бо жи је“, ко ји се про из но си на по ве чер ју Ве ли ког Пет ка. 
„Плач Мај ке Бо жи је“ је пре ра да кон да ка „Ма ри ја под кр стом“ Св. Ро
ма на Слат ко пој ца и ње го во при ла го ђа ва ње но ви јем пје снич ком жан ру.
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Је дан од нај зна чај ни јих спо ме ни ка ви зан тиј ског пје сни штва је „Ака
тист Пре све тој Бо го ро ди ци“ ко ји је ду го при пи си ван ца ри град ском па
три јар ху Сер ги ју (је ре тик мо но те лит). Да на шња на у ка сто ји на ста но
ви шту да је ау тор овог Ака ти ста не по знат.

Ака тист пред ста вља пје сму бла го дар но сти Пре све тој Бо го ро ди ци 
ко ја је по пре да њу 626. го ди не за шти ти ла Ца ри град од на па да не при
ја те ља. Та да је по че ла и ли тур гиј ска упо тре ба Ака ти ста ко ји су вјер
ни ци слу ша ли сто је ћи, због че га је до био на зив „не сје дал на пје сма“ 
(Ακάθιστος ύμνος). По сво јој фор ми Ака тист је сли чан кла сич ном кон
да ку и са сто ји се из „за хвал ног“ ку ку ли о на (увод ног кон да ка) „Во збра
ној Во је во де“ за ко јим сли је де на из мје нич но два на ест ве ли ких стро фа 
(ико са) ко је се за вр ша ва ју ре фре ном „Ра дуј се Не вје сто не не вје сна
ја“ и два на ест ма њих стро фа (кон да ка) ко је се за вр ша ва ју ре фре ном 
„Али лу ја“.

По узо ру на Ака тист Пре све тој Бо го ро ди ци ка сни је су на ста ли и 
дру ги ака ти сти по све ће ни Го спо ду Ису су Хри сту и све ти те љи ма.
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144, 164, 184, 185, 219, 253, 254, 
276, 278, 327, 335, 337, 353, 355, 
361, 381, 417, 430, 432, 439, 442, 
447, 448, 453, 457

Божанске енергије 158, 232, 233, 
269, 293, 334, 335, 381, 428, 432, 
436, 437, 443, 447, 457, 467, 516, 
519, 520, 521, 522, 526, 527, 528, 
532, 576, 577

Божанска суштина 62, 90, 109, 114, 
121, 143, 153, 157, 159, 160, 162, 

Б
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165, 169, 180, 183, 195, 212214, 
217, 226, 231336, 242, 246248, 
250, 268, 269, 293, 312, 323, 324, 
354, 358, 360, 380, 396, 397, 413, 
436, 437, 445, 461464, 482, 485, 
516, 519521, 523, 526, 528

Босанско Грахово 362
Брок Себастијан 456 
Булић Фране 362
Вазнесење 64, 218, 296, 465, 484, 

535, 576
Валентин, гностик 83, 88, 90, 117, 

138, 175, 
Валент, рим. цар 197, 208, 224, 240, 

258, 315, 368, 560
Валентијан I, рим. цар 363, 373 
Валентијан II, рим. цар 374, 378
Валентијан III, рим. цар 416 
Валерије, рим. цар 128
Вандали 387, 416
Варда, кесар 494
Варнава, апостол 42 
Варнавина посланица 22, 23, 42, 43, 

139
васељенски титула 421
Василије Анкирски 180, 183, 211, 

234, 357
Василије Велики 150, 160, 161, 170, 

173, 174, 182184, 221, 222240, 
243, 244, 249, 250, 257, 258, 260, 
262, 264, 265, 266, 272, 320, 322, 
374, 375, 377, 423, 436, 492, 500, 
523, 556, 563, 564, 566, 592, 593 

Васкрсење 22, 30, 31, 34, 35, 41, 44, 
50, 55, 57, 64, 71, 72, 75, 95, 97, 
98, 107, 116, 124, 132, 157, 163, 
164, 176, 177, 201, 218, 219, 248, 
253255, 261, 275, 277280, 292, 
294, 318, 331, 338, 383, 398, 408, 
429, 430, 440, 454, 465, 470, 476, 
480, 487, 511, 528, 531, 536, 537, 
575, 576, 594, 598

Ватикан 417, 593
Викентије Лерински 8, 112
Викторин Птујски 368 
Вебус Артур 310

Велас Василије 19
Велеш Егон 595
Велики петак 135, 296, 599
Веспазијан, рим. цар 32, 58
Виктор, папа 56, 87, 88
Висарион Никејски 550
Витлејем 317, 352, 365, 367, 369, 595
вјера 22, 29, 46, 84, 91, 99, 113, 122, 

131, 138, 141, 142, 147, 180, 198, 
200, 204, 220, 233, 234, 237, 250, 
289, 304, 333, 334, 342, 360, 361, 
393, 394, 402, 418, 475, 499, 507, 
544, 550, 552, 567, 575, 590, 591, 
598 

возглављење (ἀνακεφαλαίωσις) 92
95, 466, 487

Галанди Андреа 15, 78
Гален, љекар 53 
Галија 87, 97, 206, 207, 356359, 363, 

372, 410, 415
Георгије Трапезунтски 439
Герхард Јохан 7
Генадије Марсељски 11, 409
Генадије Схоларис пат. цар. 534, 

547, 548 
Горгонија, сестра св. Григ. Бог. 238, 

243
гордост 225, 239, 299, 375, 381, 399, 

411, 412, 421, 424, 525, 565, 567, 
584, 587

Гордијан 419
Гољицин Александар 446
Грацијан, рим. цар 373, 374, 378
Графен Рене 17
грехопад 29, 77, 94, 115, 144, 186, 

244, 255, 256, 261, 273275, 280, 
282, 312, 313, 376, 381, 398400, 
461, 465, 471, 522, 532

Григорије Акиндин 517, 518 
Григорије Богослов 150, 182, 183, 

205, 207, 221224, 229, 238258, 
299, 322, 364, 458, 464, 500, 506, 
507, 564, 566, 593, 597 

Григорије Двојеслов 419427, 439 
Григорије Дримис 514
Григорије Кападокијац 207, 208, 210 

В
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Григорије Мамас 438, 551 
Григорије Ниски 221, 227, 257282, 

308, 313, 323, 364, 450, 465, 472, 
476, 529, 531, 532, 560, 561, 591 

Григорије Палама 7, 427, 436, 437, 
513533

Григорије Синајски 514, 516, 533
Григорије Старији, отац Св. Гр. Бог. 

