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„Сад, кад гди велико число људи неке ствари лажне за истините почи-
тују, ако се ко нађе да те вешти како лажне изобличава, такови, чинећи 
се да многе људе за преварене држи и да их сатерава у лаж, мора бити зло 
гледат, почитује се за невјерника и често ограјише. Ево за такове су веш-
ти сви апостоли и сам Христос гоњени и убијени били, зашто (то што је 
најгоре) по вишој части находе се  међу свима људма такови који од оних 
превара свој прибитак и корист имаду, и зато баш ако их они и не вјерују, 
ништа мање хоћеду на сваки начин да их други вјерују, јер њима се тако 
торна конат. Овакови су дакле први који, како се која истина њиховим 
интересом противна појави, намах: ‘Црква и закон пропаде!’“ вичу.

Доситеј Обрадовић



Предговор

Православље обасјано еванђељем је једна од најбољих књига која је ика-
да написана о Православљу. Ово је књига коју би сваки православни верник 
требао да има у својој кући. Показује нам извор и порекло Источне право-
славне цркве као и светосавске цркве која представља православље српског 
културног израза или српсколико православље.

Читање књиге Православље обасјано еванђељем је као пењање на ви-
соку планину која сваким кораком проширује видно поље, открива нове и 
узбудљиве детаље, а на крају пружа несвакидашњи панорамски призор који 
изазива тако снажно осећање! Код једних осећање усхићења и слободе, јер 
ће у светлости еванђеља видети што до сада нису видели, код других осећање 
срдње и тежње за громовима и отварањем земље да прогута планину, јер 
неће желети да се види оно што са ње виде. Но, планина стоји, и стајаће. 
Сваки нови ред је као нови степеник који води ка највишем врху одакле 
се може обухватити погледом целокупно Православље. Православље са Бо-
жије тачке гледишта. Светлост еванђеља славе и науке Христове сија као 
сунце у овој књизи и обасјава свеукупну вероисповест Источне православне 
цркве. У светлости Светога писма која зрачи из сваке реченице јасно видимо 
и правилно разумемо свето православно предање. Књига нам пружа обиље 
цитата и историјских аргумената и до најситнијих појединости непобитно 
доказује и расветљује колико је Православље заиста право и славно, и као 
такво подударно науци Светога писма; колико је Светосавље одиста свето и 
пре свега и свакога христолико!

Изузетно драгоцено учење о Светом писму чији је утицај немерљив, 
учење о неупоредивом, надахњујућем, безвременом, васкрслом и живом 
Христу, о спасењу душе кроз веру, излагање о Христовој крви, о садашњем 
и вечном животу, средишње су теме ове књиге.

Аутор верује „да је све истинито што се открива у Светом писму, јер кроз 
њега говори Бог“, а да ништа није поуздани, истинити и непогрешиви Бо-
жији говор што не долази из Светога писма. Љубав према Христу и ка томе 
да Његову истину учини очигледном, била је сила којој се није ни могао 
ни желео одупирати. Он излази на бојиште „у сусрет непријатељским бе-
совима“ без страха да ће бити прогоњен, шири једра исповедања Светога 
писма не онда када је мирно, него баш сада када је наишла бура. Управо 
зато што верује у небеско порекло Светога писма и да је један од највећих 
грехова његово кривотворење, писац иступа необично храбро, објашњава 
еванђеље с великом тачношћу, савршено јасно приказује понор између пра-
вог и славног и кривог и неславног, омогућавајући свакоме да увиди колико 
се разликују истина од неистине, живот од смрти, благослов од проклетства. 
Напослетку, доводи читаоца до неминовног избора.



„Сведочим вам данас небом и земљом, да сам ставио пред вас живот и 
смрт, благослов и проклетство; зато изабери живот, да будеш жив ти и семе 
твоје. Љубећи Господа Бога својега, слушајући глас његов и држећи се њега; 
јер је он живот твој и дужина дана твојих (5. Мојсијева 30:19, 20).

Слађан Ђурић
Аутор књиге „Само Писмо“



увод

 Сигуран сам да ће ова књига изазвати различите реакције. Једни ће 
њеним појављивањем бити пријатно а други непријатно изненађени. Ко-
ментар духовно пробуђених особа, које ће са одобравањем поздравити њено 
објављивање, вероватно ће бити да је овакво дело одавно требало да угледа 
светлост дана. Још пре много векова. Са друге стране, подржаваоци рели-
гијског традиционализма српског народа и настављачи дела средњевеков-
них светитеља из лозе Немањића, вероватно неће бити одушевљени. Уст-
вари, круг незадовољних могао би да се прошири далеко изван меридијана 
које покрива српско православље. За то постоји више разлога.

Најпре, чињенице које сам изнео у овој књизи, а које недвосмислено воде 
до закључка да васељенско Православље не представља Христом установље-
ну Цркву, су изузетно снажне. Оне потичу пре свега из Библије али и из мно-
гобројних дела православних аутора, као и књига црквене и световне исто-
рије познатих домаћих и светских историчара. Друго, будући да је прилично 
тачна народна изрека да „истина може да буде болна“, претпостављам да ће 
један део мојих православних читалаца бити шокиран сазнањем да у оквиру 
њиховог вероисповедања постоје многи детаљи који немају никаквог уте-
мељења у учењу Светог писма и веродостојним историјским чињеницама. 
Заправо, исто толико изненађујуће ће деловати и спознање истине о томе 
да се значајан део православне догме противи учењу Господа Исуса Хрис-
та, његових апостола као и директних апостолских наследника. Данашњим 
преданим православним верницима се богохулном чини и сама помисао да 
би ишта од онога што верују и чега се ревно држе могло да буде неистинито 
и погрешно. Додуше, такав је случај и код припадника свих других рели-
гија, који гаје истоветна осећања према вери својих предака. Ипак, критич-
ко преиспитивање православне вере, то јест њених многобројних темељних 
али и споредних учења, у светлу Библије и црквене историје, показује да би 
историјско и уистину библијско-апостолско хришћанство требали да потра-
жимо негде другде. 

Ова књига ће расветлити многима још увек недовољно јасну истину о 
томе да се Свето писмо, као извор вере правих Христових следбеника, не-
упоредиво много разликује од тзв. светог предања, на коме православни те-
меље своје веровање и богослужбену праксу.

 Моја је молитва да ово дело допринесе спасењу оних који још увек нису 
упознали Господа Спаситеља, односно духовном пробуђењу многих који 
су учмали у лажној сигурности коју им је донела традиционална религиоз-
ност.

Нека ова књига буде Троједином Богу на славу а људима на благослов.
Ивица Стаменковић
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1.
Свето пиСмо и Свето предање

„Све Писмо је богонадахнуто и корисно за поуку, за карање, за 
поправљање, за одгајање у праведности, да Божији човек буде савршен, 
приправљен за свако добро дело.“

Друга посланица Тимотеју 3:16-17

Сврха писања овог поглавља је аргументовано доказивање исправности 
веровања које заступају еванђеоски верници у Србији и широм света, а то 
је да једини ауторитет по питању вере за све хришћане мора да буде једино 
и искључиво Свето писмо Старог и Новог завета, без икаквих каснијих пи-
саних или усмених додатака. Поменути каснији „додаци“ који се у оквиру 
Православне цркве називају светим предањем, представљају учења мно-
гобројних црквених учитеља („светих отаца“) из каснијих векова.1 Њихова 
тумачења Библије умногоме одударају од изворне хришћанске мисли и ве-
ровања које су у првом веку проповедали Христос и апостоли. У истинитост 
ове тврдње моји читаоци ће моћи да се увере приликом свога упознавања са 
историјским чињеницама и библијским аргументима садржаним на стра-
ницама овог дела. Но, најпре бих желео да са великом пажњом истражимо 
тему овога поглавља, а то је дефинисање појмова Светог писма и светог пре-
дања, богонадахнутости првог и наводне надахнутости оног другог.

ШТА ЈЕ СВЕТО ПИСМО? 

Током читаве историје Христове Цркве, а посебно од европске протес-
тантске реформације на овамо, еванђеоско хришћанство чврсто заступа уве-
рење да Свето писмо (Библија) представља јединствено и савршено Божије 
откривење дато човечанству. Свето писмо, та Књига над књигама, пред-
ставља збирку од 66 књига већег или мањег обима, од којих 39 сачињавају 
Стари, а преосталих 27 Нови завет. Стари завет, који је више него двоструко 
обимнији од Новог, написан је од стране Божијих слугу (пророка, царева и 
левитског свештенства) током више од једног миленијума. Претпоставља 
се да је прва записана књига почетног дела Библије заправо књига о мно-
гострадалном праведном Јову (чија се радња хронолошки смешта негде за 
време живота Јакова, праоца израиљског народа), док су потом уследиле 
оне које су записали пророк Мојсије итд.

Стари завет (који је писан између 1900. и 400. године пре Христа) пред-
ставља Господњу објаву дату огреховљеним и смрћу пораженим људима о 
томе да ће у будућности Он на земљу послати Избавитеља – који ће бити 
нико други до његов вечни Син – друго лице божанске Тројице. Нови завет 

1 Све до најмодернијих времена – јер и у нашем веку живе или се канонизују међу светитеље, тј. 
„свете оце“, недавно преминули поједини монаси, епископи или патријарси.
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(који је писан у 2. половини I века после Христа), пак, представља записе 
апостола који су били очевици и сведоци божанског послања Исуса Христа, 
његовог дела испаштања и страдања поради људских грехова, као и Њего-
вог славног васкрсења из мртвих.

Стих који сам навео на почетку поглавља, из 1. посланице коју је ап. Пав-
ле писао Тимотеју, даје нам до знања да су Богом надахнути апостоли, на-
учени томе од свога Учитеља и Спаситеља Исуса, чврсто веровали да је це-
локупно Свето писмо (од прве до последње његове реченице) надахнуто од 
савршеног и непроменљивог Господа Бога. 

Оно што је у овом проучавању теме о Светом писму посебно значајно јес-
те доказивање веродостојности става еванђеоских хришћана да, због пос-
тојања мноштва других древних књига које претендују да се назову светим, 
једино 66 књига које се налазе у тзв. „ужем“, тј. протестантском канону Биб-
лије поседују божанско надахнуће.1 Једино су ове књиге (које, благодаћу Бо-
жијом, имамо у српским Библијама) савршене и непогрешиве у својој објави 
Бога Творца и Његовог величанственог спаситељског дела којег је остварио 
кроз љубљеног Сина. Као доказ за тврдњу да је сваком поједином грешнику 
ради спасења, као и сваком хришћанину и Цркви у целини за свакоднев-
ну побожност и богослужење потребно само и искључиво Свето писмо са 
својих 66 књига и ниједан други извор из кога би црпели верска сазнања, 
послужиће текстови у наставку мога излагања.

Божанско надахнуће Светог писма

„Ово најпре знајте да се ни једно пророштво Писма не може тумачи-
ти како ко хоће. Јер никад пророштво не би човечијом вољом, него су Ду-
хом Светим ношени свети људи говорили од Бога“.2

У управо наведеном новозаветном тексту, један од првих Христових 
ученика, ап. Петар, говорећи о проблемима са којима се сусрећу људи који 
желе да исправно схвате одређена библијска пророчанства, износи своју 
чврсту веру у то да су писци Библије (међу којима и он сам) своје текстове 
записивали под директним надахнућем и вођством Светог Духа. За време 
земаљског живота Господа Исуса Христа и његових апостола, једино Свето 
писмо које је било читано са њихове стране (као и од стране њихових сав-
ременика) јесу биле старозаветне књиге. Будући да су писци старозаветне 
1 Једина два досадашња превода и издања комплетног Светог писма (Старог и Новог завета) на 

српском језику састоје се од „ужег“ тј. протестантског канона од 66 библијских књига. То су 
преводи Библије које су сачинили Ђуро Даничић и Вук Караџић, као и др Лујо Бакотић. Било 
би добро истаћи и чињеницу да далеко највећи број штампаних Библија на многим светс-
ким језицима, милошћу Божијом, поседује у свом саставу само богонадахнуте књиге (њих 
66), без тзв. апокрифних текстова. Као што ћу напоменути у наставку нашег проучавања, 
Римокатоличка и Православне цркве признају за богонадахнуте и корисне за духовни раст 
и васпитање и неке књиге које не постоје у српским преводима Светих писама (тј. оне књиге 
које су од стране древних јеврејских и хришћанских ауторитета одбачене као оне које садрже 
веровања опречна учењу изворних библијских текстова).

2 2. посл. Петрова 1:20-21
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збирке светих списа били Израиљци (тј. Јевреји, потомци Авраама, Исаака 
и Јакова), ова нација је имала, у то време, несвакидашњу привилегију да 
једина поседује и чита богонадахнуте текстове. Као обећани Божији Месија 
и „оснивач хришћанске религије“, Исус Христос је проповедао и научавао 
да су сви старозаветни списи (које и ми данас имамо у својим Библијама) у 
потпуности од Бога надахнути и апсолутно непогрешиви. Исказујући свој 
став о богонадахнутости Старог завета, Син Божији је рекао:

„Јер вам заиста кажем, док не прође небо и земља, неће ни једно иота 
или једна цртица од закона нестати, док се све не збуде.“1

Богонадахнутост јеврејског канона Старог завета

Јеврејски канон Старог завета (тј. целокупног њиховог Светог писма, јер 
они не признају Нови завет), који је назван још и „ужи“ тј. „палестински“, 
у потпуности је идентичан данашњем тзв. „протестантском“ канону Старог 
завета. Једину разлику представља то што јеврејски канон броји 24 библијс-
ке књиге (уместо 39), а разлог је тај што се неке књиге у јеврејској Библији 
налазе груписане тако да више њих чине једну. Тако на пример, споменуте 
24 књиге су традиционално подељене у три групе: 

- Закон (који обухвата 5 Мојсијевих књига); 
- Пророци (тзв. „први пророци“: Књига Исуса Навина, књига о Судијама, 

1. и 2. Самуилова (као једна књига), 1. и 2. о Царевима (као једна књига); 
„последњи пророци“: Исаија, Јеремија и Језекиљ, и група од 12 пророчких 
књига мањих по обиму која се назива „књигом малих пророка“ и рачуна као 
једна књига);

- Списи (Књига о Јову, Приче Соломонове, 1. и 2. Дневника, Јездра и Не-
хемија, Рута, Песма над песмама, Проповедник, Плач Јеремијин, Јестира и 
књига пророка Данила).

Такође, напред побројане књиге јеврејске Библије (нашег Старог завета) 
се не налазе поређане истим редоследом као што је то случај у хришћанс-
ким. Јеврејска Библија отпочиње 1. Мојсијевом књигом а завршава 2. књи-
гом Дневника (уместо књигом пророка Малахије – као што је то случај са 
Старим заветом у хришћанском Светом писму). Што се тиче начина фор-
мирања канона јеврејске Библије, протестантски теолог Бранко Бјелајац, у 
свом делу „Свето писмо у Срба“ казује следеће:

„Најраније одређење књига Старога завета као „светих књига“ или „све-
тих списа“ дао је римски историчар и војник јеврејског порекла Јосиф Фла-
вије, око 100. године после Христа. За њега је основна одлика ове литерату-
ре била садржана у томе што су ти списи били божанска објава несумњивог 
ауторитета, који су настали у доба пророка и стога су били под божанс-
ким надахнућем. Флавије је изјавио како је у Светим писмима објављена це-
локупна историја света све до цара Артаксеркса Првог. Канон Старог завета 
формиран је у доба цара Артаксеркса Првог око 424. године пре Христа. 

1 Ев. по Матеју 5:18
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Верује се да је то делимично учинио пророк Јездра, а да је остатак списа 
сакупио пророк Немија.“1

Но, иако је збирка књига које су канонизоване у оно што ми данас на-
зивамо Старим заветом, сабрана још у V веку пре Христа, у наредним сто-
лећима су настале још неке јеврејске историјске књиге које су садржале и 
религијске примесе. Приликом превођења јеврејске Библије на грчки језик 
у Александрији (у Египту) у трећем или другом веку пре Христа, од стране 
седамдесет двојице преводилаца, заједно са библијским књигама преведене 
су и ове историјске књиге, тако да су све оне нашле своје заједничко место у 
новонасталом преводу названом Септуагинта (LXX тј. „превод седамдесето-
рице“). Ове историјске књиге се још називају и апокрифима (јер садрже по-
ред историјских података и религијске идеје и учења која нису у сагласности 
са тврђењима богонадахнутих списа). Ево шта је о старозаветном канону (тј. 
књигама јеврејске Библије) између осталог рекао Јосиф Флавије (који је пре 
свог заробљавања од стране Римљана, током Јудејског рата који је вођен 
од 66-73. год. после Христа, био јеврејски војсковођа и припадник верске 
струје фарисеја):

„Код нас није случај да имамо велики број књига које се не слажу, или 
се супротстављају једна другој. Имамо их само двадесет две2, које садрже 
историју свих времена, књиге у које се с правом веровало. Од ових, пет 
су Мојсијеве, које садрже законе и најраније традиције од стварања света до 
Мојсијеве смрти. После Мојсија до владања цара Артаксеркса, персијског 
цара, пророци који су следили Мојсија написали су историју догађаја која се 
појавила у њихово време, укупно тринаест књига. Остала четири докумен-
та садрже песме Богу и практичне поуке људима. Од времена Артаксеркса 
(430 година пре Христа) сваки догађај је записан, али нови записи нису 
сматрани вредним да се приме попут оних пре њих, зато што 
више није било пророка. Наш став према пророчким писмима види се 
у томе што, нико није покушао ни да дода, ни да уклони или промени једно 
слово, иако је велики период времена (500 година) до сада прошао. Сваком 
Јеврејину је урођено да ове књиге сматра Божијим заповестима, да их држи, 
и ако је потребно, да умре за њих.“3

Да је истина оно што је писао историчар Флавије можемо да потврдимо 
и речима Господа Исуса Христа. Он, наиме, никада у својим говорима није 
наводио цитате из апокрифних књига (иако су и оне у његово време постоја-
ле у оквиру Септуагинте и читале се међу Јеврејима у расејању, у грчком го-
ворном подручју). Исус такође није цитирао ни изреке познатих јеврејских 

1 Свето писмо у Срба; 2. издање, Алфа и Омега, Београд 2003. год. стр. 14 -15. Нагласак мој.

2 Јевреји су понекада рачунали књиге Исуса Навина, књ. о Судијама и књ. о Рути као једну, 
уместо као три књиге, те отуда разлика између малопре наведеног податка да јеврејска Биб-
лија садржи 24. књиге, и овог управо поменутог о броју од 22 књиге. Види код: Драган Симов, 
Шта каже Свето писмо; друго издање, Алфа и Омега, Београд 1996. год. стр. 39. Исто тако, 
понекада се Рута и Судије сматрају једном књигом, као и Јеремија и Плач Јеремијин, тако да 
се поново долази до 22 књиге уместо 24, иако се тиме у канону не врше било какве промене. 
Види у: Теолошки часопис Теолошког факултета – Нови Сад, бр. 2, 2002. године. стр. 49.

3 Шта каже Свето писмо, стр. 38-39. Нагласак мој.
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учитеља (рабина) из прошлости, иако је то био истакнут обичај међу раби-
нима његовог доба, већ се ослањао искључиво на Свето писмо1. Занимљиво 
би било да, а у вези канона јеврејске Библије којег је Исус признавао, истак-
немо и упозорење које је Господ изрекао безаконим Јеврејима свога доба, у 
коме је истакао да ће их, због одбацивања Месије стићи заслужена казна:

„Змије, змијски породе, како да побегнете од осуде паклене? Зато, ево вам 
шаљем пророке, и мудре и књижевнике. Од њих ћете једне убити и распети, 
а друге шибати у вашим синагогама и гонити од града до града, да дође на 
вас сва праведна крв, проливена на земљи, од крви Авеља праведнога до 
крви Захарије сина Варахијина, кога убисте између храма и жртвеника. 
Заиста вам кажем, све ће то доћи на овај нараштај.“2

Исус, као што видимо, помиње „сву праведну крв проливену на земљи“ 
и то од крви Авеља (сина Адама и Еве кога је убио његов брат Каин) па све 
до Захарије сина Варахијиног. Смрт праведног Авеља је описана у првој 
књизи јеврејске Библије, Првој књизи Мојсијевој 4:8-11, а смрт Захарије у 
последњој књизи те исте Библије, Другој књизи Дневника, у 24:20-22. Иако 
су многе безимене Божије слуге изгубиле своје животе и после завршетка 
писања богонадахнутих старозаветних књига, а поготово у време Макавеја 
– што је описано у истоименим старозаветним апокрифним књигама, Гос-
под Христос је навођењем имена два невино страдала човека, са самог по-
четка, као и са самог краја јеврејске Библије – потврдио чињеницу да је и Он 
сматрао Прву књигу Мојсијеву првом, а другу књигу Дневника последњом 
књигом Божијег старозаветног откривења (дакле, без апокрифне литерату-
ре). Овај канон је и коначно потврђен крајем првог века нове ере, од стране 
уважених јеврејских рабина:

„У том смислу треба споменути и сабор јеврејских старешина у месту Јав-
не (latinski Jamnia) под вођством рабина Јоханана бен Закаја, недалеко од 
Јерусалима око 90. године. Он је произашао из потребе да се види да ли би 
неке новије књиге (нпр. Књига Исуса, сина Сирахова) могле бити придода-
те канону. На том скупу је потврђен „ужи“ јеврејски канон закључен још у 
5. столећу пре Христа. Наиме, према рабинском предању Бог је објавио себе 
кроз непрекинути низ богонадахнутих људи, почевши од Мојсија до Језд-
ре. (...) Битно је нагласити да Јавнејски сабор није донео нове закључке и 
решења, већ само потврдио канон који је већ вековима био опш-
теприхваћен међу Јеврејима.“3

Ипак, иако су канону Старог завета столећима припадале само оне књиге 
које и ми данас имамо на српском језику (тзв. „ужи“ – палестински канон, 
кога су једино признавали Исус и апостоли), Римокатоличка црква је у XVI 
веку (1546. године), на једном свом сабору у Тренту, на четвртој сесији засе-
дања, донела одлуку о проширивању ове збирке књига – прихватајући тзв. 
„шири“ тј. александријски канон – какав се налазио у грчком преводу – Сеп-

1 Види следеће стихове: Мт. 5:17-18; 22:29-32, 37-40; Мк. 7:8-9; Лк. 4:17-21; 18:31-33; 24:27, 32, 
44-45.

2 Ев. по Матеју 23:33-36 (Види такође: Књига пророка Захарије 1:1). Нагласак мој.

3 Теолошки часопис Теолошког факултета – Нови Сад, бр. 2. 2002. год. стр. 49. Нагласак мој.
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туагинти. Због тога данас, у римокатоличким преводима Библије налази-
мо, у Старом завету, укупно 46 књига (уместо 39), као и додатна поглавља у 
књизи пророка Данила и књизи о Јестири. 

Што се, пак, тиче канона Старог завета којег признају и прихватају пра-
вославне цркве, ево шта о томе казује Бранко Бјелајац у својој књизи „Свето 
писмо у Срба“:

„Православне цркве су раније свој канон Старог завета саображавале у 
складу с проширењима и набрајањима црквених отаца Атанасија Александ-
ријског (који признаје као канонску књигу Варухову), Григорија Богослова, 
Кирила Јерусалимског и других, што је касније преузео св. Сава и објавио 
у свом Законоправилу (Номоканону). Међутим, за разлику од тога, данас 
међу теолозима у Српској православној цркви постоје две струје: с једне 
стране су они који сматрају да је прави канон Старога завета такозвани па-
лестински – ужи канон (какав имамо објављен у преводима Ђуре Даничића 
и др Луја Бакотића); док други, теолози млађе генерације, смат-
рају да треба прихватити такозвани александријски – шири 
канон. Овај шири канон обухвата све књиге ужег канона и апокрифне књи-
ге, које су у канон ушле на основу разматрања многих црквених отаца: Васи-
лија Великог, Кирила Александријског, Јефрема Сирца, Јована Златоустог 
итд. (...) Како пак не постоји јасан канон међу православним црквама, оне су 
на свеправославној конференцији одржаној 1961. године на Родосу у Грчкој, 
одлучиле да се сазове Велики свесабор на којем би требало да се разматра 
ауторитет другоканонских (неканонских) књига које се читају у православ-
ним црквама. Од овог Сабора (будућег Осмог васељенског сабора, прим. 
И. С.) се очекује да коначно одреди канон Старога завета за пра-
вославне цркве. (...) Међутим, без обзира на будуће одлуке, поједини про-
фесори на Богословском факултету СПЦ већ данас научавају студенте да у 
канон Старога завета спадају и: Друга Јездрина, Књига о Товиту, Књига о Ју-
дити, Књига премудрости Соломонове, Књига премудрости Исуса сина Си-
рахова, Посланица Јеремијина, Књига пророка Варуха, Прва, друга и трећа 
Макавејска и Трећа књига Јездрина, што представља проширење и ширег, 
александријског канона (који прихвата римокатоличка црква). (...) С друге 
стране, професор др Димшо Перић, у својој књизи Црквено право, у другом 
допуњеном издању из 1999. године која је уједно и уџбеник за овај предмет 
на Правном факултету у Београду, без имало двојбе за канон Старог завета 
узима ужи, палестински канон, дакле онај исти који је код Даничића и Ба-
котића у преводима, и који се назива још и протестантским. (...) Очигледно 
је да око питања канона Старога завета, као и око тога које књиге спадају у 
деутероканонске, а које су апокрифне, међу православним теолозима још 
увек нема сагласности чак ни у оквиру једне цркве, СПЦ.“1

1 Свето писмо у Срба, 2. издање, Београд 2003. г. стр. 20-22. Нагласци моји. Било би занимљиво 
споменути и то да, нпр. православни богослов, протођакон Радомир Ракић, у свом „Библијс-
ком речнику“ каже да Стари завет садржи укупно 39 књига, што одговара ужем канону, док 
митрополит црногорско – приморски Амфилохије, канонским (иако ипак „другоканонским“ 
- али не и апокрифним) сматра и: прву Јездрину, три Макавејске, Товију, Јудиту, додатке 
Данилу (Сузана, молитва Азаријина, химна три младића, Вил и Дракон), додатке Јестири, 
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А ево шта нам исти протестантски теолог саопштава о историјском раз-
воју ставова о канону Старог завета међу источним верским ауторитетима, а 
поготово у XVII столећу:

„У годинама 1642. и 1672., православни сабори у Јаси и Јерусалиму пот-
врдили су као ‘оригиналне делове Писма’: 1. Јездрину (у Вулгати то је 
3. Јездрина), Товита, Јудиту, 1., 2. и 3. Макавејску, Премудрост Соломо-
нову, Варуха, Премудрост Исуса сина Сирахова, и посланицу Јеремијину. 
Овај канон је познат као канон ‘Септуагинта плус’. (...) Православни те-
олози верују да су измене у Септуагинти начињене по надахнућу Све-
тога Духа, тако да се имају прихватити као део Божијег настављеног 
откривења. (...) Међутим, ситуација међу православним црквама данас није 
тако јасна. Одређене апокрифне књиге су наведене као ауторитативне на 
Седмом екуменском сабору у Никеји 787. године као и у Константинопољу 
869. године. Током векова који су уследили после Велике шизме 1054. го-
дине, питање канона није се постављало као питање. Међутим, када је 
константинопољски патријарх Кирил Лукарски објавио и од-
штампао Вероисповедање у којем је потврдио стари јеврејски 
канон, сазван је Синод у Јаси 1642. године где је то било осуђено...

 Вероватно један од најважнијих синода у историји источно-православне 
цркве био је одржан 1672. године у Јерусалиму. Он је одржан како би се су-
протставио утицају Кирила Лукарског и ‘групе калвиниста’, и на њему је из-
ричито речено да су ове књиге Премудрости, Јудита, Товија, додаци 
Данилу, и четири Макавејске – канонске.“1

Ипак, различито од закључака претходно поменутих православних са-
бора који потпадају (по православном учењу - као што ћемо се уверити у 
другој половини овог поглавља), у тзв. „свето предање“ које је, сматра се, 
богонадахнуто попут Светог писма, као и различито од мишљења многих 
православних патријараха, епископа и других савремених богослова, стоји 
и 33. правило (канон) светог, помесног, картагинског сабора (чије се одлуке 
такође сматрају делом „светог предања“), који негира каноничност неким 
од малочас поменутих књига. Ево како гласи ово правило2 у делу који регу-
лише број старозаветних књига:

„Правило бр. 33: О томе да се, осим канонских књига, у храму ниш-
та друго не чита

Варухову књигу, посланицу Јеремијину, премудрост Исуса сина Сирахова и Премудрост Со-
ломонову. У уводу свом преводу књиге „Премудрости Соломонове“ он наводи да се ове књиге 
у СПЦ користе у старом, црквено-словенском преводу. Види у: Свето писмо у Срба, стр. 21. 
Заступајући став о томе да Стари завет не броји 39 већ 46 књига, као и то да су и ових додатих 
7 (које постоје у римокатоличким Библијама) такође канонске, православни предавач Горан 
Раденковић казује следеће: „Стари и Нови Завет, који чине Библију, представљају корпус од 
73 књиге које су настале у временском периоду од око 1.000. година; 46 књига чине Стари 
Завет, а 27 књига – Нови Завет.“ Свети кнез Лазар, часопис за духовни препород, бр. 4 [24], 
1998. год. стр. 61. Нагласак мој. 

1 Теолошки часопис Теолошког факултета – Нови Сад, бр. 2. год. 2002. стр. 45. Нагласак мој.

2 Два црквена сабора у Картагини, на којима је донесена одлука о томе које књиге чине, а које 
не, збирку ауторитативних апостолских списа (Новога завета) одржани су 397. и 419. год. 
после Христа.
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Такође се установљује да се, осим канонских књига, ништа друго 
под именом Божанских књига, не може читати у храмовима. А канонске 
књиге су ове: Постање, Излазак, Левитска, Бројеви, поновљени Закони, 
Исус Навин, Судије, Рут, четири књиге Царства, две књиге Паралипоменон 
(тј. две књиге Дневника, прим. И. С.), Јов, Псалтир, пет књига Соломонових, 
дванаест књига пророка, Исаија, Јеремија, Језекиљ, Данило, Товија, Јудит, 
Јестир, две књиге Једрине.“1 

У поменутом списку налази се укупно 42 књиге, међу којима и раније 
помињане Товија и Јудита. Међутим, овај сабор изричито тврди да књиге 
Макавејске, Варух, посланица Јеремијина, Премудрост Исуса сина Сирахо-
ва и друге раније наведене – нису канонске и да се не смеју читати у пра-
вославним храмовима. Но очито је да се овај помесни картагински сабор, 
чији се канони (правила) налазе у „зборнику правила Православне цркве“, 
и као такви требали да се поштују, не поштује ни од стране православаца 
који подржавају тзв. „ужи“ канон Библије, нити пак од оних који подржа-
вају „шири“ канон Септуагинте (или пак канон назван „Септуагинта плус“). 
Тако, изгледа да питање каноничности или неканоничности одређених 
апокрифних књига и даље остаје отворено, све до неког следећег „свеопш-
тег сабора“, када би, барем према најавама, требали да очекујемо коначни 
расплет догађаја.

Пошто смо управо утврдили да су једино протестантске (као и еванђео-
ске) цркве те које поштују канон Старог завета којег се придржавао и Господ 
Исус Христос, за разлику од римокатолика и православних (који, барем што 
се тиче ових последњих – чак ни после 2000 година постојања хришћанства 
нису дошли до закључка које књиге припадају Библији а које не; - можда ће 
ово питање остати нерешено све до другог Христовог доласка), погледаћемо 
на који је начин настао Нови завет.

Богонадахнутост канона Новога завета

Збирка књига коју су написали Христови апостоли као и њихови најбли-
жи сарадници у првом веку наше ере, а коју можемо за разлику од Старог за-
вета (јеврејске Библије) да назовемо „хришћанском Библијом“, званично је 
почела да се назива „Новим заветом“ тек након окончања апостолске епохе 
(у II веку после Христа). Упоредо са настајањем апостолских списа (посла-
ница, еванђеља и Откривења), који су касније препознати као богонадахну-
ти и уврштени у канон Новог завета, настајали су и тзв. апокрифни записи 
који су потицали из пера аутора који су у мањој или већој мери били под 
утицајем неке од нехришћанских филозофија, или своје, Духом Светим не-
просветљене, телесне памети. Ево шта о апокрифима између осталог каже 
Радомир Ракић:

„У 2. веку су настала апокрифна јеванђеља, апокрифна Дела апостол-
ска, посланице, чак и апокалипсе (Откривења), обично написани у 
име неких апостола, а скоро увек су одражавала особена гледишта. 

1 Књига правила, Зборник канона Православне цркве, Шибеник 2003. стр. 94. Нагласак мој.
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Хришћани нису сместа одбацивали таква дела уколико су била 
блиска књигама сматраним за канонске. Кад је био у питању 
такав спис као што је Томино јеванђеље, недавно пронађено у 
коптској верзији, они уопште нису били спремни да га одбаце. А 
притом су били свесни да све садржано у том еванђељу, ма колико било 
блиско оном што је сматрано ауторитативним предањем, има особити гно-
стички прелив.“1

Један од основних проблема који се јавио после смрти апостола, а био 
је присутан и за време њиховог живота, јесте питање аутентичности (ори-
гиналности) верских списа који су се читали у хришћанским црквама – где 
год да су оне постојале. Апостол Павле је, наиме, упозоравао хришћане у 
Солуну још средином првог века да се по црквама разносе и посланице које 
нису написане апостолском руком – а чији садржаји много више збуњују и 
одводе на странпутицу – него што доприносе утврђивању оних који су по-
веровали:

„А вас, браћо, молимо у погледу доласка Господа нашега Исуса Христа и 
нашег скупљања око њега, не дајте се брзо поколебати у разборитости нити 
уплашити, ни духом, ни речју, ни тобоже нашом посланицом – као да 
је дан Господњи већ ту. Да вас нико не превари ни на који начин...“2

Будући да је ап. Павле диктирао своје посланице писцу који их је записи-
вао од речи до речи3, то је значило да је рукопис Павлових посланица увек 
био различит (јер су посланице исписивали својеручно – својим рукописом, 
различити појединци којима је апостол диктирао). То је наравно стварало и 
проблем првовековним читаоцима у вези препознавања оригиналних Пав-
лових писама са једне, и разних писама која су потицала од лажних учитеља 
– са друге стране. Због тога је апостол имао праксу да последњих неколико 
речи исписује својеручно – рукописом који је био познат црквама којима су 
посланице биле упућиване. Он у вези те своје праксе, уведене због спреча-
вања могућности да верници буду обманути, каже:

„Поздрав мојом руком, Павловом.“ (Кол. 4:18); или:
„Поздрав је мојом руком, Павловом. То је знак у свакој посланици; 

тако пишем.“ (2. Сол. 3:17; нагласак мој).4

1 Свети кнез Лазар, Часопис за духовни препород, бр. 1-2 [29-30], Призрен 2000. год. стр. 93. 
Нагласак мој.

2 2. посл. Солуњанима 2:1-3. Нагласак мој.

3 У посл. Римљанима 16:22 нпр. читамо: „Поздрављам вас у Господу ја, Тертије, који написах 
ову посланицу.“ – иако је заправо јасно да је аутор посланице ап. Павле (Рим. 1:1-7), а да је 
Тертије био само један од локалних верника који се понудио да запише Павлове речи.