223, 238, 239, 243
Григорије Турски 88
Григорије Чудотворац 150, 155, 158, 

166, 171, 172, 173, 174, 592
гностицизам, гностици 10, 27, 28, 

37, 66, 68, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 
93, 95, 97, 99, 100, 105, 116, 117, 
122, 123, 138, 141, 143, 144, 145, 
146, 147, 155, 175, 191, 200, 201, 
227, 320, 321, 349

гњев 41, 135, 383, 411, 412, 565, 567, 
584, 585

Давид, цар, пророк 28, 34, 108, 289, 
321, 354, 376, 403, 459

Дамас, папа 197, 225, 240, 317, 322, 
363, 364, 367, 426

Дамаск 296, 478, 526, 595
Дан Господњи 24 
Даниелу Жан 13, 17, 149
Данило, пророк 98, 106, 107, 108, 

110, 111, 155, 290, 330, 346, 347
два пута 23, 24, 43
Декер Елигијус 17
Декије Трајан, рим. цар 167, 297
Де ла Бињ М. 15
Демијург 83, 84, 85
Демостен 229
демони 52, 61, 64, 65, 69, 82, 118, 

125, 154, 163, 200, 202, 203, 263, 
298, 402, 411, 452, 477, 488, 562, 
570, 575, 577579, 583, 584, 586 

Де Тилемон Луј 11, 12
Дидахи 12, 2225, 43, 108, 212 
Дидим Слијепи 8, 19, 22, 211, 226, 

238, 262, 321324, 365, 367, 378 
Дијадох Фотички 505, 575578 
Дијаније, еп. кесар. 222, 223
Дијатесарон 12, 67, 309, 342

Дикс Грегори 108
Димитрије, еп. алексан. 149, 150
Димитрије Кидонис 517, 533, 534
Диоклецијан, рим. цар 188, 191
Дионисије Александријски 150, 

166171, 179, 191, 210, 433
Дионисије Ареопагит 431, 438, 439, 

440, 515, 542, 544
Дионисије барСалиб 107
Дионисије Коринтски 27
Дион Касије 26
Диоскор, пат. алек. 343, 344, 358, 416
Ди Пен Луј 12
Дјева Марија 35, 65, 94, 110, 123, 

184, 201, 254, 276, 300, 313, 321, 
324, 327, 330, 337, 338, 343, 345, 
353, 369, 510, 536, 594, 595, 599

дјевственост 109, 111, 117, 118, 123, 
130, 174, 175, 211, 257, 264, 298, 
299, 307, 308, 309, 313, 364, 377, 
392, 471, 574, 593

домострој (Божији, Христов, 
спасења) 29, 56, 65, 84, 89, 90, 92, 
106, 110, 120, 181, 195, 201, 236, 
242, 247, 269, 277, 279, 280, 282, 
291, 292, 305, 312, 313, 321, 334
336, 338, 339, 352, 354, 361, 380, 
391, 459, 460, 465, 536, 549, 545

Домицијан, рим. цар 26, 27, 57, 190
Добротољубље (Φιλοκαλία) 18, 150, 

460, 576
дуализам 72, 83, 85, 90, 100, 101, 

318, 385, 561 
Ева 65, 94, 123, 201, 215, 277, 313
Евагрије Понтијски 412, 414, 424, 

433, 460, 506, 555, 557, 561, 562, 
563569, 577, 580

Евдоксија, царица 285, 287, 291
Евлогије Александријски 421, 439
Евномије, јер. аном. 226, 231233, 

236, 246, 252, 259, 260, 268, 269, 
276, 322, 349 

Евтих, јер. моноф. 185, 344, 345, 
346, 355, 430

Евтропије, евнух, први мин. 284, 
285, 297 

Д
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Евхаристија 24, 25, 34, 36, 37, 57, 64, 
65, 66, 96, 109, 118, 129, 134, 135, 
153, 173, 198, 199, 202204, 228, 
237, 256, 261, 278280, 300, 301, 
312, 313, 331, 334, 338340, 378, 
382, 383, 441, 452454, 459, 470, 
471, 480, 488, 509, 510, 511, 532
535, 538, 539, 544, 545, 555, 556 

Египат 10, 23, 30, 56, 78, 97, 108, 154, 
167, 169, 186, 188, 206208, 211, 
222, 237, 266, 286, 287, 308, 310, 
314, 325, 342, 343, 353, 365, 366, 
410, 411, 428, 509, 554, 556, 557
560, 564, 566, 571, 573, 587

едиповско крвосмјешање 70, 71 
еклисиологија (учење о Цркви) 22, 

24, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 95, 110, 
125, 128, 131, 202, 301, 382, 407, 
417, 418, 426, 435, 504, 534 

Ектесис 432, 457, 461
Еладије Кесаријски 259
Елевтерије, папа 87
Елија Капитолина 42 
Елије Донат 363 
Емилија, мајка Св. Вас. и Св.Григ. 

221, 222, 257
Енотикон 428, 430, 481 
Енох, пророк 111, 118, 304 
еони 83, 84, 86, 100 
Епикур, епикурејство 168, 172, 318
Епифаније Кипарски 101, 150, 151, 

194, 286, 314321, 349, 364, 365, 
369, 423, 480 

Еразмо Ротердамски 88, 361, 439
есхатологија 22, 24, 25, 31, 44, 47, 

64, 88, 98, 102, 106, 111, 148, 152, 
280, 313, 324, 460, 476, 493, 591, 
595

завист 127, 130, 223, 238, 402, 412, 
503, 599

Заратустра 100
Захарије, пророк 323 
Захарије, папа 423
Зевс 71, 157
Зефирин, папа 104 
Зенон, виз. цар 428

Зизис Т. 19
злопамћење 502, 584, 585, 599
злословље (оговарање) 584, 585
Иво Едески 344
Игњатије Богоносац 21, 22, 3138, 

40, 296 
Игњатије пат. антиох. 440
Игњатије, пат. цар. 494, 495, 497 
идолопоклонство 52, 79, 116119, 

247, 303, 489, 545, 546 
Израиљ 31, 57, 61, 95, 140, 194, 290, 

319, 352, 353, 370, 379, 459
Иларије Пиктавијски 356362, 363
Иларије Арлски 416
Илија, пророк 28, 111, 289, 376, 475, 

574 
иконоборство 20, 194, 316, 319, 320, 

433, 434, 436, 478, 479, 482, 488, 
489, 491493, 538, 546, 574, 595
597, 

Инокентије I, папа 410, 426
Инокентије III, папа 16
Ипатија, философ. 326 
Ипатије Ефески 439 
Иполит Римски 12, 56, 78, 104111, 

149, 318, 351
ипостас (ὑπόστασις) 62, 73, 9193, 

95, 99, 106, 110, 159, 160, 162, 168, 
170, 173, 180, 183186, 189, 194, 
195, 199, 200, 208, 209, 226, 234
236, 250, 252, 253, 261, 262, 270, 
271, 303, 232, 327, 332, 334, 335, 
337339, 352, 354, 361, 380, 396, 
417, 430, 431433, 441, 445447, 
461, 467471, 473, 481, 482, 484
487, 494, 498, 500, 521, 522, 528, 
529, 531, 532, 536, 537, 540, 576 