4 Вероватно је да ће неки проучаваоци Библије поставити питање због чега Павле онда читав 
текст својих писама није писао својеручно, уколико је већ постојала опасност обмане многих 
верника о којима се он духовно старао? Одговор би могао да буде у томе да је ап. Павле, у 
познијем добу свога живота, био веома слабог вида (или је можда био далековид), те га је то 
ометало да пише својом руком. Назнаке за оправданост става о Павловом слабом виду на-
лазимо у посл. Галатима 4:15 и 6:11, где он казује да су речи исписане његовом руком писане 
веома крупним словима, као и то да су га верници из Галатије тако волели, да би, да су само 
могли, и своје очи извадили и дали их њему.
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Еванђелист Лука је такође потврдио чињеницу која му је била позната, 
а то је да су се многи латили посла да (питање је колико успешно и верно?) 
опишу догађаје из живота Исуса Христа као и његових најближих пријатеља 
и сарадника: 

„Пошто су многи предузели да опишу догађаје који су се испунили 
међу нама, - онако како нам предаше они који су од почетка били очевици 
и служитељи речи, - наумих и ја - пошто сам све тачно испитао од почетка 
– да ти напишем по реду, угледни Теофиле, да увидиш истинитост онога о 
чему си поучен.“1

Под одредницом „многи“, коју је истакао у првом стиху прве главе свог 
еванђеља, Лука сасвим сигурно није мислио на еванђелисте Матеја и Марка, 
који су писали своја еванђеља у приближно време кад и он сам (ап. Јован је 
своје еванђеље писао знатно касније од осталих еванђелиста)! Ови „многи“ 
су они хришћански писци (или можда тзв. „хришћански гностици“), који 
своје биографске радове о животу и раду Исуса Христа или нису доврши-
ли (јер их на тај подухват није ни инспирисао Дух Свети), или, пак, њихова 
дела нису била веродостојна због убацивања многих легендарних догађаја 
или изрека које нису изворно потицале од Христа. Због тога еванђелист 
Лука стриктно наглашава да је он „све тачно испитао од почетка“ 
– што очито значи да неки назови „еванђелисти“ нису били тако педантни 
– те стога њихови списи нису ни уврштени међу књиге Новог завета. Због 
постојања већег броја оваквих „Христових биографа“ и писаца лажно-апос-
толских посланица, у току првог а посебно у другом веку после Христа (а и 
у неколико наредних), настале су многе књиге које су се у мањој или већој 
мери удаљавале од еванђелске истине о којој су писали прави Христови 
апостоли. Међу многим верским списима који су се читали међу хришћани-
ма у другом и трећем веку налазиле су се и књиге под називом (на пример): 
Дела Павлова, Јермин Пастир, Апокалипса Петрова, Посланица Варнави-
на, Еванђеље по Јеврејима, Еванђеља по Петру, Никодиму, Марији, Томи, 
Матији, протоеванђеље Јаковљево (књига о Маријином рођењу), Дела Ан-
дрејева, Павлова, Јованова итд. Са друге стране, поред ових дела која су 
била приписивана апостолима или њиховим блиским пријатељима (ради 
што бољег прихватања од стране збуњених верника), у истом корпусу дела 
налазиле су се и књиге које су крајем првог и почетком другог века писали 
наследници апостола, старешине хришћанских цркава, ради поуке верника. 
Међу овим списима можемо да издвојимо, на пример, седам посланица ан-
тиохијског епископа Игњатија (упућених: Римљанима, Ефесцима, Траља-
нима, Смирљанима, Филаделфљанима, Магнежанима и Поликарпу), две 
посланице Климента из Рима упућене Коринћанима, као и Поликарпово 
писмо Филипљанима.

Да је конфузија међу хришћанима у другом веку била поприлична по 
питању које књиге заслужују да буду сврстане у канон Новог завета а које да 
буду одбачене као оне које заговарају учење које се разликује од апостолс-
ког, доказује и случај да су многи хришћански ауторитети из тог времена (а 

1 Ев. по Луки 1:1-4. Нагласак мој.
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и касније), као аутентичне и богонадахнуте прихватали одређене апокриф-
не књиге (које су касније биле одбачене) а одбацивали оне за које се касније 
поуздано утврдило да су управо аутентичне и да потичу од апостола. Најви-
ше се расправљало по питању аутентичности новозаветне књиге Откривења 
Јовановог, иако ни неке друге књиге нису биле поштеђене (као на пример 
II и III посл. Јованова, Јудина, II Петрова, Јеврејима...). Ипак, према својој 
провидности и великој милости према људском роду, коме је желео да пода-
ри у потпуности ауторитативну збирку књига у којој је непогрешиво описа-
на Његова вечна Истина, Господ је управљао мислима иначе погрешивих и 
грешкама склоних људи – да би се новозаветни канон на крају ипак уобли-
чио и постао онакав каквог га ми имамо данас. О начину и времену конач-
ног формирања канона Новог завета Бјелајац казује следеће:

„Појавила су се нова „еванђеља“ и нова тумачења. Међутим, основ за 
канонизацију била је аутентичност апостолске доктрине у 
њима. У овом периоду није постојала никаква званична институција или 
организација која би извршила систематизацију новозаветних књига, па је 
и то био један од разлога што су се појавили јеретици који су нудили своја 
„света писма“. У трећем и четвртом веку долази до формирања Новог за-
вета у облику који имамо данас. Велику улогу ту су одиграле тзв. источне 
цркве које су Нови завет прихватиле као Света писма. До средине четвртога 
века, више није било никакве сумње у аутентичност новозаветних текстова, 
осим у Откривење, које није било на списку књига Новог завета на сабору у 
Лаодикеји 367. године.

Александријски епископ Атанасије је 367. године у својој 39-тој Вас-
кршњој посланици верницима објавио да је канон Новог и Старог завета 
одређен и да се не може мењати. У Египту је било великих проблема с ло-
калним црквама које нису читале и тумачиле само изворне текстове, тако да 
је Атанасије био принуђен да напише садржај – канон Новог завета. Те исте 
године, ову Атанасијеву препоруку – посланицу црквама усваја и црквени 
Сабор у Лаодикеји. Атанасије је дао списак књига за који каже да су „од-
ређене од отаца да их читају они који тек приме хришћанство, и који траже 
упутства у побожној речи“. Римска црква такође усваја овај, Атанасијев, ка-
нон на свом Концилу 382. године под папом Дамаскусом. До сабора у Карта-
гини 397. године све књиге Старога и Новога завета су канонизоване, укљу-
чујући и Откривење. Одлуке овог Сабора су потврђене на следећем Сабору 
у Картагини 419. године. Међутим, сматра се да је канон Новог завета ко-
начно прихваћен и усвојен од стране свих цркава тек на другом трулонском 
(Quinisextine) сабору у Цариграду 692. године, али и тамо су усвојена два 
канона Новог завета: један с Откривењем а други без Откривења Јовановог. 
Тек се у списима грчких цркава у десетом веку може пронаћи Откривење 
као део Новог завета.“1

Након што смо овим утврдили на који је начин и када дошло до 
одбацивања апокрифних књига и формирања збирке апостолских бого-
надахнутих списа и њиховог проглашавања једино меродавним делима за 

1 Свето писмо у Срба, стр. 23-24. Нагласак мој.
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правилно формирање богоугодног хришћанског вероисповедања код људи, 
желим да посебно обратимо пажњу још на једно, веома важно питање. Иако 
ће можда ово изгледати као поновно стављање упитника на већ дате одгово-
ре, морамо поново да се позабавимо питањем: Када је заправо настао Нови 
завет? 

Када је настао Нови завет и ко су његови аутори? 

Ово питање морамо поново да поставимо из разлога што теолози Право-
славне цркве непрестано инсистирају на тези да је Црква Христова (читај: 
Православна црква) постојала пре Новог завета, те да је Црква написала и 
пресудно утицала на коначно формирање канона Новог завета! То у прево-
ду значи (а то је управо оно што православни овом тезом желе да докажу) 
да је једино „права и изворна“ Христова Црква (тј. Православна) та која има 
светодуховски ауторитет и овлашћење да тумачи Свето писмо! Ова теза се 
посебно потенцира приликом расправе православних са еванђеоским про-
тестантима (и осталим неправославним верским заједницама), по питању 
исправности одређених православних веровања која немају своја утемељења 
у Библији и са којима се протестанти не слажу. Ево шта о овоме можемо да 
прочитамо у тексту протођакона Радомира Ракића: 

„Постојање и природа канона подразумева постојање Цркве. Овиме се 
жели рећи да без Цркве не би било Новог завета. Управо као што Нови завет 
изражава одговор (удовољење) апостола и њихових ученика Христу, тако и 
Црква изражава исти одговор (удовољење); међутим, Нови завет је плод 
цркве, док Црква није плод Новог завета. Црква би могла пропове-
дати, и стварно је проповедала, јеванђеље без посредовања Новог Завета; но 
Нови завет не би могао настати независно од Цркве.“1

Текст који ћу даље навести писан је пером свештеника Џејмса Бернштај-
на (Американца који је пореклом Јеврејин). У њему је овај теолог објаснио 
због чега је, између осталог, прешао из еванђеоског протестантизма у Пра-
вославље, говорећи да је главни разлог томе било уочавање чињенице о 
постојању историјског хришћанства – оличеном у њему. Будући да је про-
тестантизам као покрет реформације настао тек у XVI веку, то по његовом 
мишљењу није било могуће да он представља „изворну Христову Цркву“.2 
Будући да пре почетка свога интересовања за православље, како сам каже, 
уопште није био упознат са историјским путем формирања канона Новог 

1 Свети кнез Лазар, бр. 1-2 [29-30], 2000. год. Текст Радомира Ракића. стр. 89. Нагласак мој.

2 Православни аутори доста често, а поводом теолошких „расправа“ са протестантима, изно-
се, иначе погрешну, тезу да веровање еванђеоских протестаната потиче из времена порекла 
конкретних протестантских деноминација од пре неколико векова. Насупрот томе, за раз-
лику од тзв. „историјског хришћанства“ које данас у свету постоји у облику Римокатоличке 
и Православних цркава, и укључује непрегледни број учења и веровања уведених у црквене 
догме током многих столећа, протестанти су желели да изврше „реформу“ и праксу Цркве 
врате на њене прахришћанске апостолске узоре. У овој књизи су начињени преглед и дата 
објашњења поводом увођења многих учења и пракси које немају апсолутно никаквог уте-
мељења у светим текстовима Старога и Новога завета.



23

светО писмО и светО предање

завета, Бернштајн је на крају закључио да мора да се прикључи цркви која је 
„створила“ Нови завет – а то је била црква од Истока:

„У мојим раним хришћанским годинама, већи део мог религиозног обра-
зовања стицао сам сопственим читањем Библије. Кад сам отишао на колеџ, 
џепно издање Светог Писма било је мој стални пратилац. Учио сам омиљене 
делове Светог Писма напамет, и самом их себи наводио кад сам био у иску-
шењима – или другима кад сам желео да их приведем Христу. (...) Моје по-
четно настројење је било да што год је било довољно добро за Апостоле до-
вољно је добро и за мене лично. Тада сам се први пут изненадио. Као што 
сам малопре поменуо, знао сам да је Апостол Павле Свето Писмо сматрао 
Богом надахнутим (2. Тим. 3, 16). Али ја сам увек сматрао да „Писмо“ о коме 
он ту говори подразумева целу Библију – и Стари и Нови Завет. У стварнос-
ти, није било „Новог Завета“ кад је он то изјавио. (...) Кад су Апостоли живе-
ли и поучавали, није било Новог Завета и Стари Завет још није био довршен 
(аутор мисли на коначну канонизацију књига јеврејске Библије од стране 
рабина у Јамнији око 90. год. после Христа; прим. И. С.). Концепт „Писма“ 
био је много слабије дефинисан него што сам ја замишљао. (...) Друго велико 
изненађење настало је кад сам схватио да се први комплетан списак новоза-
ветних књига какве имамо данас појавио преко триста година после смрти 
и васкрсења Христовог. (...) За мене је било тешко да замислим да је Црква 
опстајала и напредовала без комплетног Новог Завета. То је можда био мој 
први кључ за одгонетање чињенице да је свеукупност живота Цркве нешто 
много више од само писане Речи. (...) Следеће што ме је изненадило било је 
откриће да је много „еванђеља“ поред оних из новозаветног канона кружи-
ло у првом и другом столећу. То су била Еванђеље по Јеврејима, Еванђеље 
по Египћанима, Еванђеље по Петру, да поменемо само неке. (...) Био сам 
нарочито заинтересован за тражење најстаријег легитимног пописа новоза-
ветних књига. Неки верују да је то Мураторијев кодекс, са краја другог века. 
Он искључује Посланицу Јеврејима, Јаковљеву, као и две Петрове (тј. неке 
од богонадахнутих текстова; прим. И. С.), али укључује Откривење Петрово 
и Премудрости Соломонове (тј. неке од апокрифа; прим. И. С.). (...) Током 
времена, Црква је установила који су списи заиста апостолс-
ки, а који нису. (...) Уместо да покушавам да судим Цркви на основу својих 
савремених предрасуда, морао сам да се смирим и да се сјединим са 
Црквом која је створила Нови Завет, и да јој допустим да ме води 
ка правом разумевању Светог Писма. (...) Данашња Православна Цр-
ква је непосредни и јасан историјски континуитет са Црквом 
Апостола, и сачувала је нетакнутим како Свето Писмо, тако 
и Свето Предање које нам помаже да Писмо на прави начин 
протумачимо. Чим сам то схватио, обратио сам се у Православље.“1

Након што смо се и конкретно упознали са ставом православних о томе 
да су, заправо, „они“ створили Нови завет, те управо из тог разлога и полажу 
право да га једини, на свој „исправни“ начин тумаче, за разлику од свих дру-

1 Библија без Бога, хришћанство без цркве, Светигора, Цетиње 1997. год. стр. 8-25. Нагласак 
мој.
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гих – а нарочито протестаната, још једном постављамо питање: Када је за-
право настао Нови завет? Или, можда још прецизније: када су настале, од-
носно, када су написане књиге Новога завета? 

То да су новозаветне књиге написане неколико деценија после оснивања 
Христове Цркве (која је „рођена“ на дан силаска Светог Духа на апостоле, 
десет дана након Христовог вазнесења на небо) – чињеница је коју нико, а 
понајмање еванђеоски протестанти, не жели да порекне. Дакле, истина је 
да је Црква написала Нови завет, или, боље речено, поједини припадни-
ци Цркве – апостоли и њихови најближи сарадници. Истина је и то да је 
Црква најмање две деценије била без иједне новозаветне књиге (пошто су 
апостоли почели да пишу своје посланице тек негде након 50-те год. нове 
ере), те да се еванђеље у то време проповедало искључиво усменим путем 
(или путем усменог „предања“, како то православни воле да кажу). Наравно, 
у то време су у Цркви постојали и одређени дарови Светог Духа (а који су 
касније изостали) предати појединцима у виду, нпр. дара пророштва (пре-
ко којег се раним хришћанима, поред апостолских проповеди, обзнањивала 
Божија воља - због непостојања ауторитативног писаног извора; види: Дела 
ап. 10:3-7; 9-16, 19, 13:1; 16:6-7; 18:9; 21:7, 9-11; 1. Кор. 12:10; 14:4-5). Тачно је 
и то да би Црква могла и даље да опстаје без иједног писаног извора (дакле, 
без књига Новог завета), али само уколико би остала у потпуности верна 
Христовом тј. апостолском учењу и пракси - које би морала да непромењено 
усмено преноси из генерације у генерацију. Међутим, у складу са апостолс-
ким упозорењима, не само да су лажни учитељи (јудаисти, гностици и дру-
ги) били активни у завођењу простодушних хришћана, већ су чак и неки од 
хришћанских старешина (презвитера тј. епископа) које су лично апостоли 
рукоположили, касније одбацивали праву науку и „уводили погубна кри-
воверја“ (Дела ап. 20:28-30). Управо због тога је било веома битно да апос-
толи веома педантно и детаљно образложе сваки детаљ једино исправног 
хришћанског учења и таквог га предају Цркви. Јер, уколико се лажни учи-
тељи нису либили да још у апостолско време шире различита кривоверја, а 
у доста наврата су и успели да скрену хришћане са правог пута и учине их 
малодушнима (Кол. 2:4; 2. Сол. 2:2-5; 2. Тим. 2:16-18), колико се још више 
подразумевало да ће након смрти директних Христових следбеника, који 
су имали прилике да лично слушају речи са Спаситељевих усана, успети у 
завођењу верника лажним наукама – уколико не буду постојали апостолски 
записи који ће садржати потпуну Истину? Постоји мноштво доказа, од којих 
је неке споменуо и „преобраћеник“ Бернштајн, да су тзв. рани црквени оци 
били у великој забуни који списи потичу од апостола а који не. Са друге 
стране, због одређених злоупотреба светих текстова и њиховог погрешног 
тумачења од стране лажних учитеља, црквени ауторитети из каснијих веко-
ва су долазили у искушење и одбацивали, поред самих кривоверја, и бого-
надахнуте текстове које су јеретици погрешно тумачили (очигледан пример 
за то је одбацивање ауторитативности и богонадахнутости књиге Јовано-
вог Откривења почевши од IV века па на даље, иако су ову књигу сматрале 
светом и богонадахнутом све црквене вође са почетка II века). Да црквене 
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старешине из послеапостолског периода нису баш биле „на висини задатка“ 
што се тиче „одбране вере која је једном заувек предата светима“, 
а на коју их је позвао апостол Јуда у другој половини првог века нове ере, 
доказује и текст који следи. Наиме, на основу његовог читања можемо да 
сазнамо да је Црква у то време, односно њени учитељи, почела да одбацује 
неке од апостолских светих списа и прихвата гностичке (јеретичке) текстове 
као богонадахнуте:

„Ово је било и римско гледиште: посл. Јеврејима се није налазила у Му-
раторијевом зборнику, а нису је прихватали св. Иполит, Гај и Новицијан. 
Исто је било и афричко гледиште. Тертулијан је цитирао посл. Јеврејима 
само једном, а цитат приписује Варнави (De pudic. 20). Ваистину, први за-
падни писац који посл. Јеврејима сматра канонском књигом био је Иларије 
Поатјески (умро 367. г.). С друге стране, посл. Јеврејима су високо ценили 
у Александрији и другде на Истоку. Пантен (2. век) је сматрао да ју је ап. 
Павле написао анонимно, будући да је писана Јеврејима којима би он могао 
бити подозрив. (...) Св. Климент је предлагао да је ап. Павле написао посла-
ницу на јеврејском језику и да ју је Лука превео на грчки. (...) На Западу 
је постојала знатна збрка крајем 4. века. Филастрије Брешћијски 
(умро 397) држао је посл. Јеврејима за Павлову, али не и за канонску, с дру-
ге стране, афрички сабори држани 393. и 397. прихватили су каноничност 
„тринаест посланица апостола Павла“ и „од истога, једну Јеврејима“, пра-
већи на тај начин разлику али не и различитост. (...) У најранијем периоду 
за који имамо податке – други век – хришћански писци су користили само 
I Петрову и I Јованову посланицу (премда се понекад II Јованова сматрала 
делом I Јованове). Ово се одржава и у 3. веку код св. Иполита, Новацијана 
и св. Кипријана, и код Оригена који спомиње сумње око других саборних 
посланица, али не око ових (тако исто и Јевсевије, поч. 4. века). Још касније, 
само ове две саборне посланице прихватају Диодор Тарсијски (умро око 
394) и Несторије (умро 451). (...) Потпунији списак можемо добити из Ори-
генових списа, јер је он прихватио свих седам саборних посланица, али је 
изразио сумње у Јаковљеву, Јудину и II Петрову, као што је то чинио његов 
обожавалац Јевсевије. Међутим, већина грчких писаца 4. века нису имали 
сумњу у неку од ових посланица, и њихово мишљење је било преовлађујуће 
и на Истоку и на Западу, осим у Сирији. Сиријско гледиште, као реаговање 
на пораст канона, одражено је у спису „Учење Адајево“ и у списима Аф-
раата и св. Јефрема Сиријског, сви из средине 4. века. Сходно њима, није 
била прихваћена ни једна саборна посланица, а истовремено су подгреване 
сумње у један списак канонских књига око 400. г. и у списима Теодорита 
Мопсуестијског. Чак и у 6. веку је грчки путник Козма Индикоплевит делио 
ово гледиште. Посреднички став је заузимао св. Јован Златоуст, најпре пат-
ријарх антиохијски а затим цариградски (умро 407), као и Теодоров ученик 
Теодорит Кирски (умро 458): саборне посланице су Јаковљева, I Петрова и 
I Јованова. Исто гледиште се одражава у сиријском преводу Светог писма 
познатом као Пешито, а који спомиње Козма. (...) Откривење Јованово 
су високо ценили скоро сви писци 2. века које знамо (...) У 4. сто-
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лећу, Откривење су одбацивали сви источни писци изван Алек-
сандрије; западни сиријски писци нису га прихватали до 5. века; источни 
сиријски писци, колико нам је познато, никад га нису прихватили. Па и у 
9. веку многи хришћани грчког говорног подручја и даље су имали сумње 
у ову књигу. (...) Апокрифне књиге су понекад читане у цркви или 
су иначе сматране за ауторитативне. Око 190. г. Серапион Ан-
тиохијски је имао муке како би потиснуо тзв. „Петрово јеванђеље“ а неки 
тајанствени фрагмент који је недавно пронашао проф. Мортон Смит наво-
ди како св. Климент тврди да је у Александрији постојало „тајно Марково 
еванђеље“. И Иполит и Ориген су користили „Дела Павлова“.1

Као што можемо да закључимо након целокупног нашег разматрања 
описаног на претходним страницама, и неки од оних који се данас у Пра-
вослављу цене и поштују као „светитељи“ или „блажени“, не само да нису 
позитивно доприносили одређивању канона Новог завета, већ су отворено 
заступали међусобно опречне ставове по питању богонадахнутости најраз-
личитијих писанија. У разним деловима Римског царства колала су и чита-
ла су се најразличитија дела непознатих аутора, и шта више поштовала као 
посве ауторитативна. Из раније цитираног текста Радомира Ракића сазнали 
смо да се хришћани у послеапостолској ери нису тако лако одрицали апок-
рифних еванђеља, а посебно тзв. „Еванђеља по Томи“, којег уопште нису 
били спремни да одбаце, иако су могли да увиде да је било обојено гности-
цизмом2. Оно што би још било занимљиво да на овом месту поменем, пре 
него што то у наредним поглављима и аргументовано потврдим, јесте да 
данашња Православна црква многа своја веровања и дан-данас базира на 
древним апокрифним текстовима који се не налазе у Новом завету. То се 
поготово односи на детаље о рођењу и животу Марије, Исусове мајке, за коју 
апокрифно „Протоеванђеље Јаковљево“ (настало у II веку нове ере) испреда 
многе легенде које се не могу довести у везу са изворним апостолским тек-
стовима. Исто тако, такозвана „еванђеља по Јеврејима и по Египћанима“, 
као и „еванђеље по Томи“ садрже одређене гностичке идеје о узвишености 
самачког над брачним животом, те стога не чуди да је покрет хришћанског 
монастицизма (монаштва) настао управо у Египту – у коме су ова „еванђеља“ 
била и најзаступљенија. Но, оно што би требали посебно да истакнемо, јесте 
податак да се данашњи православни аутори, без имало пардона, усуђују да 
устврде да један део новозаветних апокрифа уопште не садржи у себи било 
шта јеретичко, те да би, по њиховом мишљењу ваљда, и ти списи могли да 
буду читани од стране хришћана као штиво за верску поуку. Да то ипак није 
случај, доказаћу наводећи детаље из апокрифног „Никодимовог еванђеља“ 
које је настало у III столећу, а за које је епископ рашко-призренски Арте-
мије, приликом објављивања у епархијском часопису „Свети кнез Лазар“, 
између осталог рекао:

„Неки од тих апокрифних списа написани су да „попуне“ празнину, која 
заиста постоји у излагању живота Господа Исуса Христа и Апостола. Дваде-

1 Свети кнез Лазар, бр. 1-2 [29-30], Призрен 2000. год. стр. 94-97. Нагласак мој.

2 Више о гностицима и њиховом веровању можете прочитати у поглављу: Васељенски сабори.
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сет седам канонских књига Новог Завета не садрже многе детаље које по-
божна народна душа жели да сазна, нарочито што се тиче детињег узраста 
Исуса Христа...(...) Пред нама је управо ово Никодимово Еванђеље у преводу 
проф. Томислава Јовановића, које са богатом маштом описује до детаља 
суђење и страдање Господа Христа, а не његов живот. Пријемчивост просте 
и побожне народне душе за ову врсту литературе, показује чињеница да је 
ово Никодимово Еванђеље познато данас у преко 180 словенских превода.

Будући да у њему нема ништа јеретичког, ми га стављамо пред 
наше читаоце упознавања ради.“1

Упоређивањем казивања која су записана у Новом завету (тј. канонским 
апостолским еванђељима) и оних који се налазе у „Никодимовом Еванђељу“ 
насталом више од два века након одигравања поменутих догађаја, увидеће-
мо колико је заправо велика разлика међу њима. Између новозаветних из-
вештаја и апокрифа постоје озбиљне контрадикторности које нам нипошто 
не дозвољавају да изјавимо (попут поменутог православног епископа) да „у 
њима нема ничег јеретичког“, већ указују на то да су они са правом одбаче-
ни - као списи у које не можемо имати никаквог поверења.

„Еванђеље по Никодиму“ садржи неколико историјских нетачности. 
Најпре, у овом „еванђељу“ стоји записано да су Јевреји пред Пилата изашли 
са следећом оптужбом:

„Он рече: Могу разорити храм овај и за три дана сазидаћу га. Рече Пилат: 
Који храм? Рекоше Јевреји: Овај храм наш, кога сазда Соломон за 
46 година, а овај говори како ће га разорити и за три дана сазидати га.“ 
(Нагласак мој).2

Писац овога дела је састављајући управо наведени текст погрешио нај-
мање двоструко. Прва грешка се састоји у његовом непознавању Старог за-
вета у коме је јасно записано да је Соломон саградио Божији храм у Јеруса-
лиму за тачно седам година и шест месеци, а не за четрдесет шест година, 
колико је то овде наведено. У 1. Књизи о царевима, наиме читамо:

„Четири стотине и осамдесете године по изласку синова Израиљевих из 
земље Мисирске, четврте године царовања Соломунова над Израиљем, 
мјесеца Зифа, а то је други мјесец, поче зидати дом Господу. (...) А једанаес-
те године мјесеца Вула, који је осми мјесец, сврши се дом са свијем стварима 
својим и са свијем што му припада. Тако га сазида за седам година.“3

Друга грешка, на основу које је, наиме, и дошао до податка о зидању хра-
ма у току четрдесет и шест година јесте његово погрешно разумевање текста 
из еванђеља по Јовану. Ево како је гласио дијалог између Исуса и његових 
верских противника:

„Тада прозборише Јудеји и рекоше му: којим знаком нам доказујеш што 
то чиниш? Одговори Исус и рече им: срушите овај храм, па ћу га за три 
дана подићи. Онда рекоше Јудеји: за четрдесет и шест година саграђен 

1 Свети кнез Лазар, бр. 1 (9), Призрен 1995. год. стр. 170. Нагласак мој.

2 На истом месту, стр. 178.

3 1. Царевима 6:1, 38. Нагласак мој.
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је овај храм, а ти ћеш га подићи за три дана? Но он је говорио о храму сво-
га тела“.1

У читавом тексту написаном у другој глави ев. по Јовану, или пак у целом 
Новом завету, нигде не можемо да нађемо податак да је Соломон градио 
храм четрдесет и шест година, што би, уосталом, било и у супротности са 
оним што нам говори Стари завет. Библија никада није себи противречна 
– из разлога што је у потпуности надахнута непогрешивим Богом. Но, Ју-
деји су Исусу ипак рекли да је храм зидан четрдесет и шест година, зар не? 
Наравно. Ипак, овде се уопште не ради о Соломоновом зидању храма, већ о 
обнови храма коју је 20-те године пре нове ере започео јудејски краљ Ирод 
Велики, а која је трајала све до 64. године после Христа (дакле, укупно преко 
80 година)2. Будући да се догађај којег Јован описује одиграо у првој години 
земаљске службе Господа Исуса, у доби када му је било око 30 година (Лк. 
3:23), он се хронолошки смешта у 26. или 27. годину нове ере (Христос је 
рођен 4. или 5. год. пре нове ере). Стога је јасно да Јудеји, приликом раз-
говора са Исусом, а који је записан у ев. по Јовану 2:20, нису мислили на 
Соломоново зидање храма, већ на поновно зидање тј. обнову храма коју је 
започео Ирод, а која је до тога момента трајала тачно 46 година.

Да је писац овог „еванђеља“ одиста имао бујну машту када је записивао 
свој текст, доказује и следећи навод који се не само супротставља казивању 
истинитих еванђеља, већ и заступа одређене науке које не можемо да про-
нађемо нигде у апостолским записима. Он представља део писма које је, на-
водно, Понтије Пилат упутио римском Цезару поводом дешавања у Јудеји, а 
која су везана за страдање и васкрсење из мртвих Исуса из Назарета:

„Предадох Исуса вољи њиховој свезавши га, ни једно дело зло не нашав-
ши код њега. И начинивши крст, распеше га. А кад распеше њега, одмах 
сунце усред дана помрачи се и тама настаде по васељени, и звезде на небу 
јавише се, и луна као крвљу обави се због умрлог Исуса на крсту, и завеса 
њихове цркве распара се на двоје, и земља потресе се, и камење распаде се, 
и раседе се земља, и понори јавише се до подземног ада, и гробови от-
ворише се, и устадоше неки из мртвих, који беху од истих тих Јевреја 
и које називаху праведницима, и праведни патријарси њихови Авра-
ам, Исак и Јаков и други многи са њима, и јавише се на дуго време, 
и поново невидљиви беху, као што многи посведочише од Јевреја, видевши 
и све оне пророке и праведнике, који се преставише пре три ипо хиљаде 
година. А ја и од њих многе видех. И тресаше се земља од шестог 
часа дана до деветог у петак. И касно у суботу увече гром беше 
са небеса. И светлост јави се, светлија седмоструко јачег сијања од сунче-
вог. И још усред ноћи [дођоше] мужеви високи веома, славни, одевени у 
пресветлу одећу, и викаху говорећи: ‘Распети Христос уста! Узлазите на 
небо, сви праведни, који сте у аду обасјани!’ А број оних пресветлих 

1 Ев. по Јовану 2:18-21. Нагласак мој.

2 Наведено према: Новозавјетни коментари, тумачење еванђеља по Ивану, Leon Morris, Добра 
Вест, Нови Сад, 1984. год. стр. 165; и The NIV Study Bible, 10th Anniversary Edition, Zondervan 
Publishing House, Copyright 1995 by Zondervan Corporation, стр. 1594. Подножни коментар на 
стих: Ев. по Јовану 2:20.
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младића који позиваху беше неизбројив. А сву ноћ ону не престајаше 
светлост она неизрецива. А у провалије те земаљске, које тога 
дана земља створи, многи пропадоше и изгубише се и не нађо-
ше се, који на Исуса окренуше се. И сам очевидац бејах тада овога. И 
страхом великим и избезумљеношћу захваћен бејах и видех што никада не 
видех нити слушах. Зато дрхтим због оних виђења и, бојећи се твоје вели-
чине, описах и послах твом господству шта беше са Исусом, и што видех оне 
ноћи смрћу његовом и шта учинише Јевреји Исусу. О томе, ипак, написах на 
знање твојој величини и владавини.“1

Као што може да примети сваки познавалац канонских еванђеља, нај-
већи део управо наведеног текста уопште не одговара описима догађаја ка-
квим их представљају Христови апостоли. Реченице које сам подебљаним 
курзивом посебно нагласио су поготово у нескладу са богонадахнутим изве-
штајима. Но, кренимо редом.

Понајпре се срећемо са казивањем које нам ставља до знања да се то-
ком Христовог распећа догодило помрачење сунца (у ранијем тексту овог 
„еванђеља“, на стр. 184 је записано: „А беше око шестога часа дана. И би 
тама помрачењем сунца по читавој земљи до деветог часа.“). У исто време, 
каже се даље, месец је добио боју крви. Ипак, иако се овај извештај привид-
но слаже са оним што читамо у еванђељима (Мт. 27:45), текст овог апокри-
фа као да наглашава да се радило о обичном помрачењу сунца, иако притом 
није јасно како је могуће да се тада могао да види и месец (пошто знамо да 
помрачење сунца настаје онда када га делимично или у потпуности заклони 
месечев диск). Са друге стране, иако Свето писмо извештава о земљотресу 
и распадању стена у тренутку Исусове смрти (Мт. 27:51), оно ништа не гово-
ри о „појављивању понора“ који је допирао до „подземног ада“. Даље, иако 
Писмо говори о васкрсавању многих умрлих старозаветних праведника у 
тренутку Христове смрти (или можда у тренутку Његовог васкрсења; види: 
Мт. 27:52-53), оно ипак не говори ништа о васкрсењу Авраама, Исаака, и 
Јакова, као и старозаветних пророка – о чему би апостоли сасвим сигурно 
писали – да су нешто о томе знали. Напомена да су Јевреји видели мноштво 
васкрслих праведника који су били помрли „три и по хиљаде година“ пре 
Исусовог времена је такође збуњујућа. Наиме, патријарси Авраам, Исаак и 
Јаков су живели између 2000. и 1800. године пре Христа, а време од 3500 
година пре Христа је онај период који се хронолошки смешта у време пре 
потопа, неколико стотина година после стварања света – у доба које Божија 
Реч описује као време великог безакоња – без икаквих напомена да су тада 
живели „многи праведници“ (1. Мојс. 6:6-7, 13). Христови апостоли (еванђе-
листи) такође не говоре да се „земља тресла од шестог до деветог часа у 
петак“ (дакле читава три сата) већ да се то десило само у тренутку Хрис-
тове смрти (Мт. 27:50-51). Велику измишљотину представља и приповест о 
појављивању великог броја анђела, у току веома светле ноћи између суботе 
и недеље, уочи Исусовог васкрсења (ноћ је била седам пута светлија од обич-
ног осунчаног дана!!!). Уколико се овако нешто заиста десило, сви апостоли 

1 Свети кнез Лазар, бр. 1 (9), 1995. год. стр. 197. Нагласак мој.
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би били очевици тог догађаја, који би им свакако помогао да поврате веру 
у Христово васкрсење – коју су били у потпуности изгубили. Међутим, на-
супрот овоме, у недељу рано ујутру1, након примања првих вести о Исусовом 
васкрсењу из мртвих, апостоли су узвратили неверовањем (Мк. 16:9-13). У 
канонским апостолским еванђељима се заиста нигде не спомиње чудесна 
светлост – која је ноћ пред Христово васкрсење претворила у најсјајнији дан 
у историји света. Према овом апокрифу, Понтије Пилат је поверовао у Хрис-
тово васкрсење читав дан пре апостола, иако тај закључак на основу Но-
вог завета уопште није изводљив. Новину у односу на библијске извештаје 
и Господњу науку о загробном животу представља и помен „појављивања 
понора до подземног ада“, из кога су, на позив анђела, изашли сви правед-
ници (тј. њихове нематеријалне душе) и попели се на небо. Такође, нигде 
се не помиње ни велика погибија Христових противника који су пропали у 
мрачне дубине отвореног адског амбиса...