Ираклије, виз. цар 432, 455, 461 
Иринеј Лионски 10, 12, 19, 2628, 

3840, 44, 4850, 56, 65, 66, 8699, 
104, 123, 191, 212, 257, 272, 277, 
278, 318, 526

Иродијада 287
Исаија, пророк 88, 117, 141, 156, 

193, 194, 227, 289, 306, 309, 313, 
329, 347, 352, 482, 493, 510 

З
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Исаија Србин 439
Исак, праотац 255, 306, 376 
Исак Восиус 33
Исак Сирин 506, 588591
Исидор Бухир 533
Исидор Кијевски 550
Исидор Монемвасијски 514, 518
Исидор Севиљски 11, 420
Исидор Пелусиот 291, 300, 326, 571, 

572
исихазам 20, 428, 436, 437, 504, 505, 

514, 516, 518, 519, 520, 523, 524, 
527, 533535, 542, 555, 562

Исихије Јерусалимски 212
искупљење 22, 32, 39, 43, 93, 125, 135, 

145, 152, 164, 175, 185, 187, 201, 
202, 212, 218, 243, 255, 256, 261, 
276, 281, 282, 292, 301, 324, 337, 
401, 402, 487, 504, 507, 511, 541

Италија 136, 372, 416, 419, 420, 422, 
435, 492, 516, 517, 548, 549

Јагер Ж. Н. 494
Јаков Афрат 10, 67 
Јаков, брат Господњи 49, 136, 249 
Јаков, праотац 108, 134, 247, 376, 

583
Јаков Низибијски 307
Јамблих 450 
Јевсевије Верчелски 358
Јевсевије Дорилејски 344 
Јевсевије Кесаријски 8, 10, 11, 12, 

22, 26, 27, 31, 32, 33, 40, 42, 45, 
4850, 5456, 58, 60, 66, 74, 87, 88, 
112, 136, 139, 140, 148152, 154, 
168, 169, 174, 179, 189196, 227, 
348, 350, 367, 368, 369 

Јевсевије еп. кесар. Капад. 223, 224 
Јевсевије Никомидијски 206, 210 
Јевсевије Самосатски 223
Јевстатије Севастијски 222, 227
Јевтић Атанасије 14
Јегер В. 260, 264, 560
јединство Цркве 28, 36, 96, 99, 125, 

128, 129, 131, 134, 167, 188, 294, 
302, 415

једноначалије (монархија) 121, 122, 

183, 184, 234, 236, 250, 270, 500, 
528, 552

једносуштност 62, 93, 159, 160, 162, 
172, 180, 184, 185, 189, 190, 195, 
197, 199, 209, 210, 213, 214, 218, 
223, 226, 232, 234, 236, 242, 250, 
251, 253, 261, 270, 293, 294, 303, 
320, 322, 330, 334, 335, 353, 357, 
360, 431, 447, 473, 486, 594

Језекиљ, пророк 28, 156, 330, 347, 
422, 536

Језудена 588
Јелеосвећење 541
јерархија 21, 2325, 28, 36, 41, 101, 

109, 127, 147, 162, 249, 271, 373, 
435, 440442, 446454, 495, 505, 
512

Јеремија, пророк 155, 156, 290, 309, 
330, 348, 366, 368, 574 

Јермин Пастир 19, 22, 28, 31, 4448, 
212 

Јероним Стридонски 11, 26, 32, 38, 
40, 42, 45, 54, 58, 74, 80, 81, 87, 
88, 112, 136, 148, 150, 152, 155, 
169, 172, 174, 191, 194, 208, 308, 
314317, 319, 321, 322, 358, 360, 
362372, 377, 558 

Јерусалим 42, 64, 98, 111, 119, 190, 
196, 199, 207, 290, 316, 365, 366, 
382, 403, 479, 515, 557, 564, 595, 
597

Јефрем Сиријски 10, 67, 306314, 
322, 593, 594

Јов, праведни 310, 323, 367, 376, 392, 
420, 422, 580

Јован Антиохијски 328, 329, 332, 
333, 342, 343 

Јован, апостол и јеванђелист 32, 38, 
48, 49, 86, 136, 147, 155, 159, 161, 
169, 181, 190, 230, 284, 290, 293, 
310, 323, 330, 339, 349, 392, 442 

Јован Век 437, 522 
Јован Германијски 346
Јован Дамаскин 7, 20, 107, 245, 319, 

428, 433, 436, 447, 477490, 553, 
596, 598

Ј
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Јован Евгеник 547, 548
Јован Златоуст 9, 22, 243, 249, 259, 

282306, 317, 318, 325, 326, 366, 
410, 450, 509, 524, 557, 571, 593 

Јован Италос 436 
Јован Јерусалимски 199, 315, 316, 

317, 319, 365, 369 
Јован Калека, пат. цар. 516, 517, 518, 

523 
Јован Кантакузин, виз. цар 515, 517, 

533
Јован Карпатски 18
Јован Касијан 327, 409415, 424
Јован Крститељ 34, 266, 286, 377, 

599
Јован Кубикуларије 460 
Јован Лествичник 582585, 587
Јован Мајендорф 14, 196, 446, 519
Јован Мосх 139, 557 
Јован VIII Палеолог, виз. цар 437, 

438, 497, 548
Јован Посник, пат. цар. 421 
Јован Скитопољски 431, 439
Јован Филопон 431
Јован Хортасмен 547
Јовијан, рим. цар 208 
Јоил, пророк 101, 352 
Јона, пророк 309 
Јордан 58, 203, 217, 218
Јосиф Студит 597
Јосиф Химнограф 598
Јосиф Флавије 11, 190
Јуда Искариотски 293, 296, 325, 545, 

595
Јулијан Апостата (Отпадник) 197, 

207, 208, 230, 257, 297, 314, 332, 
358, 360 

Јулијан Еклански 304, 390
Јулијан Халикарнатски 429, 439
Јулијан Цезарини 551
Јулије Африканац 155, 192
Јулије, папа 207
Јуст из Тивераиде 11
Јустин, виз. цар 429
Јустинијан I, виз. цар 152, 332, 429

431, 439

Јустинијан II, виз. цар 596
Јустин Мученик 53, 5868, 73, 78, 

123, 277, 350 
Каин 304, 375, 402
Калист, папа 105 
Канон Евхаристије 109, 199, 204, 228 
канон Св. Писма 21, 22, 40, 49, 50, 

67, 85, 86, 97, 115, 155, 193, 212, 
309, 319, 342, 371, 480, 549

канон (цркв. правило) 108, 109, 149, 
169, 172, 188, 196, 211, 286, 287, 
317, 325, 357, 416, 426, 489, 490, 
495, 498, 499

канон (цркв.књиж. жанр) 245, 483, 
484, 492, 543, 547, 595599

Кападокија 171, 207, 224, 238, 242, 
258

кападокијски оци 9, 150, 156, 171, 
182, 183, 199, 208, 209, 221, 230, 
234, 260, 261, 262, 323, 324, 333, 
364, 378, 380, 433, 437, 484, 524, 
526, 566