Као што видимо, тзв. „Никодимово Еванђеље“, које у тексту даје лажно 
сведочанство о аутентичности свог ауторства2, и које је посве сигурно писано 
много након смрти оног правог Никодима из првог столећа3 нипошто није 
тако „безазлено“ што се тиче пропагирања разноврсних историјских нетач-
ности и верских доктринарних заблуда – како га нам је представио епископ 
Артемије. Насупрот томе, ово тзв. „еванђеље“ представља прави правцати 
извор разних јереси, те је, Богу хвала, одиста добро што Господ није дозво-
лио да се овакав спис нађе међу светим књигама Новога завета.

„Никодимово Еванђеље“ је био само један од готово непрегледног броја 
јеретичких апокрифних списа које су неки „црквени оци“ користили као ка-
нонске и богонадахнуте. Ипак, иако је, у оно време, било знатно теже раз-
лучити апостолске списе од оних назовиапостолских, ипак сматрам да пред 
тадашњим црквеним учитељима и није био посебно тежак задатак. Већ смо, 
из само неколико наведених реченица из „Никодимовог Еванђеља“ уочили 

1 Апостол Јован у свом еванђељу наводи да су жене отишле на Исусов гроб, због помазања 
његовог умрлог тела (а не да би се увериле у васкрсење; што нам још једном доказује да нико 
од Исусових ученика није очекивао Његово васкрснуће), још пре свитања – док је још био 
мрак, тако да у еванђељима заиста не можемо наћи никаквог помена велике светлости која 
је била заступљена током читаве те ноћи (Ев. по Јовану 20:1).

2 Писац овог апокрифа је лажно приписао ауторство Исусовом следбенику Никодиму речима: 
„А Никодим, неки муж Јеврејин, који ово и написа, стојећи ту испред свих и тог учитеља 
јеврејског, рече Пилату...“. Види на стр. 179. часописа Свети кнез Лазар, бр. 1 (9), 1995. год.

3 Доказ да је ово „еванђеље“ написано много након смрти „правог“ Никодима налази се и у са-
мом тексту апокрифа. Наиме, на стр. 199 часописа „Св. кнез Лазар“, на којој је описан његов 
завршни део, стоји да је (што је такође историјски нетачно) римски цезар, одлучио да Јевреје 
казни због тога што су ови распели Исуса. Стога, цезар је наредио извесном Лики-
нију да окупи војску и пороби јудејску земљу. Овај Ликиније је испунио цареву заповест. У 
апокрифу стоји записано: „И када окупи велику војску, освоји цео јеврејски род и расу их 
међу друге народе, те је и до данас тако.“ (Историјски, овај догађај освајања јеврејске земље, 
под вођством римског војсковође Тита Веспазијана, одиграо се током познатог „Јудејског 
рата“ који је вођен од 66-73. год. нове ере. Коначно расејање Јевреја је, пак, уследило пос-
ле њихове побуне против Римљана по вођством лажног месије Бар-Кохбе 135. године после 
Христа). Одредница „те је и до данас тако“ нам указује на чињеницу да су Јевреји већ дуже 
време били расејани (што одговора датирању писања овог апокрифа у трећи век нове ере, а 
не током живота правог, библијског Никодима – из првог века).
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колика је велика разлика између њега и апостолских текстова. Уколико још 
знамо да апокрифни текстови, попут „Еванђеља по Томи“ и сличних нпр. 
уче да је Господ Исус неговао телесни љубавни однос са Маријом Магда-
лином, да је научавао да жене – да би достигле спасење - морају да постану 
мушкарци, или пак да Исус није уистину умро на крсту јер није ни поседо-
вао право људско тело, да постоје Бог Отац и Бог Мајка, да је Исус имао бра-
та близанца (тзв. Јуду Тому), да нема васкрсења мртвих итд1. онда је сасвим 
јасно да апокрифна еванђеља, око којих су „ломљена копља“ у првим веко-
вима хришћанства уопште нису тако „слична“ апостолским списима – као 
што би то неко могао да помисли на основу великих дилема око њих код 
црквених ауторитета из прошлости.

Оно што је ипак изнад свега јасно јесте да су готово сви апокрифи наста-
ли након смрти Христових апостола, тј. од другог века нове ере па на даље. 
Са друге стране, списи које ми данас имамо у Новом завету писани су ру-
ком Христових апостола у другој половини првог века, и садрже Богом дану 
поруку неопходну за спасење и Њему угодно хришћанско живљење. Нови 
завет је, дакле, створен од стране првовековне апостолске Христове Цркве, 
а не од стране православне цркве (која се усуђује да се назове творцем Новог 
завета само из разлога што су њени „свети оци“, и то, као што смо видели, 
све до десетог века били у недоумици о томе које су књиге правоверне а 
које јеретичке, и на тај начин стварали конфузију скоро хиљаду година). 
Но, уколико погледамо реалности у очи, моћи ћемо да закључимо да је Пра-
вославна црква уистину створила, али не само Нови завет већ и читаву, и 
то неку „нову“ - своју Библију. Наиме, као што сам раније показао, Право-
славље у целини, до данашњег дана, није на чисто које књиге треба а које не 
треба признати као канонске из Старог завета, те поштујући старозаветне 
апокрифе као богонадахнуте (другоканонске) и базирајући своју теологију 
између осталог и на њима, ствара нови канон Светог писма – за који Господ 
Христос и апостоли уопште нису знали нити су из њега цитирали. Такође, 
што се тиче Новог завета, данашња Православна црква, и поред тврдње да 
су управо њени „свети оци“ формирали канон хришћанских списа (и одба-
цили апокрифе), баш на неким од одбачених апокрифа2 базира значајан део 
свога црквеног учења, као на пример оно о Богородици (апокриф: Протое-
ванђеље Јаковљево)3 итд. Очигледно је, стога, да се Православна црква не 
слаже ни са тренутним опсегом новозаветног канона, те би, када би се она 
питала, и њега значајно проширила – и на тај начин створила Библију ка-
ква је њој по мери.

1 Много више информација о апокрифним текстовима види у поглављу: Васељенски сабори.

2 Вероватно се руководећи девизом да „у њима нема ничег јеретичког“.

3 Велики православни теолог Јустин Поповић признаје да много што шта од православног 
учења потиче из апокрифних еванђеља, речима: „У овој „повести“ (Јустин мисли на „повест 
о рођењу Исуса Христа“; прим. И. С.) изнете су разне појединости о Рођењу Господа Христа, 
којих нема у Еванђелској благовести о томе. Скоро све те појединости позајмљене су 
из такозваних апокрифних еванђеља. (...) У ту врсту казивања спада на првом месту 
„Првоеванђеље Јаковљево“, које је несумњиво најстарији споменик апокрифне књижевнос-
ти.“ Житија светих за 25. децембар, стр. 722. Нагласак мој.
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Постоји само шездесет и шест богонадахнутих књига

Свето писмо Старога и Новога завета на својим страницама, и то на више 
места, ставља до знања да је са Божије тачке гледишта апсолутно недопус-
тиво било какво додавање или одузимање откривењу којег је Он обзнанио 
преко својих слугу пророка и апостола. Дакле, Господ нипошто у својој Цр-
кви не дозвољава исповедање вере које проистиче из апокрифних – јере-
тичких текстова, а који су написани током старозаветног или новозаветног 
временског периода. Ево неких стихова који нам управо то потврђују:

„Ништа не додајте к ријечи коју вам ја заповиједам, нити одуз-
мите од ње, да бисте сачували заповијести Господа Бога својега које вам ја 
заповиједам.“1

„Ништа не додаји к ријечима његовијем, да те не укори и не нађеш се 
лажа.“2

„Сведочим сваком ко слуша пророчке речи ове књиге: ако им ко домет-
не нешто, на тога ће Бог навалити зла написана у овој књизи. Ако пак ко 
одузме нешто од речи ове пророчке књиге, Бог ће одузети његов део 
од дрвета живота и од светог града, који су описани у овој књи-
зи.“3

Божије сведочанство је јасно. Уколико се било које земаљско пропадљи-
во и смртно створење усуди да дода или одузме само једно једино слово Бо-
жијој Речи (и тако савршену Реч Свесавршеног Бога учини несавршеном), 
сасвим је сигурно да ће завршити у вечној смрти – у огњеном језеру у коме 
ће бити плач и шкргут зуба. Господ сведочи да је Његова Реч одувек и за 
вечност постојана и апсолутно непроменљива:

„До вијека је, Господе, ријеч твоја утврђена на небесима.“4

И, као што сам рекао, управо из разлога што је Божија Реч вечна, а зе-
маљски човек пролазан, а уз то и јако склон чињењу грешака, он Светом 
писму не сме, што се тиче обима библијског богонадахнутог текста или на-
чина његовог тумачења, додати или одузети иједну реч која се њиме не под-
разумева. Господ је наиме рекао пророку Исаији:

„Глас говори: вичи. И рече: шта да вичем? Да је свако тијело трава и 
све добро његово као цвијет пољски. Суши се трава, цвијет опада кад дух 
Господњи дуне на њ; доиста је народ трава. Суши се трава, цвијет 
опада; али ријеч Бога нашега остаје до вијека.“5

А као још један доказ о истинитости веровања еванђеоских хришћана, 
који заступају богонадахнутост „ужег“ канона Светога писма који се састоји 
од 66 књига, за разлику од римокатолика и православних који заступају 
другачија гледишта, може да нам послужи и једно изузетно, или боље ре-
чено, запањујуће откриће. До овог открића је дошао руски математичар др 

1 5. Мојсијева 4:2. Нагласак мој.

2 Приче Соломунове 30:6. Нагласак мој.

3 Откривење Јованово 22:18-19. Нагласак мој. 

4 Псалам 119:89.

5 Исаија 40:6-8. Нагласак мој.
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Иван Панин, који је живео на прелазу између XIX и XX века. Овај научник, 
који је био искрени хришћански верник и веровао у божанско надахнуће 
Светог писма у његових 66 књига, понудио је непобитан доказ у прилог свом 
чврстом убеђењу:

„Господин Панин није био први који је открио да постоји чудна мате-
матичка структура која се провлачи кроз Библију. И други су писали о тој 
теми. Били су то Browne у свом „Ordo Saeculoreum“, Grant у својој „Нумерич-
кој Библији“ и Bullinger у својим „Бројевима у Писму“. Сви су они изнели 
запањујуће доказе нумеричких карактеристика у Библији.“1

Полазећи од библијске претпоставке да број 7 представља број Божијег 
савршенства, др Панин је провео дуги низ година у марљивом проучавању 
Библије на оригиналним језицима, што се тиче њених нумеричких (бројча-
них) феномена. Поред тога што се у књизи Постања (1. Мојсијева) помиње 
циклус од 6+1 дан стварања од стране Творца, као и седмодневна недеља, 
број 7 се помиње у још неким случајевима. Наиме, за разлику од броја чо-
вечјег, који је број 6 (јер је створен шестог дана стварања), књига Откривења 
казује да број седам (7) карактерише савршенство божанских особа Свете 
Тројице – Оца, Сина (Исуса Христа) и Светога Духа. У откривењској визији, 
Исус Христос је као Јагње Божије представљен као онај који има седам очију 
и седам рогова:

„И видех сред престола и четири жива бића и сред старешина Јагње 
где стоји као заклано, са седам рогова и седам очију, то су седам Бо-
жијих духова посланих по свој земљи.“2

„Одмах се занех, и види, на небу стајаше престо, а на престолу сеђаше 
неко, и тај што сеђаше беше на изглед као камен јаспис и сард, и около пре-
стола беше дуга на изглед као смарагд. И около престола беху двадесет и 
четири престола, а на престолима видех двадесет и четири старешине како 
седе, обучени у беле хаљине, а на својим главама имаху златне круне. И од 
престола излажаху муње и гласови и громови; а седам ватрених бук-
тиња горело је пред престолом; то су седам Божијих духова“.3

„Јован на седам цркава у Азији: благодат вам и мир од онога који јес-
те и који беше и који ће доћи, и од седам духова који су пред његовим 
престолом, и од Исуса Христа, који је верни сведок, првенац од мртвих и 
владар над земаљским царевима.“4

1 Др Иван Панин, Математика и Библија, апсолутни математички докази о божанској надах-
нутости Библије, издаје: Центар за креационистичке студије, скрипта, без године издавања, 
стр. 4.

2 Откривење Јованово 5:6. Нагласак мој. Седам очију и седам рогова које поседује Јагње (Хрис-
тос) јесу симбол Светог Духа који је послан на земљу на дан Педесетнице, десет дана након 
Христовог вазнесења. Свето писмо јасно научава да је Свети Дух заправо Христов Дух тј. Дух 
Божији (Рим. 8:9, 11, 14-16), те да је исхођен од небеског Бога Оца (Ев. по Јовану 15:26).

3 Откривење Јованово 4:2-5. Нагласак мој.

4 Откривење Јованово 1:4-5. Нагласак мој. Овакав уводни поздрав, који између осталог по-
тврђује веровање Цркве у три божанске особе, Оца, Сина и Светога Духа (у овом тексту у мало 
другачијем редоследу: Отац, Свети Дух и Син), потврђује и то да се у Откривењу на више 
места, као „број“ Светога Духа спомиње број седам (7). 
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У првом поглављу Откривења, васкрсли Господ је, такође, приказан као 
онај који у својој руци држи седам звезда и ходи посред седам свећњака, 
који представљају седам откривењских цркава1 – као и седам великих про-
рочких периода у историји хришћанске Цркве – све до Господњег другог до-
ласка (Отк. 1:12-20).

Полазећи, дакле, од броја 7 као ознаке Божијег савршенства, др Панин 
је дошао до следећег закључка, а који се тиче богонадахнутости Светог 
писма:

„Следи један скраћени пример врсте феномена које господин Панин на-
лази у овим текстовима: 

Он узима као предмет проучавања Христов родослов у Матеју 1, 1-17, или 
једну књигу Библије као целину, или Библију у целости, и пока-
зује следећу врсту феномена:

- број речи у речнику дељив је са седам,
- број речи које почињу самогласником дељив је са седам,
- број речи које почињу сугласником дељив је са седам,
- број слова у речнику дељив је са седам,
- од ових слова, и она која су сугласници и она која су самогласници де-

љива су са седам,
- број речи које се јављају у речнику више од једном дељив је са седам,
- број оних речи које се јављају само једном такође је дељив са седам, 
- број речи које се јављају у више од једног облика дељив је са седам; број 

оних које се јављају у само једном облику такође је дељив са седам.
- број именица је дељив са седам; број речи које нису именице такође је 

дељив са седам,
- број властитих имена је дељив са седам; број мушких имена је дељив са 

седам и број женских имена је дељив са седам,
- број речи које почињу сваким словом алфабета дељив је са седам.“2

Оно што је сигурно јесте да библијски писци уопште нису били свесни 
нумеричких вредности текстова које су исписивали, већ су на материјал за 
писање низали речи по Божијој инспирацији – онако како их је водио Дух 
Свети. Апостол Петар је за писце Старога завета рекао:

„Јер никад пророштво не би човечијом вољом, него су Духом Светим но-
шени свети људи говорили од Бога.“ (2. Петр. 1:21).

 Према Ивану Панину, који је, подсетимо се, био математичар а не те-
олог, ова фасцинирајућа нумеричка структура представља врхунски доказ 
о апсолутном Божијем вођству приликом писања свих 66 књига Старога и 
Новога завета. О томе да је људима, без Божије помоћи, у потпуности немо-
гуће да напишу обимно дело које има овакву структуру, др Панин је рекао:

„Али многи од аутора Библије били су људи изабрани из врло ниских 
животних кругова, имајући мало или нимало школе. Да су Матеј, Марко, 
Лука или Јован, на пример, покушали да, непомогнутом људском мудро-
1 Као што сам васкрсли Христос, преко свога слуге апостола Јована упућује седам писама 

седморим црквама (Отк. 1:11; као и 2. и 3. поглавље), тако је и апостол Павле писао своје 
посланице упућене на седам првовековних цркава.

2 Иван Панин, Математика и Библија, скрипта, стр. 5. Нагласак мој.
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шћу, пишу и произведу складне нумеричке карактеристике које налазимо 
кроз све њихове књиге, колико би им било потребно да их напишу? Сетите 
се да са сваком додатном реченицом тешкоћа конструисања на овом плану 
расте аритметичком и геометријском прогресијом, јер би они тако покуша-
вали да напишу сваки одељак тако да развију константно фиксне нумерич-
ке везе са оним што иде пре и што долази после.“1

Познато је, такође, да Свето писмо у оригиналу садржи тачно 444.000 
речи (300.000 у Старом и 144.000 у Новом завету)2. Иван Панин је, пак, са 
своје стране, изазвао било ког човека да покуша да напише смислен текст од 
само неколико стотина речи, и то у року знатно дужег временског периода 
него што су апостоли писали своја еванђеља или посланице:

„Он изазива било којег човека да напише било који одељак од 300 речи 
интелигентно, и произведе неке нумеричке феномене сличних видова, и да 
га доврши за шест месеци. Господин Панин каже да ће било који човек који 
то може остварити доказати да је маг. Ниједан човек то не може учи-
нити.“3

На самом крају нашег доказивања велике небеске Истине о томе да Биб-
лија са својих 66 књига представља једини богонадахнути извештај који би 
хришћани требали да прихвате као темељ за своје веровање (без додатних 
„откривења“ која потичу из апокрифа или учења каснијих црквених аутори-
тета), а користећи се неоспорним математичким доказима до којих је дошао 
Иван Панин, вероватно нам постају много јаснији раније наведени стихови 
из Књиге над књигама који говоре о њеном „вечитом утемељењу на небеси-
ма“ (Пс. 119:89) и њеном „остајању за вечност“ (Иса. 40:8). Вероватно нам 
постаје још јасније и због чега је Господ Исус Христос имао тако немерљиво 
велико поверење у испуњење сваког појединог слова записаног у Старом за-
вету (Мт. 5:18)4, или због чега је тако уверено могао да каже:

„Небо и земља ће проћи, али моје речи неће проћи.“ (Мт. 24:35).
Да је којим случајем било могуће да Бог, Господар неба и земље, дозво-

ли да неки од апокрифних текстова, који на мање или више нетачан начин 
описује Христове говоре као и његово деловање, уђе у канон Светог писма, 
претходне Исусове речи не би имале никакву тежину. Ипак, насупрот ово-
ме, Господ Христос, као Вечни Бог чији је Свети Дух надахнуо Његове слуге 
ради писања савршене Речи, учинио је да и ми данас, у XXI веку, имамо ау-
торитативан и сигуран извор за давање одговора на сва питања хришћанске 
вере и исправне богослужбене праксе. Апостол Петар је, попут Господа Ису-
са Христа (у Мт. 24:24) саветовао хришћане да добро пазе на сва библијска 
учења како не би дошли у прилику да буду преварени од лажних учитеља, 
који желе да обману Божије изабранике:

1 На истом месту.