Карсавин Л. 14, 484
Картагина 102, 112, 126, 127, 128, 

188, 384, 385, 455, 459
Касија 599 
катихумени 23, 64, 109, 118, 198, 

212, 266, 378, 452 
квартодецимани 56, 87, 140, 327
Квастен Ј. 13, 153, 192, 210
Кесарија Кападокијска 136, 221, 

222, 223, 224, 230, 238, 244 
Кесарија Палестинска 103, 149, 150, 

151, 171, 189, 190, 196, 206, 238 
Кесарија Филипова 418
Кесарије, брат Св. Григ. Бог. 238, 

240, 243 
Кирило Александријски 136, 184, 

185, 186, 211, 288, 325344, 346, 
349, 350, 353355, 416, 431, 433, 
481, 509, 517, 523, 524, 570, 571

Кирило Јерусалимски 180, 196204, 
224, 450

Кирило Туровски 13
Кипријан Картагински 10, 81, 102, 

104, 112, 126135, 167, 408, 419, 
491

К
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Кипријан Керн 14, 68 
Климент Александријски 8, 4244, 

103, 136148, 190, 191, 348, 592 
Климент Римски 12, 21, 22, 2632, 

40
Кодрат, аполог. 54, 78
Козма Мајумски 596, 597
Комод, рим. цар 70 
кондак 593596, 599, 600
Крумбахер Карл 593 
Констант, рим. цар 207, 210
Констант II, виз. цар 432
Константин Велики, рим. цар 178, 

179, 188, 190193, 196, 205, 206, 
368, 559 

Константин VI, виз. цар 491
Константин Мономах, виз. цар 434, 

435
Констанције, рим. цар 189, 199, 

206208, 210, 356, 357, 359 
Констанцијa, августа 194
космологија 55, 68, 76, 83, 85, 91, 

102, 117, 158, 162, 169, 176, 227, 
230, 271, 348, 385, 403, 448, 449, 
461, 563 

Крштење 23, 24, 34, 44, 46, 58, 59, 64, 
109, 112, 114, 115, 117, 126, 128, 
130, 134, 135, 147, 167, 171, 197
200, 202204, 217, 227, 237, 242, 
243, 251, 256, 257, 261, 265, 266, 
278, 279, 291, 296, 301, 304, 312, 
318, 356, 363, 371, 373, 378, 382
384, 388, 390, 409, 441, 452, 454, 
456, 480, 508, 511, 514, 532, 535, 
537, 538, 540, 545, 547, 559, 570, 
571, 577, 585 

Лав Велики 345, 415419
Лав V Јерменин, виз. цар 491, 597
Лактанције 80, 81, 126
Лангобарди 419, 420, 422
Леонтије Византијски 174, 432, 485 
Ливаније, ретор 221, 257, 282 
Ликиније, рим. цар 190, 191
Литургија, литургијски 2326, 36, 

40, 105, 108, 109, 198, 199, 204, 
225, 226, 228, 230, 280, 286, 294, 

316, 338, 339, 379, 422, 423, 435, 
438, 440, 453, 455, 459, 535, 541, 
543, 545, 546, 592, 593, 600 

Ловјагин Е. И. 484, 598
логос унутрашњи (λόγος 

ἐνδιάθετος) 53, 62, 76, 91, 109, 
120, 121, 159 

логос изречени (λόγος προφορικός) 
53, 76, 91, 109, 120, 121 159 

логоси сјемени (λόγοι σπερματικοί) 
63, 405

логос природе (створене) 463472, 
474, 476 

Лубак Анри де 17
Лукијан Антиохијски 103, 179, 296 
Лукијан, комедиограф 53
Луцифер, пали анђео 398, 424 
Луцифер Каљарски 188, 189
магија 64, 69, 105, 263 
Маи Анђело 16
Мајендорф Јован 14, 196, 346, 446, 

519
Макарије Египатски 506, 555, 560, 

564
Макарије Коринтски 18
Македоније, јер. духоб. 181
Макрина, сестра Св. Вас. и Св. Григ. 

221, 222, 257, 258, 261, 264, 265
Максенције, рим. цар 191, 193 
Максимин Трачанин, рим. цар 105, 

153 
Максим Исповједник 20, 140, 156, 

162, 166, 245, 260, 427, 428, 431, 
432, 437, 439, 442, 455477, 482, 
506, 524, 526, 535, 544 

Максим Философ (Киник) 170, 210, 
240

Малоазијска школа 104
Малахија, пророк 24 
манастири:

Апамијски 341, 344, 350
БетАбе 588
Григоријат 44
Есфигмен 515
Катар 491
Лавра Св. Атанасија 514

Л

М
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Мангански 548, 551 
Одигитрија 518
преподобног Јевтимија 481
раве Шабура 588
Раитски 582
Сакудион 490
Св. Андреја Првозваног 419, 420
Св. Виктора 410
Св. Ђорђа у Кизику 455
Св. Илариона 314
Св. Лазара у Венецији 54
Св. Маме 503, 504
Св. Михајла на Босфору 517 
Св. Филипика у Хрисопољу 455
Св. Саве Освећеног 479, 595, 
596
Серидов 579, 580
Синајски (Св. Катарине) 54, 
583
Студитски 433, 434, 455, 491, 
492, 501, 502
у Аниси 265
Хиландар 18, 478

Манес, манихејство 99, 100, 101, 
201, 227, 290, 318, 322, 331, 385, 
386, 389, 393, 415, 416, 482, 489, 
498 

Мансур ибн Сарџун 478
Маратоније, јер. духоб. 181
Марио Викторин 363
Марић Драгомир 15
Маркел Анкирски 181, 186, 190, 

193, 194, 225, 315
Маркијан, рим. цар 344, 345
Маркион, маркионство 39, 58, 64, 

74, 83, 85, 86, 90, 114, 115, 144, 
147, 290, 291, 309, 318 

Марко Ефески 438, 546553
Марко Подвижник 570
Мартин, папа 432, 439, 457, 458
месалијанство 437, 520, 561, 563, 

570, 575, 576, 577 
Мелер Јохан 12
Мелетије Антиохијски 189, 208, 

224, 225, 241, 259, 283, 296, 315, 
363, 364

Мелитон Сардски 5558, 86
Мелхиседек 134, 351, 352, 570
Мекдоналд Маријана 19
Месија, месијански 65, 107, 114, 115, 

154, 352, 392
Методије Олимпски 12, 70, 150, 152, 

166, 174177
Милански едикт 178, 190, 191
микрокосмос 236, 272, 463, 464, 529
милосрђе 31, 37, 41, 126, 137, 139, 

223, 244, 285, 324, 333, 371, 377, 
401, 403, 415, 500, 555, 588, 591

минеј 484, 597
Минуције Феликс 10, 80, 81
Мињ Жак Пол 1618, 244, 260, 348, 

460, 581
Миропомазање 109, 198, 202, 203, 

279, 378, 382, 383, 452, 496, 535, 
538

Митрофан Смирнски 495
Михајло I, виз. цар 491
Михајло II, виз. цар 597
Михајло III, виз. цар 495
Михајло Керуларије, пат. цар. 435
Михајло VIII Палеолог, виз. цар 437
Михаил Ексавулита 455
Модест, префект 224
Мојсије 28, 43, 51, 61, 62, 63, 108, 

114, 140, 194, 225, 248, 249, 259, 
263, 267, 305, 310, 329, 342, 356, 
425, 445, 475, 509, 524, 587 

молитва:
духовна 589
Господња 24, 118, 129, 152, 153, 
204, 264, 459
Исусова 516, 552, 562, 578 
срца 555, 562
умна 555
чиста 514, 566, 569, 589
κρυπτή μελέτη 509

монархијанска јерес 99, 100, 106, 
109, 114, 121, 122, 151, 168, 170, 
180, 193, 197, 234, 498 

Мондесер Клод 17
монизам 165, 431
Моника, Август. мајка 484, 485, 486
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моноенергизам 430, 432, 456, 460, 
462, 467 

монотелитство 338, 430, 432, 442, 
447, 455458, 460, 462, 467469, 
596, 600

монофизитство 10, 185, 186, 253, 
276, 320, 331, 332, 336, 344, 345, 
349, 355, 415417, 428432, 438
440, 442, 447, 457, 460, 481, 575, 
576, 588, 594

Монтан, монтанизам 23, 47, 87, 99, 
101, 102, 106, 113, 117, 118

Морескини Клаудио 370
Монфокон Б. 151
Навкратије, брат св. Вас. и Св. Григ. 

221 
Наг Хамади 10
Нектарије, архиеп. цар. 245, 284, 

285, 564
неоплатонизам 269, 385, 386, 388, 

403, 404, 406, 440, 445, 446, 448
450, 555

Непот Арсинојски 167, 169
Нерон, рим. цар 57, 190
Несторије, несторијанство 184, 185, 

186, 276, 326328, 330338, 342, 
343345, 346, 353, 411, 415, 417, 
429, 430, 433, 473, 481, 493, 570, 
571, 588, 594

Никејско вјероисповиједање 180, 
182, 184, 190, 195, 196, 199, 206, 
208210, 213, 220, 222, 234, 315, 
320, 356, 357, 359 

Нил Синајски 566, 573575
Никита Ираклијски 211, 342
Никита Ститат 501, 503
Никифор, пат. цар. 491 
Никифор Григора 515, 519, 522 
Никифор Исихаста 516
Никифор Калист 325, 351, 573, 599
Никодим Светогорац 18 
Никодим Милаш 499
Никола Кавасила 532541, 546 
Нови Завјет 21, 28, 56, 85, 90, 96, 

101, 107, 114, 115, 122, 144, 146, 
162, 200, 202, 249, 251, 262, 281, 

288, 290, 294, 301, 303, 308, 311, 
348, 351, 352, 367, 368, 371, 376, 
380, 392, 425, 480, 523, 572, 592

Ноет, јер. антитрин. 106 
Ноје, Нојева лађа 107, 133, 156 
Нона, мајка Св. Григ. Бог. 238 
Но Франсоа 17
Обожење (θέωσις) 92, 145, 163, 175, 

182, 213, 217, 218, 248, 251, 254, 
256, 257, 268, 278, 296, 336, 338, 
340, 341, 381, 427, 445, 447449, 
452, 462, 464467, 472, 473, 475, 
476, 487, 489, 504, 506508, 510, 
516, 520, 527, 531, 532, 536, 561, 
577 

Образ (лик, слика) и подобије 
(прилика) Божије 69, 94, 95, 123, 
124, 144, 217, 244, 266, 267, 272
275, 312, 323, 324, 340, 352, 396, 
426, 464, 530, 531, 536, 537, 577 

Оваплоћење 21, 29, 34, 56, 58, 65, 89, 
92, 100, 110, 122, 140, 144, 154, 
163, 164, 175, 182184, 195, 208, 
209, 212, 213, 217, 232, 248, 252, 
256, 260, 261, 277, 291, 312, 313, 
324, 329331, 335, 337, 339, 350, 
378, 411, 417, 424, 430, 433, 446
448, 453, 460, 461, 467, 470, 482, 
489, 506, 531, 535538, 544, 545, 
555, 570, 588 

Олимпијада, ђакониса 259, 263, 300 
Омејадски калифат 478
општење својстава (communicatio 

idiomatum) 35, 122, 131, 184, 253, 
276, 338, 417, 467 

Осија Кордобски 207 
Отрије Мелитински 259
Ориген, оригенизам 8, 10, 19, 22, 

26, 27, 32, 4245, 103, 104, 107, 
136, 148166, 171174, 176, 179, 
189191, 194, 222, 238, 255, 257, 
260263, 270, 272, 274, 277, 278, 
280, 282, 286, 288, 315, 316318, 
322324, 329, 340, 346, 348, 360, 
363, 364366, 368, 375, 377, 387, 
391, 405, 422, 429, 432, 433, 446, 

Н
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447, 456, 458, 461, 462, 472, 476, 
488, 555, 561, 563, 554, 566, 492 

Павле, апостол 23, 42, 45, 54, 65, 86, 
93, 115, 136, 141, 156, 166, 168, 
190, 200, 201, 237, 248, 265, 266, 
291, 292, 296, 298, 299, 305, 306, 
309, 348, 355, 368, 386, 395, 402, 
415, 421, 431, 438, 472, 493, 526, 
539, 572, 592

Павле Емески 328 
Павле Самосатски, јер. антитрин. 

99, 100, 171, 179, 180, 191, 197, 
291 

Павлин Антиохијски 188, 189, 225, 
241, 315, 363, 364 

Павлин Нолански 387
Пајсије Величковски 18
Пакао 85, 117, 163, 164, 418, 477, 591
Паладије Јеленопољски 283, 321, 

323, 555, 557, 570
Пантен 78, 103, 136, 137
Пантократор (Сведржитељ) 80, 120, 

160, 162, 247, 271, 323, 334, 405 
Памфил Мученик 152, 189 
Папандопулос Стилијан 14
Папандопуло Керамевс 294, 347
Папије Јерапољски 21, 22, 32, 4850, 

86 
папски примат 28, 37, 125, 132, 416

418, 426, 428, 434, 438, 495, 497, 
515 

Параклитикон 598
Пасха (Васкрс) 38, 39, 56, 57, 87, 

107, 140, 169, 239, 243, 281, 294, 
296, 306, 315, 317, 327, 333, 365, 
484, 545 

Патерик 556, 557, 560, 572
Пахомије Велики 554, 559, 560
Педесетница 96, 243, 251, 289, 291, 