2 Види у: Милан Вукомановић, Рано хришћанство од Исуса до Христа, Светови, Нови Сад, 1996. 
год. стр. 24, 28. Иван Панин је приликом свога „бројања“ користио „Примењени јеврејски 
текст“ као Стари завет и Wescott-Hort текст за Нови завет.

3 Иван Панин, скрипта, стр. 5. Нагласак мој.

4 Овај стих гласи: „Јер вам заиста кажем, док не прође небо и земља, неће ни једно иота или 
једна цртица од закона нестати, док се све не збуде.“ 
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„И тако имамо чвршћу пророчку реч, а ви добро чините што 
пазите на њу као на светило које светли на мрачном месту – док не сване 
дан и звезда Даница се не појави у срцима нашим.“1

Уколико би Библији, какву ми данас познајемо и имамо и на српском 
језику, било додато или одузето само једно једино слово – читав систем 
установљених, математички доказаних конструкција и дељивост Божијим 
бројем савршенства – био би неповратно нарушен. 

Након свих ових сазнања, окренућемо се разматрању православног 
учења о „светом предању“ и утврдити да се овај, први по важности извор 
православног вероисповедања, налази у непомирљивој супротности са биб-
лијским откривењем, и то не само нарушавајући проучено математичко 
савршенство (које је, све у свему, и мање битно) већ и поричући многа веома 
јасна библијска учења, уз додавање многих која се њоме ни мало не подра-
зумевају.

ШТА ЈЕ СВЕТО ПРЕДАЊЕ?

Православна црква овај појам објашњава на следећи начин:
 „Усмено предавање учења Исуса Христа и догађаја јеванђелске историје 

је – Свето Предање. У цркви оно постоји напоредо са Светим Писмом и до-
пуњава га (...) но у еванђељу ни приближно није све записано. Јеванђе-
лист Јован каже да кад би се о свему подробно писало, тада се ни у сами 
свет не би могле сместити написане књиге (Јов. ХХI, 25). Многи догађаји 
су се и даље препричавали усмено. На пример приче о Рођењу Богородичи-
ном, о Ваведењу Њеном у Храм, о Њеном славном Успењу, нису написане у 
еванђељу.“2

 „Шта је Свето предање? То су сва она духовна блага која смо наследили 
од наших светих предака, а која су у савршеној хармонији са Светим 
писмом и која нам помажу да правилно разумемо Свето писмо. Шта је 
старије Свето писмо или Свето предање? Свето предање. Шта је обимније? 
Свето предање. Свети Јован јеванђелист потврђује ово говорећи: „А има и 
много друго што учини Исус, које када би се редом пописало, мислим, ни у 
сами свет не би могле стати написане књиге (Јн. ХХI, 25).“3

„Свето предање обухвата:

1. Кратка излагања и формулисања нашег православног веровања;
2. Учење о седам светих тајана, као и чинове како се оне врше;
3. Апостолска правила (каноне);
4. Правила (каноне) седам васељенских сабора, који су одржани у :

I Никеји 325. г. са 318 светих отаца,
II Цариграду 381. г. са 150 светих отаца,

1 Друга Петрова 1:19. Нагласак мој.

2 Православна веронаука, Глас Цркве, Ваљево 1990. год. стр. 23-24. Нагласак мој.

3 Епископ Николај, Вера Светих, Шабац 1988. год. стр. 21-22. Нагласак мој.
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III Ефесу 431. г. са 200 светих отаца.
IV Халкидону 451. г. са 630 светих отаца,
V Цариграду 533. г. са 160 светих отаца, 
VI Цариграду 680. г. са 170 светих отаца, и у 
VII Никеји 787. г. са 367 светих отаца.

 (На ових седам васељенских сабора, учествовало је, дакле, укупно око 
2.000 представника хришћанске цркве из целог света); 

5. Канони и правила неколико помесних синода или сабора;
6. Правила о црквеној дисциплини св. Василија Великог и других свети-

теља;
7. Списи светих отаца Цркве;
8. Литургије и друга црквена богослужења;
9. Житија хришћанских светитеља и мученика;
10. Побожни обичаји, значења и символи као изрази наше вере, наде и 

љубави.“1

Дакле, укратко речено, Православна црква верује да је тзв. свето предање 
старије од Светог писма (Новог завета), да га допуњава, те да је у потпуној 
сагласности са његовом објавом. Наравно, није ни мало тешко упоредити 
текстове Библије и православног предања и проверити да ли су у саглас-
ности – тј. да ли се слажу по свим (а не само неким) питањима хришћанске 
вере. Оно што се пре свега и изнад свега очекује је да, ако је „свето предање“ 
заиста истинито - оно мора бити у потпуности сагласно са учењем које је 
у давнини, пре две хиљаде година, записано у светим текстовима првове-
ковне апостолске Цркве, а које ми називамо Светим писмом. Богонадахнута 
књига Старога и Новога завета, коју је писало преко четрдесет писаца у току 
огромног временског периода од преко једног и по миленијума, не садржи 
нити једну противречност у својим учењима и тврђењима. Христови апос-
толи, иако различитих образовања, карактера, националности и интелиген-
ције, записивали су по надахнућу Светог Духа књиге Новога завета у току 
педесет година (у 2. половини првог века нове ере) и ни у једном детаљу 
нису били контрадикторни један другоме. Но, као што ћемо врло лако уви-
дети и закључити нашим упоређивањем Божије Речи и „светог предања“ 
- многа догматска тврђења ове узданице на којој је утемељено православно 
учење, ни изблиза нису чак ни слична учењу Христа и апостола у Новом за-
вету. Ипак, пре него што кренемо на само упоређивање ова два извора вере 
(које је садржано у наредним поглављима књиге), зауставимо се кратко на 
стиховима које цитирају православни теолози покушавајући да докажу да 
је и ранохришћанска заједница поштовала предања у која данас верују при-
падници Источне цркве.2

1 На истом месту, стр. 22, 24. 

2 Лазар Милин, доказујући да Свето писмо потврђује да треба веровати и светом предању (које 
данас постоји у Православљу), истиче стихове: Ев. по Јовану 21:25, 1. Кор. 11:2; 2. Сол. 2:15; 1. 
Тим. 6:20 и 2. Тим. 2:2. Види у: Научно оправдање религије, Црква и секте, стр. 160.
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Употреба појма „предање“ у Новом завету

Постоји неколико помена речи „предање“ у апостолским списима (у за-
висности од превода). 

Када се тај појам спомиње у еванђељима (ев. по Матеју 15. гл; по Марку 
7. гл.), он бива негативно окарактерисан од стране Господа Исуса Христа. 
Христос у овим текстовима осуђује јеврејске верске вође и даје им до знања 
да чувањем и држањем предања својих предака укидају Божију Реч и запо-
вест. Дакле, јеврејско „предање“ је било противречно Светом писму (Старом 
завету у то време) и његова директна негација. Онима који су овакво пре-
дање држали, Исус објављује да је њихово богопоштовање узалудно јер се 
заснива на људским заповестима и мудровањима а не на Божијој Речи.

Што се тиче „предањa“ у апостолским посланицама, онo се појављује не-
колико пута: у 1. посл. Коринћанима 11:2, 23; 15:3; 2. посл. Солуњанима 2:15; 
3:6; посл. Галатима 1:14 и у посл. Колошанима 2:8.

Посланица Галатима

„Ви сте свакако чули за мој некадашњи начин живота у јудејству, да сам 
преко мере гонио цркву Божију и разарао је, па сам у јудејству превази-
шао многе своје вршњаке у свом народу – као претерани ревнитељ за своја 
отачка предања.“ (посл. Галатима 1:13-14. нагласак мој.).

Ни у једном од претходно назначених стихова не можемо препознати да 
је реч о предањима која говоре о догађајима из православног исповедања, 
о којима су апостоли знали, али их нису записали (везано за Богородицу и 
сл.). Када ап. Павле у посл. Галатима говори о предању, он га истиче као из-
разито негативну појаву (као и Христос у еванђељима), говорећи да је због 
ревновања и држања отачких обичаја био слеп за духовну реалност која га 
је окруживала.

Посланица Колошанима

Када исти апостол у посланици Колошанима помиње овај појам, он ве-
ома озбиљно упозорава тадашње вернике да се чувају лажних наука и фи-
лозофија које настају кроз људска мудровања (предања) а на штету праве 
еванђеоске науке. Оваква предања, која су и у првом веку била присутна, а 
које су ширили неки назовиапостоли, Павле назива сујетном преваром:

„Пазите да вас ко не зароби философијом и сујетном преваром по 
људском предању, по светским стихијама, а не по Христу.“ (посл. Коло-
шанима 2:8. Нагласак мој). 

Између осталих лажних смерања, ова предања су укључивала и заповес-
ти да се, уместо само и једино Богу, хришћани треба да клањају и служе 
анђелима (Колошанима 2:18).
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Прва посланица Коринћанима

Са друге стране, у преосталим стиховима који говоре о предању (1. Кор. 
11:2, 23; 15:3; 2. Сол. 2:15; 3:6), апостол се о њему односи на позитиван начин 
и има на уму врло конкретне ствари. Наиме, у току првих двадесетак годи-
на постојања хришћанске Цркве, до педесетих година првога века, апосто-
ли су проповедали еванђеље усмено – још увек ништа не записујући. Како 
се кроз године број хришћана непрестано повећавао и цркве се оснивале 
у многим градовима Римског царства, а у исто време се појавили и лажни 
учитељи који су искривљивали науку Господњу, указала се потреба да се 
апостолским писањем утврди право Христово учење и као такво шири међу 
новозаветним заједницама. Дакле, у прве две деценије ширења хришћанс-
тва, апостоли су усменим проповедањем (предавањем) поучавали ученике 
хришћанској вери. Тако, када ап. Павле спомиње предање у посл. Коринћа-
нима, он пише тамошњим верницима подсећајући их на своје раније пропо-
ведање – док је још био међу њима:

„Угледајте се на мене, као што се и ја угледам на Христа. Хвалим вас пак 
што ме се сећате у свему и што држите предања онако како сам вам пре-
дао.“ (1. Кор. 11:1, 2. Нагласак мој.)

.„Ја сам, наиме, примио од Господа што сам и вама предао, да је Гос-
под Исус, оне ноћи када је био предан, узео хлеб...“. (1. Кор. 11:23. Нагласак 
мој).

„Обзнањујем вам, браћо, еванђеље које сам вам проповедао, које ви при-
мисте, у ком и стојите, којим се и спасавате, ако га чврсто држите како сам 
вам ја објавио, сем ако нисте узалуд поверовали. Јер сам вам пре свега пре-
дао што сам и примио: да је Христос умро за наше грехе – по Писмима, и 
да је сахрањен, и да је васкрснут трећега дана – по Писмима.“ (1. Кор. 15:1-4. 
Нагласак мој).

Пошто писац ове посланице није био један од дванаесторице апостола, 
те није лично присуствовао Христовој смрти и васкрсењу, он напомиње да 
је им предао (на усвајање – вером) оно што је и сам примио (на знање и ве-
ровање) од других. Заправо, садржај више поглавља овог писма представља 
понављање онога што им је неколико година раније предао својим пропо-
ведањем, а то из разлога што су се неки у међувремену поколебали у вери 
и говорили да нема васкрсења из мртвих (стихови 15:11-19), вероватно под 
утицајем грчке мисли и религије која је то негирала.

У православној литератури, између осталих, могу да се прочитају и изја-
ве попут ове која следи, а којима се жели да докаже да апостоли упућују 
данашње вернике да се држе православних предања:

„У Новом Завету стоји заповест (1. Тим. 6, 20; Тим. 2, 2) и похвала (1. 
Кор. 11, 2) за држање и чување Светог Предања.“1

Милан Вукомановић, социолог религије, међутим, заступа исправно уве-
рење да се термин „предање“ којег спомињу апостоли не може поистоветити 

1 Текст Бранислава Перановића, у књизи „Библија без Бога, хришћанство без цркве“; Цетиње 
1997. стр. 27. Нагласак мој.
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са „предањем“ о којем говоре свети оци као и православци модерног време-
на:

„Важно је ту, свакако, уочити да се апостол позива на усмену керигматс-
ку традицију, на једно предање које треба сачувати у памћењу. Пуних се-
дам векова након овог Павловог сведочанства, византијски учењак Јован 
Дамаскин позивао се, у свом спису о иконама, на то изворно значење Тра-
диције као памћења, и то колективног памћења. Традиција је, како ту вели 
Дамаскин, омеђена вечним границама, и као таква она је трајна и непро-
менљива. Међутим, сам садржај хришћанске Традиције у првом веку, у 
Павлово доба, није исти као онај у осмом веку. (...) Када Павле упућује на 
Традицију, он ту углавном има у виду само усмену проповед о Исусовој 
смрти и васкрсењу, сакрамент крштења, некакав рудиментарни облик 
евхаристије и Стари Завет. Са друге стране, кад Јован Дамаскин говори о 
Традицији, он се већ може позвати на више различитих елемената, слојева 
хришћанског предања: Нови, а не само Стари Завет; Никејски симбол вере 
и догму о Тројству; религијске и политичке одлуке бар шест васељенских 
сабора, нешто развијенији облик литургије, евхаристије; дела црквених ота-
ца; и најзад, иконе – као „неслужбени“, али у Јованово време већ нашироко 
распрострањени вид православног богослужења.“1

 Са друге стране, „похвала“ за држање предања упућена Коринћанима, 
односи се само на њихово сећање на Павлов примеран хришћански живот и 
раније изречене проповеди о разним духовним истинама, као што из текста 
јасно произилази (11:1-2). Ипак, иако овај апостол сада исписује много од 
онога што је раније био усмено изговорио, у његовим казивањима нигде не 
налазимо да су беседе о „ваведењу Богородице“ и сл. биле садржане у раније 
изговореним проповедима (предањима) упућеним овим и верницима дру-
гих цркава.

Друга посланица Солуњанима

И преостала два стиха, исписана пером већ поменутог учитеља прве Цр-
кве, недвосмислено одбацују могућност да се под њима подразумевају пре-
дања данашњег источног хришћанства. У првом од њих, апостол охрабрује 
вернике у Солуну да стоје чврсто и непоколебљиво у вери, упућујући их да 
се придржавају онога што су научили из његове усмене речи (проповеди) и 
писма које им је писао са својим сарадницима пар година раније (а које ми 
називамо Првом посланицом Солуњанима).

„Стојте онда чврсто, браћо, и држите предања која научисте било на-
шом речју било нашом посланицом.“ (2. Сол. 2:15. Нагласак мој ).

Ово је било од посебне важности из разлога што Солуњани, попут других 
хришћана широм Римског царства, нису имали комплетно Божије откри-
вење у писаном облику (за разлику од верника који су живели у каснијим 
вековима – па све до данас), да би из њега могли да се поучавају. У то време 

1 Милан Вукомановић, Рано хришћанство - од Исуса до Христа, Светови, Нови Сад, 1996. год. 
стр. 289-290. Нагласак мој.
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су колала разна тумачења изворне еванђеоске поруке као и писма (послани-
це) које су црквама упућивали непознати аутори који се нису либили да се 
потпишу и именима апостола, само да би њихова кривоверја била што боље 
прихваћена међу новообраћенима. Таква предања и посланице су имале ве-
ома негативан ефекат по духовну стабилност цркава и појединаца и рушиле 
веру многих. Примере управо реченог налазимо на неколико места у Новом 
завету:

„А вас, браћо, молимо у погледу доласка Господа нашега Исуса Христа 
и нашег сакупљања око њега, не дајте се брзо поколебати у разборитости 
нити уплашити, ни духом, ни речју, ни тобоже нашом посланицом – као да 
је дан Господњи већ ту. Да вас нико не превари ни на који начин...“ (2. Сол. 
2:2. Нагласак мој).

„А поганих празних речи клони се, јер ће такви све више напредовати у 
безбожности, и њихова реч изједаће као рак рана. Међу овима су Именеј и 
Филит, који се удаљише од истине говорећи да се васкрсење већ догодило, и 
тако руше нечију веру.“ (2. посл. Тимотеју 2:16-17 ).

Очигледно је да се ни из ових стихова не може закључити да Павле 
упућује вернике да држе у сећању предања о Богородици и светитељима, 
већ се ради о темељним истинама новозаветног хришћанства а то су вас-
крсење мртвих и други долазак Господа Исуса Христа.

Последњи цитат са којим се сусрећемо а који помиње реч „предање“ се 
налази такође у 2. посл. Солуњанима, а гласи овако:

„А вама налажемо, браћо, у име Господа нашега Исуса Христа, да се од-
војите од свакога брата који живи неуредно, а не по предању које су при-
мили од нас.“ (стих 3:6. Нагласак мој).