296, 327, 538, 597
Пелагије, пелагијанство 186, 187, 

304, 345, 366, 369, 371, 389, 390, 
391, 393, 400, 414, 415

Пелагије II, папа 419, 420
Петар, апостол 32, 34, 49, 50, 132, 

136, 190, 200, 218, 249, 302, 416

419, 421, 435, 438, 493, 515 
Петрова апокалипса 22, 139 
Петар Александријски 188
Петар Гнафеј 440
Петар Монг 481
Петар Севастијски 221, 259, 262
Пир, пат. цар. 457, 459461, 468
Питра ЖанБатист 16, 593, 595
Платон, платонизам 59, 61, 63, 71, 

83, 103, 107, 116, 124, 143, 144, 
145, 152, 156, 205, 215, 229, 256, 
261, 385, 386, 396, 398, 405, 442, 
513, 525, 531

Платон, игуман ман. Сак. 490, 492
Плотин 149, 158, 159, 385, 404, 443
Плеинтинг Хери 19
пневматологија 161, 170, 195, 209, 

213, 236, 262, 301, 302, 318, 322, 
334, 543 

подобносуштан (ὁμοιούσιος) 189, 
197, 359

покајање 28, 30, 4548, 64, 102, 117, 
118, 127, 129, 135, 148, 167, 172, 
198, 295, 296, 298, 378, 382, 424, 
488, 508510, 512, 532, 570, 580, 
584, 585, 589, 591, 596, 599 

Поликарп Смирнски 21, 3133, 38
41, 48, 49, 86, 87 

Понт 171, 172, 222, 228, 238, 239, 
243, 258, 259, 288, 428, 564

Понтије Пилат 34 
Понтијан, папа 105
Попов Иван 13
Порфирије (неоплатоничар) 156, 

175, 344, 404, 480
Посидије 387
Посланица Диогнету 7780 
потоп 98, 133, 382, 403 
Праксеј, јер. антитрин. 114, 115
Предање 7, 20, 21, 26, 32, 39, 50, 

56, 68, 83, 86, 8890, 96, 97, 103, 
104, 108, 114, 125, 133, 136, 138, 
146,147, 212, 219, 220, 230, 300, 
348, 414, 433, 434, 436, 442, 500, 
505, 515, 526, 544, 549, 550, 552, 
561, 588

П
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предестинација, предодређење 389, 
391, 401, 402, 404, 414 

предзнање (πρόγνσις) Божије 152, 
273, 305, 382, 465, 482 

Премудрост 7577, 91, 94, 121, 134, 
143, 146, 160, 173, 181, 195, 202, 
252, 265, 271, 276, 395, 397, 405, 
413, 444, 464, 494, 568, 589 

Преображење 176, 362, 483, 523, 
524, 527, 528, 596

Прокло Дијадох 440, 441, 449, 450 
Прокло Цариградски 288
промисао (πρόνοια) Божија 51, 73, 

74, 76, 81, 99, 126, 140, 141, 152, 
191, 269, 282, 283, 297, 298, 307, 
323, 348, 384, 413, 443, 444, 462, 
463, 531, 568, 590

психици 84, 95, 117, 118, 143 
Псифос 457
Рај 76, 77, 111, 157, 192, 202, 216, 

253, 274, 275, 309, 312, 313, 340, 
375, 376, 381, 424, 473, 504, 545, 
583, 590

Ракита Атанасије 15
расколи:

Акакијев 429
аквилејски 421
антиохијски 189, 225, 241, 315, 
364
Велики раскол 20, 429, 434, 435, 
496
Донатов 188, 390, 407
јованитски 288
Мелитијев 188, 205
Новатов 99, 102, 127, 131, 191
Новацијанов 99, 102, 127, 128, 
131, 167, 191, 326, 378

Ратрамн Ротердамски 500
Рикардо, краљ 420
Ришар Марсел 18 
Робинсон Џ. А 44
Руфин Аквилејски 26, 150, 152, 155, 

172, 173, 316, 321, 363, 365367, 
369, 557, 564

Роман Слаткопојац 593596, 598, 
599 

сабори:
у Аквилеји 421
у Александрији 167, 182, 208, 
209, 327 
у Анкири 358
у Антиохији 168, 171, 180, 190, 
206, 225, 258, 261, 265, 287
у Ариминију 210, 358, 359 
у Арлу 207
у Базелу 438
у Евфратисији 343
у Ефесу (разбојнички)
у Јерији 320, 479, 491
у Картагини 102, 128, 130, 188
у Кесарији Палестинској 206
у Констанци 438
у Лиону 437, 517
у Милану 207, 357, 359, 377
у Ниси 258
у Паризу 358
у Пизи 438
у Риму 149, 168, 207, 225, 315, 
327, 364, 457, 496
у Сардици 207
у Селевкији 196, 197, 210, 357
у Тиру 206
у Ферари и Флоренцији 437, 
438, 548, 549, 550
у Цариграду 193, 222, 225, 259, 
284, 358, 433, 435, 437, 438, 458, 
491, 496, 497, 498 
Под Храстом 287, 325
прводруги сабор 495
исихастички сабори 516519, 
522, 534 
тридентски сабор 434

сабори васељенски:
Први у Никеји 20, 180, 188, 190, 
192, 193, 194, 196, 226, 238, 379, 
495
Други у Цариграду 180, 181, 
183, 197, 225, 241, 259, 262, 286, 
315, 322, 325, 364, 564
Трећи у Ефесу 185, 187, 254, 552
Четврти у Халкидону 10, 20, 
185, 186, 209, 254,342, 344, 366, 

Р

С
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416, 426, 428430, 440, 481
Пети у Цариграду 150, 151, 282, 
322, 325, 328, 333, 346, 421, 429, 
563, 564
Шести у Цариграду 432, 442, 
458, 527,
596
Петошести (Трулски) 169, 489
Седми у Никеји 151, 194, 260, 
319, 433, 478, 479, 491, 574

саборност (католичност) Цркве 29, 
36, 37, 202, 382, 407, 435

Савелије, савелијанство 100, 105, 
167, 168, 170, 183, 184, 191, 197, 
214, 234, 235, 249, 262, 322, 357

Сагарда Николај 13, 14, 16 
сагласност отаца (consensus 

patrum) 8, 9, 220, 549
Сакос С. 19
самооправдање 581
себељубље (самољубље) 217, 468, 

474, 475, 402
Самуило, пророк и судија 263, 289
Сањар Ф. 139
Сарџун ибн Мансур 478
сатана (ђаво) 36, 39, 41, 43, 56, 66, 

95, 98, 100, 101, 111, 115117, 122, 
123, 125, 128, 130, 131, 164, 199, 
201, 202, 217, 255, 261, 263, 274, 
275, 277, 278, 281, 362, 382, 383, 
385, 399, 402, 418, 424, 477, 491, 
508, 509, 555, 561, 577, 578, 589

Сатурнин, гностик 83, 90
Саул, цар 263, 289
Света Земља (Палестина) 23, 58, 

136, 149, 150, 171, 186, 193, 196, 
222, 259, 314, 315, 317, 319, 365, 
409, 410, 428, 456, 478, 514, 554, 
567, 573, 579 

Свети Дух 29, 92, 99, 110, 120, 121, 
159, 161, 182, 183, 193, 208, 209, 
213, 226, 236, 251, 270, 293, 304, 
312, 320, 323, 334, 335, 339, 361, 
370, 380, 383, 396, 397, 409, 431, 
434, 438, 445, 485, 527, 530, 541, 
552, 553

Света Тројица 29, 53, 62, 72, 73, 75, 
92, 99, 100, 105, 106, 109, 110, 
114, 120, 122, 144, 160162, 168, 
170, 173, 174, 179, 181183, 189, 
192, 194, 195, 199, 200, 213, 214, 
224, 226, 229, 232234, 236, 240
244, 249252, 261, 265, 266, 270, 
271, 303, 318, 320, 322324, 330, 
333335, 350, 352, 357, 358, 360, 
361, 378380, 388, 390, 396398, 
428, 429, 431, 441, 445, 446, 465, 
479, 480, 482, 484, 485, 500, 504
506, 508, 528531, 533, 540, 550, 
552, 566, 568, 569, 597 

Север Антиохијски 309, 429, 430, 
438, 439, 472, 473, 571

Северијан Гавалски 285, 291, 295
Секунд, отац Св. Злат. 282
Селие Реми 608
Сенека 11
Септимије Север, рим. цар 87, 106, 

136, 148, 191
Сергије, пат. цар. 432, 457, 600
Сидоров А. 456 
Сикст II, папа 167
Симахов превод С.З. 151, 195
Симах, сенатор 374 
Симеон Богобојажљиви 501, 502
Симеон Нови Богослов 7, 428, 434, 

436, 501513 
Симеон Солунски 542546 
Симеон Месапотамски 561
Симеон Метафраст 31, 599
Син Божији 34, 44, 48, 53, 55, 62, 73, 

89, 92, 95, 106, 107, 111, 120, 121, 
122, 144, 158, 160, 174, 179, 181, 
184, 186, 200, 208, 209, 212, 219, 
226, 252, 253, 255, 256, 281, 300, 
321, 331, 333, 348, 353, 354, 355, 
361, 380, 433, 460, 482, 485, 489, 
510, 528, 580 

Сирија 23, 66, 67, 136, 222, 228, 314, 
353, 410, 428, 440, 478, 554, 595

Сиријан, дука 207, 210
Сирмијум 372
Сисиније I, пат. цар. 503



620

7 Регистар имена и појмова

Скворцов Константин 13
славољубље 285, 411, 412, 474, 565, 

567
слобода (самовласност) 64, 69, 77, 

90, 95, 116, 123, 125, 133, 145, 
146, 152, 162, 165, 166, 172, 174, 
175, 177, 184, 186, 187, 201, 215, 
216, 229, 261, 264, 270, 273, 276, 
278, 282, 295, 298, 305, 312, 340, 
354, 355, 370, 371, 386, 388, 390, 
391, 393, 398401, 403, 405, 413
415, 448, 464, 467, 471474, 476, 
482, 486488, 493, 511, 530, 532, 
541, 549, 554, 560, 561, 570, 577 

смирење 29, 30, 175, 296, 369, 401, 
412, 413, 425, 433, 490, 512, 563, 
567, 570, 576, 578, 580, 584, 587, 
590

Созомен, црк. истор. 197, 199, 282, 
284 

Сократ Схоластик, црк. истор. 174, 
190, 282, 284, 299, 322, 326

Соломон, цар 346, 367
Соломонов храм 119, 140 
Сотир, папа 27
Софроније Јерусалимски 432, 439, 

442, 456458, 461, 557
Софроније Евстратаидис 484, 593
Софоније, пророк 309
Спаситељ 35, 37, 51, 56, 64, 84, 111, 

137, 139, 144, 187, 194, 212, 217, 
244, 255, 265, 266, 294, 324, 334, 
335337, 339, 351, 352, 353, 362, 
446, 461, 468, 491, 494, 510, 535, 
537, 539, 545, 575, 595

среброљубље 31, 40, 41, 411, 412, 
474, 565, 567, 576

Стари Завјет 22, 28, 37, 42, 43, 56, 
61, 85, 88, 107, 114, 115, 122, 129, 
144, 146, 147, 200, 202, 212, 249, 
251, 262, 281, 288, 290, 294, 303, 
308, 310, 311, 319, 323, 330, 347, 
348, 351, 352, 360, 366368, 371, 
376, 380, 386, 392, 425, 451, 480, 
490, 545, 570, 572, 592

Стефан IX, папа 435 

Стефан Никомидијски 503, 505 
стоици 58, 63, 64, 71, 116, 119, 124, 

156, 165, 318, 406, 468
стомакоугађање 229, 411, 412, 474, 

565, 567, 575, 584
страсти 55, 96, 130, 138, 142, 143, 

145, 217, 245, 267, 274, 277, 295, 
381, 411, 412, 425, 430, 445, 473, 
474, 486, 487, 508, 509, 523, 562, 
563, 565568, 574, 575, 580, 581, 
583, 584589, 598 

страх Божији 40, 43, 46, 111, 475, 
508, 581, 582, 585, 589

Страшни суд 50, 118, 308, 511 
Стридон 323, 363
субординација 62, 109, 121, 122, 

153, 160, 161, 173, 183, 190, 194, 
213, 226, 445, 500 

судбина 69, 84, 166, 261, 297
сујета 22, 285, 299, 587, 590
Сушти (ὁ ῎Ων) 72, 214, 216, 217, 247, 

270 
Тарасије, пат. цар. 499
Татијан Асирац 9, 12, 53, 58, 60, 65

69, 75, 309, 342
теодицеја 406
Теодора, виз. царица 433, 434 
Теодор Аскида 150
Теодор Гаски 439
Теодорит Кирски 67, 194, 197, 322, 

331, 334, 341355, 373
Теодор Мопсуестијски 184, 283, 298, 

327, 336, 338, 343, 351353 
Теодор Студит 433, 456, 483, 490

493, 504, 596, 597
Теодор Цан 138, 139
Теодосије I Велики, рим. цар 240, 

259, 260, 283, 284, 314, 315, 319, 
374, 375, 378 

Теодосије II Млађи, рим. цар 326
328, 332, 343, 344, 557

Теодотионов превод С. З. 151, 195
Теолипт Филаделфијски 513
Теофан Хронографа 197, 478, 479, 

596
Теофан Нацртани 597, 598

Т
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Регистар имена и појмова 7