Као што је очигледно из самога стиха, као и читавог контекста, Пав-
ле је још раније дао упутства овој заједници о примерном хришћанском 
живљењу, којих се, нажалост, нису баш сви придржавали. Конкретно, ра-
дило се о некима који су желели да живе на рачун своје браће и сестара по 
вери, у исто време ништа не радећи и не привређујући (стихови 7-12). Зато 
апостол поново понавља (овога пута и записујући ову уредбу коју им је ра-
није саопштио у форми усменог предања, у стиху 10): 

„Јер и кад смо били код вас, ово смо вам налагали: ако неко неће да ради, 
нека и не једе.“

Најцитиранији стих

На крају желим да обратимо пажњу на стих који православни аутори по-
највише цитирају, желећи да његовим, иначе погрешним тумачењем потвр-
де ваљаност свога вероисповедања. Поменути текст се налази у последњем 
поглављу Јовановог еванђеља:

„А има и много чега другог, што Исус учини, које – кад би се записало 
једно по једно – мислим да написане књиге не би стале ни у сами свет.“ (Ев. 
по Јовану 21:25).
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 Овај стих је омиљен међу православним богословима. По њиховом 
мишљењу он представља својеврстан доказ о томе да чак и апосто-
ли потврђују историчност и истинитост предања која се верују у оквири-
ма источног хришћанства, а која ће бити детаљно размотрена у наредним 
поглављима. Ипак, поред ове Јованове изјаве, постоји још једна, коју они 
углавном вешто заобилазе јер им се очигледно не уклапа у поменути кон-
цепт. Она гласи овако:

„И многа друга чуда учини Исус пред ученицима, која нису записана 
у овој књизи; а ова су записана да ви верујете да је Исус Христос, Син Бо-
жији, и да верујући имате живот у његово име.“ (Ев. по Јовану 20:30-31).

Ови стихови, попут оног из двадесет првог поглавља, су више него јасни 
у свом значењу и за читаоца који се по први пут среће са Библијом, тако да 
је потребна велика машта да би се у њима прочитало оно што тамо не пише. 
Једино што ови текстови наглашавају јесте да су постојала још многа дела 
и чуда која је Исус учинио пред ученицима за време његове земаљске 
мисије која је окончана вазнесењем на небо. Апостол такође наглашава и 
речи: „...која нису записана у овој књизи“. (стих 20:30; нагласак мој), мис-
лећи притом свакако на књигу коју је он управо довршавао, а коју ми нази-
вамо еванђељем по Јовану. Сам Јован је у свом еванђељу забележио много 
мање Христових чудесних дела него што је то случај са другим еванђелис-
тима (Јован спомиње мање од десет Христових чуда у свом извештају, што 
свакако представља кап у мору чудесних дешавања везаних за Спаситељев 
живот. Зато, уколико искрени читалац Светога писма жели да сазна о којим 
то чудима Јован није писао, позван је да прочита и остала еванђеља). Оно 
што је још интересантно да поменем јесте да Јован каже и следеће:

 „А има и много чега другог, што Исус учини, које – када би се записа-
ло једно по једно –мислим да написане књиге не би стале ни у сами свет.“ 
(стих 21:25; нагласак мој).

 Чињеница је да приликом читања сва четири еванђеља налазимо помен 
многих Христових чудесних дела. Нека од њих су описана прилично детаљ-
но (као на пр. она која су описана у Јовановом еванђељу), а друга споменута 
у кратким цртама (као на пр. у ев. по Матеју 4:23-25; у коме се говори о 
великом мноштву људи који су били исцељени од својих болести и тегоба. 
Догађаји попут овог нису представљали реткост током Христове троипо-
годишње проповедничке месијанске службе). Пошто је апостол Јован био 
сведок свих дешавања (па и оних која нису записали остали апостоли), те 
пошто је сасвим сигурно на стотине људи било исцељено, ослобођено злих 
духова или васкрснуто, овај еванђелиста је уистину имао право када је рекао 
да би за описивање свих догађаја понаособ („једно по једно“) било потреб-
но јако пуно времена и велика количина материјала за писање (папируса и 
пергамената, тј. „књига“).

 Православна „света предања“ о догађајима у вези Богородице, много-
бројних светитеља и „чудесима“ везаним за њихове животе, а која потичу 
из каснијих деценија или векова, сасвим сигурно не могу да се сврстају под 
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„чуда која је Исус учинио пред својим ученицима“ – а о чему једино 
говори апостол Јован.

 Но, тридесет и први стих 20. поглавља овог еванђеља нам открива још 
једну врло важну чињеницу. Она нам казује да, иако многа Христова дела 
нису описана, као ни многе његове беседе (сетимо се само изјаве ап. Павла 
из Дела апостолских 20:35; у којој он цитира реченицу Господа Исуса Хрис-
та коју није забележио ниједан еванђелиста а која гласи: ‘Блаженије је дава-
ти него ли примати’), ипак оно што је записано јесте више него довољно да 
свака особа која искрено поверује у Христа има вечни живот:

„...а ова су записана да ви верујете да је Исус Христос, Син Божији, и да 
верујући имате живот у његово име.“ (стих 20:31, нагласак мој).

На крају крајева, уочили смо да стих који православнима највише одго-
вара по питању учења о библијској заснованости „светог предања“ заправо 
уопште не потврђује њихово гледиште.

Да ли је свето предање старије од Светог писма?

Интересантно би било напоменути и запажање које нам одмах упада у 
очи приликом читања тврдњи православаца да је „свето предање“ старије 
од Светог писма. Наиме, одлуке Васељенских сабора, учење о светим тајна-
ма, канони и правила помесних синода и сабора, правила св. Василија и ос-
талих светитеља, списи светих отаца и њихова житија као и остале „компо-
ненте“ православног предања настале су вековима после завршетка писања 
Библије и смрти апостола!

Сав проблем који заправо теолози Источне цркве желе да реше прогла-
шавањем светог предања једнаким Светом писму јесте у спознању чињени-
це да у оквиру њиховог веровања постоји дугачак низ догми које не могу ни 
на који начин да пронађу своје утемељење у светим текстовима хришћанс-
тва (Новом завету). Многе су чак у директној супротности са апостолском 
теологијом.

Православни аутор Иван Никољин, наставник витанске духовне семи-
нарије, признао је да је разлог претераног наглашавања важности предања 
управо овај:

„Важност и неопходност предања и у једном и у другом облику1 неоспо-
риви су. (...) Ако Св. Предање не би допуњавало Св. Писмо, онда би, значи, 
многа верска питања (поштовање светитеља, икона, молитва за умрле) 
остала без повољног решења.“2

Стога, једино решење које је теолозима Источне цркве било преостало, 
састојало се у прокламовању напред поменутих предањских учења за једна-
ко богонадахнуте попут текстова који су произашли из пера личних прати-
лаца Исуса Христа. По православнима, особа нипошто не сме читати Биб-

1 Аутор мисли на усмени и писани облик предања.

2 Иван Никољин, Православна апологетика, 1934. год. стр. 160. Нагласак мој.
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лију разумевајући је независно од учења светих отаца, напомињући да би 
тако нешто и помислити била „лажна и сабласна мисао“1:

„Црквено учење се заснива на два извора: Светом Писму и Светом Пре-
дању, при чему се Свето Писмо сматра изданком Светог Предања, и као 
такво, тумачи се само у његовим оквирима.“2 

Добар одговор на ову тврдњу дао је православни епископ Георгије По-
повић (епископ нишки, па темишварски, живео до 1757. год), чије је речи 
записао велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић. Он је рекао:

„Бог праведни и милостиви создао је чловека свободна, дао му ум и разум 
да га у свако време воде и просвештавају. Стари су мислили за себе (епископ 
мисли на свете оце; прим. И. С.), а ми ваља да мислимо за нас; нисмо ни ми 
од пања отесани. Људи смо словесни, умом и разумом од бога обдарени, а 
при том имамо у руку Јеванђелије Христово и апостолске науке – што је, 
дакле, потреба да нас други за нос вуку? Нити је право ни поште-
но. “3

Када би о библијским текстовима расуђивали одвојено од учења много-
бројних „светих отаца“, управо онако како би и требало да се расуђује (иако 
православни то сматрају сабласном мишљу), на основу њих би нам поста-
ло јасно да Господ ни у ком случају не одобрава велики део њихове верске 
праксе (као што ће бити приказано у наредним поглављима, Божија Реч за-
брањује иконопоштовање, молитве за умрле, молитвено обраћање преми-
нулим „светитељима“, а има и сасвим другачији поглед на учење о спасењу, 
крштењу, причешћу, васкрсењу мртвих – да споменем само неке). Овако, 
када особа на своје очи стави светопредањске „наочаре“ и прихвати значење 
Библије које је проистекло из умова каснијих црквених ауторитета (а који су 
у много чему били и једни другима противречни - што ће бити у овој књи-
зи приказано), који су у хришћанско богослужење уводили најразличитије 
новотарије, сасвим је сигурно да неће уочити изворно хришћанско испове-
дање, већ ће постати поштовалац неаутентичног поимања најсветије вере.

Ову истину је уочио и један од највећих и најпознатијих књижевника мо-
дерног доба, руски писац Лав Николајевич Толстој. Иако није припадао цр-
квама еванђеоских хришћана, нити је у много чему делио њихово веровање, 
Толстој је написао неколико дела у којима је испољио отворено неслагање 
са учењем Православне цркве – што је на крају допринело отвореном сукобу 
и његовим искључењем из поменуте организације. Ево шта је, између оста-
лог Толстој написао, упоређујући изворно Христово учење са многобројним 
његовим тумачењима која су настала током каснијих векова:

„И ја почех изучавати хришћанство у оном што из хришћанског учења 
руководи животом људским. Ја почех изучавати оно хришћанство чију сам 
примену видео у животу, и стадох упоређивати ту примену са њеним изво-
ром. Извор хришћанског учења беху јеванђеља; и у јеванђељима ја налажах 

1 Сергиј Булгаков, Православље, 1991. год. стр. 69.

2 У шта верују православни хришћани, Светило, Мала православна библиотека, стр. 2. Нагла-
сак мој.

3 Доситеј Обрадовић, Изабрани списи, 1989. год. стр. 94. Нагласак мој.
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објашњење онога смисла који је руководио животима свих живећих људи. 
Но напоредо са тим извором чисте воде живота ја нађох неоправ-
дано сједињено са њим блато и травуљину, који су заклањали од 
мене његову чистоту; напоредо са високим хришћанским учењем ја 
нађох свезано са њим, њему туђе, ружно учење јеврејско и цркве-
но.“1

За сам крај навешћу и изјаву која ће нам још једанпут потврдити да се 
православно веровање, у целини, не темељи само на Библији већ и на пре-
дањима која су у недовршеном процесу сталног настајања. Сходно томе, 
сазнајемо да се учењу Источне цркве стално додају нова откривења која 
постају саставни део њене догме:

„Свето предање се увек наставља, и сада ништа мање него раније, живи-
мо у Светом предању и стварамо га.“ 2

Управо из разлога што се православно предање стално наставља и додају 
му се нове појединости (које су, поред тога што су нове, и супротне учењу 
апостола), ваљало би поново послушати епископа Георгија Поповића који 
је заступао исправно библијско гледиште: 

„Но, није ли нам слободно расудити је ли могуће да дух свети другојаче 
чрез апостола Павла учи и узакоњава, а другојаче чрез свете оце? На ови 
начин дух би свети самом себи противречио, данас на један начин учећи, а 
сутра на други, и не би му се могло ни у једној ни у другој ствари веровати; 
но то није могуће ни помислити. Што год дух свети једанпут узако-
ни и установи, то мора во век века непоколебимо и свето оста-
ти. Људи често крат сами себи противорече и противузаконовљавају, јер су 
људи подложни погрешкам; а дух божији, вечна истина, безгрешни и совр-
шени, никад ни у чему нити може нити хоће себи противречити ни противу-
законовљавати нити у чем погрешити. Зато, дакле, ако су свети оци 
у чемгод против науке апостола Павла поступили, нека ми оп-
росте, они су могли као људи у том погрешити, против јавне 
духа светога науке, чрез апостола Павла предате, мудрујући 
и установљавајући (...) Али је било много светих отаца!? Ништа то не 
чини. Да их је хиљаду пута толико било, да се сав свет сложи, да анђео с неба 
дође и да учи што против апостолске науке, не ваља примити ни веровати. 
Ово не велим ја него сами дух свети из уста апостола Павла (епископ мисли 
на стихове из посл. Галатима 1:6-10; примедба И. С.). „Немојте сваком духу 
веровати, но искушавајте је ли од бога“ – учи нас исти они који је из пр-
сију Спаситељевих мудрост почерпао, Јоан Богослов (1. посл. Јованова 4:1; 
прим. И. С.). Како ћемо их, дакле, искушавати? (...) Је ли согласно првој 
науци светога духа? И ако није, није од бога; бог своју вољу ни-
кад не измењава.“3

Будући да се у потпуности слажем са изјавом мудрог епископа, у наред-
ним поглављима ћу наставити са излагањем православног светоотачког по-

1 Толстој, Јеванђеље, издавач: Metaphysica, Београд 2004. год, стр. 18-19. Нагласак мој.

2 Сергиј Булгаков, Православље, 1991. год. стр. 83. Нагласак мој.

3 Доситеј Обрадовић, Изабрани списи, стр. 92-93. Нагласак мој.
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имања хришћанства, упоређујући га са његовим извором - текстовима Ста-
рога и Новога завета, као и многим другим историјским чињеницама. Из 
управо тог и таквог излагања, свакоме читаоцу овога дела ће постати јасно 
да се Источна црква нипошто не може назвати „светом, саборном и апостол-
ском“ (што је придев којим се стално, без икакве основе, украшава), као и 
то да „свето предање“ поменуте цркве на исти начин укида Божију Реч, као 
што је то био случај са јеврејским предањем које је Господ осудио и прогла-
сио „узалудним поштовањем“. (Мт. 1:1-8; Мк. 7: 1-13). 
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 2.
БиБлијСко учење о СпаСењу

„Јер Бог је тако заволео свет да је свог јединородног Сина дао, да сваки 
– ко верује у њега – не пропадне, него да има вечни живот. Бог, наиме, 
није послао Сина у свет да суди свету, него да се свет спасе његовим 
посредством. Ко верује у њега – томе се не суди; а ко не верује већ је осуђен, 
што није веровао у име јединороднога Сина Божијег.“

Еванђеље по Јовану 3:16-18

„Јер сте посредством вере благодаћу спасени, и то није од вас, - Божији 
је дар; не од дела, да се нико не похвали. Ми смо, наиме, његово дело, у 
Христу Исусу створени за добра дела, која је Бог унапред приправио – да 
у њима живимо.“

Посланица Ефесцима 2:8-10. 

Како задобити спасење пред Богом? Ово је несумњиво најважније пи-
тање у универзуму. Од одговора на њега зависи судбина читавога човечанс-
тва као и свеукупне креације. Први упитник на који желим да одговорим 
гласи: Да ли је Бог грешном човеку понудио опроштење греха и вечни жи-
вот до кога он треба да стигне на лак или тежак начин? Или, да питање 
поставим још јасније: Да ли је Богу уопште стало до тога да његово пало 
створење буде спашено? Уколико је одговор на ово питање „да“, онда може-
мо са сигурношћу да претпоставимо (пре него што то и докажемо) да је Бог 
учинио све што је неопходно за спасење људског рода. Уколико је одговор 
„не“, онда морамо да претпоставимо (а и то мора бити уочљиво и доказиво) 
да је Створитељ на све могуће начине покушао да сакрије пут спасења и чо-
веку га учини нејасним и непрепознатљивим.

У овом поглављу ћемо разматрати и потврдити библијску истину о спа-
сењу које је бесплатни дар од Бога, а у наредном установити да ли Право-
славна црква пружа истинит одговор на питање: како стићи у небеско царс-
тво?

На страницама Божије Речи, Библије, записана су многобројна сведо-
чанства о Богу као неограниченој љубави. Божије откривење описује Њега 
као Величанственог, који је још пре стварања света, у свом бескрајном 
свезнању, имао увид у будуће човеково сагрешење и у вечности осмислио 
план спасења. Ипак, пре него што нешто више кажем о самом спасењу, 
нађимо најпре одговор на питање: због чега је потребно спасење?

Због чега је потребно спасење?

На почетку овог проучавања сам дужан да истакнем да светописамска 
објава о стварању свег живог и неживог света, па и човека, записана у првој 
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књизи Мојсијевој, није само митолошки и легендарни запис – већ историјс-
ки извештај о стварном догађају. Ово посебно напомињем из разлога што 
највећи број Срба у данашње време, у исти мах називајући се хришћанима, 
уопште не верује у библијски извештај о стварању, већ се поуздаје у исти-
нитост теорије о еволуцији. Пошто у овом поглављу не желим да обрађујем 
чињенице о истинитости Библије и заблудама које пропагирају еволуци-
онисти (тј. данашња званична атеистичка наука), позивам истинољубиве 
читаоце да потраже литературу на српском језику, писану од хришћанских 
научника – доктора природних наука, у којима су детаљно оборене све ево-
луционистичке претпоставке и приказани докази о специјалном Божијем 
стварању.1

Пошто прихватимо чињеницу о божанском стварању, које је поткрепље-
но многобројним научним доказима, бива нам много лакше да верујемо и у 
све остале истине које су записане у Књизи над књигама.

У Мојсијевом извештају, којег је сачинио по инспирацији Светог Духа, 
читамо да је Господ створио човека као круну свога стваралачког дела:

„Потом рече Бог: да начинимо човјека по својему обличју, као што смо 
ми, који ће бити господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и 
од цијеле земље и од свијех животиња што се мичу по земљи. И створи Бог 
човјека по обличју својему, по обличју Божијему створи га, мушко и женско 
створи их. (...) Тада погледа Бог све што је створио, и гле, добро бјеше веома. 
И би вече и би јутро, дан шести.“ (1. Мојс. 1:26, 27, 31).