Теофан Затворник 18 
Теофил Александријски 284288, 317, 

318, 325, 333, 366, 557, 564, 571 
Теофил Антиохијски 7477, 312
Теофил, виз. цар 597, 599
теопасхизам 184, 185, 429, 431
ТерМакртчан Карапет 89
Тертулијан 10, 16, 18, 44, 58, 81, 85, 

89, 102, 104, 112127, 130, 134, 
135, 147, 190, 235 

Тијестовске гозбе 70
Типос 432, 457 
Трајан, рим. цар 26, 31, 32
Три главе (поглавља) 346, 421, 429 
тријадологија 62, 72, 75, 92, 99, 105, 

109, 110, 114, 120, 158, 161, 168, 
170, 173, 183, 190, 194, 212, 226, 
244, 249, 251, 265, 318, 322, 323, 
330, 333, 357, 358, 389, 396398, 
445, 566 

тритеизам 229, 262, 431
тропос (τρόπος) 235, 270, 463, 466

472
униније 46, 411, 412, 565, 567, 584, 

585, 587, 590
умно чуло (νοερά αἴσθησις) 527, 528, 

578
Утјешитељ (Параклит) 96, 101, 118, 

200, 541 
Ушер Џејмс 33
Фелицисим 102, 127, 135
Феслер Јозеф 12
Фотије Велики 11, 104, 106, 139, 140, 

194, 225, 229, 318, 330, 341, 351, 
434, 439, 494500, 515, 571, 576, 
598 

Филипик Вардан, виз. цар 596
Филарет Гумиљевски 13
Филип Арабљанин, рим. цар 154
Филотеј Вријеније 22
Филотеј Кокинос, пат. цар. 519
Филон 11, 61, 76, 103, 156, 190, 262, 

368, 375, 376 
Флавијан, пат. цар. 344, 415, 417
Флоровски Георгије 14, 164, 316, 

320, 442 

Фридрих Лотариншки 435 
Фундулис Јован 544
Халкидонски орос 92, 185, 186, 344, 

353, 428
Харис Рендел 54
христологија 21, 30, 34, 35, 37, 44, 

58, 92, 99, 110, 117, 122, 129, 144, 
163, 164, 182, 184186, 200, 209, 
245, 252, 253, 254, 259, 260, 265, 
276, 277, 292, 301, 320, 322, 324, 
327, 328, 330, 333, 335338, 342
345, 349, 350, 353, 354, 361, 380, 
415, 428, 429, 431433, 440442, 
446, 447, 460, 469, 481, 482, 485, 
489, 543, 544, 563, 570, 588, 593, 
594 

Христу Панајотис 14, 19
хилици 84, 95, 143 
хилијазам 22, 44, 49, 50, 64, 101, 106, 

107, 167, 169, 177, 368
Цариград 20, 22, 77, 78, 150, 185, 

193, 221, 222, 240242, 244, 259, 
284290, 293, 294, 317, 318, 327, 
343, 344, 347, 359, 364, 410, 419
422, 426, 433, 435, 438, 439, 455, 
457, 458, 490492, 494496, 501, 
503, 513519, 523, 533, 534, 542
544, 550, 551, 564, 566, 573, 582, 
593, 595, 597, 690 

Царство Божије (небеско) 22, 29, 
48, 118, 125, 139, 164, 203, 262, 
493, 591

Целестин, папа 327, 415
Целс 53, 154, 157, 159
цјеломудреност 40, 46, 71, 112, 117, 

119, 243, 259, 313, 314, 369, 554, 
567, 574, 575, 599

Цицерон 377, 385, 406
Шабо Жан 17
Шмеман Александар 554, 596

У

Х

Ц

Ш

Ф
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СКРАЋЕНИЦЕ

Издања дјела црквених писаца и аката васељенских сабора

ACO  Acta Conciliorum Oecumenicorum, Ed. E. Schwartz
CCG   Corpus Christianorum, Series Graeca
CCL   Corpus Christianorum, Series Latina
CSCO   Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
CSEL  Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum
GCS   Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte
GNO   Gregorii Nysseni Opera, W. Jaeger & H. Langerbeck 
Mansi   J.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collection
PG  J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series Graeca
PL  J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series Latina
PO   Patrologie Orientalis
SC   Sources Chrétiennes 
TLG   Thesaurus Linguae Graecae 
ΒΕΠΕΣ  Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καὶ Εκκλησιαστικῶν Συγγραφέων
Ε.Π.Ε.   Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας 

Старозавјетних и новозавјетних књига

Стари Завјет

Пост Књига постања
Изл Књига изласка
Лев Књига левитска
Бр Књига бројева
Пнз Поновљени закон
ИНв Књига Исуса Навина
Суд Књига о судијама
Рут Књига о Рути
1 Сам Прва књига Самуилова
2 Сам  Друга књига Самуилова
1 Цар  Прва књига о царевима
2 Цар Друга књига о царевима
1 Дн  Прва књига дневника
2 Дн  Друга књига дневника
Јзд Књига Јездрина
Нем Књига Немијина
Јст Књига о Јестири
Јдт  Књига о Јудити
Тов Књига о Товији
1 Мак Прва књига Макавејска
2 Мак Друга књига Макавејска
Јов Књига о Јову
Пс Псалми
Пр  Приче Соломонове
Проп Књига проповједникова
Пнп  Пјесма над пјесмама
Прем Премудрости Соломонове
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Сир Књига Сирахова
Ис  Књига пророка Исаије
Јер Књига пророка Јеремије
Плач  Плач Јеремијин
ПЈр Посланица Јеремијина
Вар Књига пророка Варуха
Јез Књига пророка Језекиља
Дан Књига пророка Данила
Ос Књига пророка Осије
Ам Књига пророка Амоса
Мих Књига пророка Михеја
Јл Књига пророка Јоила
Авд Књига пророка Авдија
Јон Књига пророка Јоне
Нм Књига пророка Наума
Ав Књига пророка Авакума
Соф Књига пророка Софонија
Аг Књига пророка Агеја
Зах Књига пророка Захарија
Мал Књига пророка Малахије

Нови Завјет

Мт Јеванђеље по Матеју
Мк Јеванђеље по Марку
Лк Јеванђеље по Луки
Јн Јеванђеље по Јовану
Дап Дјела апостолска
Рим Посланица Римљанима
1 Кор Прва посланица Коринћанима
2 Кор Друга посланица Коринћанима
Гал Посланица Галатима
Еф Посланица Ефесцима
Фил Посланица Филипљанима
Кол Посланица Колошанима
1 Сол Прва посланица Солуњанима
2 Сол Друга посланица Солуњанима
1 Тим Прва посланица Тимотеју
2 Тим Друга посланица Тимотеју
Тит Посланица Титу
Флм Посланица Филимону
Јевр Посланица Јеврејима
Јак Посланица Јаковљева
1 Пт Прва посланица Петрова
2 Пт Друга посланица Петрова
1 Јн  Прва посланица Јованова
2 Јн Друга посланица Јованова
3 Јн Трећа посланица Јованова
Јуд Посланица Јудина
Отк Откривење 