Божији првобитни план за његову творевину био је вечни живот којег 
само Он поседује. Изузетна разноликост биљног и животињског света, ми-
лијарде звезда у свемиру и анђели који служе Творцу, требали су да у људи-
ма изазову дивљење и страхопоштовање према Преузвишеном:

„Славу Божију казују небеса, 
небо јавља дело Божијих руку. 

Дан жубори, другом дану збори, 
ноћ поруку другој ноћи шаље. 
Нема речи, нит има говора, 
где се не би порука им чула. 

По свој земљи она се разлеже; 
Њене речи на крај света стижу.“2

Ипак, Свемогући није желео да господар читаве Његове креације буде на 
нивоу ропске послушности Ономе који га је саздао. Из разлога поштовања 

1 Неке од изузетних књига доступних на српском језику: „Еволуција или стварање“, аутори: 
Reinhard Junker i Siegfried Scherer; „Шта доказују стење и кости?“, Аутор: Karl Vilend; „Крах 
еволуције“, аутор: Duane T. Gish; „Мала мистерија стварања“, Robert V. Gentry; „Постање“, 
Ariel A. Roth; „Иконе еволуције“, Jonathan Wells; „Чудеса стварања“, Harun Jahi; Библијс-
ки потоп, Dr Henri Moris i Džon Vitkomb итд, (у издању Центра за природњачке студије из 
Београда као и сродних удружења и издавачких кућа).

2 Псалам 19:1-4; превод и препев проф. др Александар Бирвиш.



49

библијскО учење О спасењу

слободне воље створених по Своме обличју, Бог је првим људима понудио 
избор. Он се састојао у одлуци и одабиру вечног живота са Творцем у свим 
красотама створеног света, или пак својевољно и намерно бирање вечите 
смрти и одвојења од Бога.

„И учини Господ Бог, те никоше из земље свакојака дрвета лијепа за гле-
дање и добра за јело, и дрво од живота усред врта и дрво од знања добра и 
зла. (...) И запријети Господ Бог човјеку говорећи: једи слободно са свакога 
дрвета у врту; Али с дрвета од знања добра и зла, с њега не једи; јер у који 
дан окусиш с њега, умријећеш.“1

На сву жалост, управо у време овог човековог испита, пре него што је 
боголики узбрао са дрвета (вечног) живота и тиме показао своју одлучност 
за живот са Господом, одиграо се један драматичан догађај. Господ Исус 
Христос о њему каже овако:

„Гледао сам сатану како је пао са неба као муња.“ (Лк. 10:18).
Исто тако и старозаветни пророци:
„Како паде са неба, звијездо данице, кћери зорина? Како се обори на 

земљу који си газио народе? А говорио си у срцу свом: изаћи ћу на небо, 
више звијезда Божијих подигнућу пријесто свој, и сјешћу на гори зборној на 
страни сјеверној; Изаћи ћу у висине над облаке, изједначићу се са вишњим. 
А ти се у пакао сврже, у дубину гробну.“2

„Овако вели Господ Господ: ти си печат савршенства, пун си мудрости, 
и сасвијем си лијеп. Био си у Едему врту Божијем; покривало те је свако 
драго камење: сарад, топаз, дијамант, хрисолит, оних, јаспид, сафир, кар-
бункул, смарагад и злато; онај дан кад си се родио начињени ти бише бубњи 
твоји и свирале. Ти си био херувим, помазан да заклањаш; и ја те поставих; 
ти бјеше на светој гори Божијој, хођаше посред камења огњенога. Савршен 
бјеше на путовима својим од дана кад се роди докле се не нађе безакоње на 
теби. (...) Срце се твоје понесе љепотом твојом, ти поквари мудрост своју 
свјетлошћу својом; бацићу те на земљу...“3

Херувим, анђеоско биће врхунске моћи и интелигенције, због жеље да се 
изједначи са Богом, био је збачен далеко од Божијег престола. Са њиме, од 
Светог је одступила и читава војска анђела, трећина укупно створених:

„И показа се други знак на небу, и види: велика аждаја, црвена као ватра, 
са седам глава и десет рогова, а на њеним главама седам круна, и њен реп 
повуче трећину небеских звезда, те их збаци на земљу. (...) И би збачена ве-
лика аждаја, стара змија, звана ђаво и сатана, која заводи сав свет, она би 
збачена на земљу и њени анђели беху збачени с њом.“4

Из зависти и мржње која је све више испуњавала његово срце, сотона 
је похитао да чим пре уништи онога који постављен да буде господар над 
свим створењем. Човек је са својом супругом од непријатеља био затечен 
у још увек „недефинисаном“ стању пред Богом. Његове усне још увек нису 

1 1. Мојсијева 2:9, 16-17. Нагласак мој.

2 Књига пророка Исаије 14:12-15. Нагласак мој.

3 Књига пророка Језекиља 28:12-15, 17. Нагласак мој.

4 Откривење Јованово 12:3-4, 9. Нагласак мој.
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биле дотакле плод са дрвета живота. Сотона је то брзо увидео. Приступио 
је људима на веома лукав начин, наводећи их да посумњају у Божију добру 
намеру што се тиче њихове будућности:

„Али змија бјеше лукава мимо све звери пољске, које створи Господ Бог; 
па рече жени: је ли истина да је Бог казао да не једете са свакога дрвета у 
врту? А жена рече змији: ми једемо рода са сваког дрвета у врту; само рода с 
онога дрвета усред врта, казао је Бог, не једите и не дирајте у њ, да не умрете. 
А змија рече жени: нећете ви умријети; него зна Бог да ће вам се у онај дан 
када окусите с њега отворити очи, па ћете постати као богови и знати што 
је добро што ли зло. И жена видећи да је род на дрвету добар за јело и да га 
је милина гледати и да је дрво врло драго ради знања, узабра рода с њега и 
окуси, па даде и мужу својему, те и он окуси.“1

Због овакве људске лакомислености, ђаво, кога Господ Христос назива 
„убицом људским од почетка“ (Јн. 8:44), успео је да први брачни пар, за-
једно са милијардама њихових потомака скрене на странпутицу која води 
вечној погибли. Непослушањем Господње воље и пробањем плода са „дрве-
та спознања добра и зла“, човек не само да је стекао смртност тј. пропадљи-
ву природу, већ је заслужио и тренутно погубљење у складу са претходним 
Божијим упозорењем. Ипак, Бог је као велики човекољубац допустио само 
тренутну смрт човека у духовном смислу – која се очитовала у изгубљеном 
присном заједништву са Њиме. Поменута духовна смрт се потом кроз на-
слеђени „прародитељски грех“ проширила на целокупно Адамово потомс-
тво. До данашњега дана, небројено мноштво људских бића рађају се у стању 
духовног мртвила тј. без заједништва са Богом и без вечнога живота. Но, 
вратимо се за тренутак у еденски врт, на моменат Господњег сусрета са на-
шим збуњеним и уплашеним прародитељима. Иако га је Реч обавезивала да 
усмрти прекршиоце заповести, Свевишњи је жртвовао невино живо биће, 
животињу у чије је крзно обукао непослушне и сакрио њихову голотињу (1. 
Мојс. 3:7, 21). Међутим, то није био крај исказивања Његовог милосрђа. Ис-
том приликом, Господ је најавио испуњење свог вечног плана; плана потпу-
ног опроштења свих људских кривица кроз Спаситеља који ће бити рођен 
од жене (без учешћа мушкарца) а који ће бити победник над сотоном:

„И још мећем непријатељство између тебе (змије; прим. И. С.) и жене и 
између сјемена твојега и сјемена њезина, оно ће ти на главу стајати а ти 
ћеш га у пету уједати.“2

Од тога момента, Прадавни је водио људску историју тако да би је довео 
до тренутка појављивања божанског Спаситеља и спасења читавог чове-
чанства.

Човекова грешност и Божија љубав

Својим сагрешењем људи су стекли смртност. И не само њу. Стекли су и 
погрешиву нeсавршену природу која је склона неизвршавању Божије воље 

1 1. Мојсијева 3:1-6. Нагласак мој.

2 1. Мојсијева 3:15. Нагласак мој.
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и супротстављању свему што потиче од божанске праведности и светости. 
Та природа је постала удео свих људи, који су следствено њој, противећи 
се Господу и чинећи дела нечастивога, постали подложни гневу и вечној 
осуди:

„Стога, као што је посредством једнога човека грех ушао у свет, а грехом 
смрт, тако је смрт прешла на све људе, јер су сви згрешили (...) Јер ако су 
преступом једнога многи умрли (...) Суд је, наиме, потекао од једнога и тако 
довео до осуде (...) Јер, ако се посредством једнога смрт зацарила - услед 
преступа једнога (...) Стога, дакле, као што је за један преступ дошла осуда 
на све људе (...) Јер као што су непослушношћу једнога многи постали греш-
ни...“1

Поменута грешна природа резултовала је и првим братоубиством (1. 
Мојс. 4:8). Апостол Јован о узроцима тог догађаја каже следеће:

„Не као што Каин беше од нечастивога и уби брата свога. И зашто га уби? 
Зато што дела његова беху зла, а дела његова брата беху праведна.“ (1. посл. 
Јованова 3:12).

У људском друштву су се потом појавиле различите форме моралне изо-
пачености (попут многоженства, осветољубивости итд). Неке од њих беле-
жи и Св. писмо:

„И узе Ламех двије жене (...) И рече Ламех својим женама, Ади и Сели: 
чујте глас мој, жене Ламехове, послушајте ријечи моје: убићу човјека за 
рану своју и младића за масницу своју. Кад ће се Кајин осветити седам пута, 
Ламех ће седамдесет и седам пута.“ (1. Мојс. 4:19, 23).

Безакоње је све више напредовало у претпотопној историји земље међу 
тадашњим становништвом. Творцу је било веома жао што се његова тво-
ревина на овакав начин изопачила и постала зла. Грех људи је постао тако 
страшан да је Господ одлучио да уништи све што дише. Једини људи спаше-
ни од велике водене катастрофе били су Ноје и његова породица:

„И Господ видећи да је неваљалство људско велико на земљи, и да су све 
мисли срца њихова свагда само зле, покаја се Господ што је створио човјека 
на земљи, и би му жао у срцу. И рече Господ: хоћу да истријебим са земље 
људе, које сам створио, од човјека до стоке и до ситне животиње и до пти-
ца небеских; јер се кајем што сам их створио. Али Ноје нађе милост пред 
Господом. Ово су догађаји Нојеви: Ноје бјеше човјек праведан и безазлен 
својега вијека; по вољи Божјој свагда живљаше Ноје. И роди Ноје три сина: 
Сима, Хама и Јафета. А земља се поквари пред Богом, и напуни се земља 
безакоња. И погледа Бог на земљу, а она бјеше покварена; јер свако тијело 
поквари пут свој на земљи. И рече Бог Ноју: крај свакоме тијелу дође преда 
ме, јер напунише земљу безакоња; и ево хоћу да их затрем са земљом.“2 

Сто двадесет година после овог Господњег упозорења, на земљу је нава-
лила велика водена стихија која је уништила сва копнена жива бића која су 
се налазила ван Нојевог ковчега. Преко милијарду безбожних изгубило је 
своје животе.

1 Посланица Римљанима 5:12, 15а, 16а, 17а, 18а, 19а.

2 1. Мојсијева 6:5-13. Нагласак мој.
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Можда ће се неко од читалаца на овом месту запитати да ли је Бог уисти-
ну милостив када је овако нешто учинио? Због чега једноставно није затво-
рио своје очи пред грехом и све опростио? Ипак, као што сам раније поме-
нуо, Бог јесте Милостиви. Али, његова особина јесте и апсолутна светост. 
О овој Господњој особини сведочи читаво Свето писмо:

„И викаху један другоме говорећи: свет, свет, свет је Господ над војскама; 
пуна је земља славе његове.“ (Књ. пророка Исаије 6:3).

Зато што је Он свет, сваки грех за који човек не жели да се покаје, мора 
бити кажњен. У време пред потоп, покајање је било потребно сваком ра-
зумном створу, „који су некад били непослушни, кад је Божија стрпљивост 
чекала у Нојево време, док се градио ковчег, у ком се мало њих, то јест, осам 
душа спасло кроз воду.“ (1. посл. Петрова 3:20). Међутим, као што је случај 
и данас у XXI веку, на Нојево упозоравање највећи део популације је остао 
глув, не желећи да слуша проповедника праведности. Овај Божији човек је 
једини веровао у Реч о долазећем суду:

„Вером Ноје би обавештен о ономе што се још није видело, па обузет 
страхопоштовањем начини ковчег за спасење свога дома; њом он осуди свет 
и поста наследник праведности која се слаже са вером.“1 

Онај који је пун милосрђа, желео је спасење сваке особе. Ипак, морао је 
да прихвати слободну вољу већине која је одлучила да остане ван његове 
благонаклоности. Суд је на крају ипак стигао.

Бог је покретач спасења

Оно што је веома важно да нагласимо о теми коју проучавамо јесте да је 
спасење у потпуности Божије а не људско дело. Библија нам даје до знања 
да у погледу спасења постоје две, на први поглед, веома зачуђујуће и изнена-
ђујуће крајности. У њој читамо о Богу као Бићу које је врло заинтересовано 
за спасење своје творевине а потом и о људима који су крајње незаинтересо-
вани и одбијају Господњи спасењски план. Свевишњи, иако преузвишен и 
самодовољан, испуњава Библију доказима о старању и великој љубави пре-
ма свему створеном а понајвише према човеку:

„Одавна ми се јављаше Господ. Љубим те љубављу вјечном, зато ти јед-
нако чиним милост.“ (Јеремија 31:3; нагласак мој).

„Еда ли је мени мило да погине безбожник? говори Господ, а не да се 
одврати од путова својих и буде жив.“ (Језекиљ 18:23).

„Јер ми није мила смрт онога који мре, говори Господ Господ; обратите 
се дакле и будите живи.“ (Језекиљ 18:32).

„... да будете синови Оца свога који је на небесима, јер он чини да њего-
во сунце гране злима и добрима и даје кишу праведнима и неправеднима.“ 
(Ев. по Матеју 5:45).

„... да се од ових ништавних ствари обратите живом Богу, који је створио 
небо, и земљу, и море, и све што је у њима; који је у прошлим временима 
пустио све многобошце да иду својим путевима, али ипак није себе као доб-

1 Посланица Јеврејима 11:7.
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ротвора оставио непосведочена, дајући вам кишу с неба и родне године, 
пунећи ваша срца храном и весељем.“ (Дела ап. 14:15-17; нагласак мој).

Са друге стране, као што сам поменуо, Свето писмо не само да говори о 
човеку као грешнику који по свом телесном рођењу не припада Богу већ 
је под утицајем сотонске власти, него га описује и као биће које нема ни 
најмању жељу да тражи Господа и испуњава Његову вољу - истрајавајући у 
безбожности:

„А ви сте били мртви због својих преступа и греха, у којима сте некада 
живели када сте се држали обичаја овога света и поглавара демона, духа 
који сада делује у непокорнима. И сви ми смо некада живели међу њима, 
удовољавајући пожудама свога тела и следећи телесне жеље и нагоне па 
смо, као и остали, по природи били подложни Божијем гневу.“1

„Господ с неба на све људе гледа:
да ли има иког разумнога,

да ли има ко да тражи Бога?
Свак залута, сви се искварише,
Нема никог да што добро чини,
Ни једнога јединога нема.“2

„Као што је написано: ‘Нема праведнога – баш ни једнога; нема разумно-
га, нема тога који Бога тражи. Сви су скренули, сви су заједно постали 
бескорисни; нема тога који чини добро, нема баш ни једног. Њихово грло 
је отворен гроб, варали су својим језицима, змијски отров је под њиховим 
уснама; уста су им пуна клетве и горчине. Ноге су им брзе за крвопролиће, 
пустош и беда је на њиховим путевима, а пут мира не познаше. Пред њихо-
вим очима нема страха од Бога.’“3

Овакав приказ Бога и његовог најузвишенијег створења је поприлич-
но различит од представа различитих божанстава и људи у другим старим 
(многобожачким) религијама.

У њима, за разлику од учења хришћанства, богови су особе које се не 
интересују баш превише за судбину земаљских становника, док насупрот 
томе, њихови земаљски поштоваоци теже свим силама да им угоде – па чак 
и приношењем људских жртава. Ево неких од старозаветних примера који 
описују свештенике паганског бога Вала у верском заносу, као и приношење 
људских жртава богу Молоху:

„А кад би у подне, стаде им се ругати Илија говорећи: вичите већма: јер 
је он бог! Ваљада се нешто замислио, или је у послу, или на путу, или може 
бити спава, да се пробуди. А они стадоше викати иза гласа, и парати се 
ножима и шилима по свом обичају, докле их крв не обли. А кад 

1 Посланица Ефесцима 2:1-3; превод WBTC, издаје: Алфа и Омега, Београд 1997. Нагласак мој. 
(Апостол Павле пише верницима у Ефесу, описујући им реалност духовног стања у коме су се 
налазили пре него што су постали следбеници Исуса Христа).

2 Псалам 19:2-3; превод проф. др Александар Бирвиш. Нагласак мој.

3 Посланица Римљанима 3:10-18. Нагласак мој.
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прође подне, стадоше пророковати докле дође вријеме да се принесе дар; 
али ни кака гласа ни кога да одговори, ни кога да чује.“1

„Јер хођаше путовима царева Израиљевих, и још сали ликове Валима. 
И сам кађаше у долини сина Еномова, и сажизаше синове своје огњем 
по гаднијем дјелима онијех народа које одагна Господ испред синова Из-
раиљевих. И приношаше жртве и кађаше на висинама и по брдима и под 
сваким зеленијем дрветом.“2

Захваљујући своме свезнању, Свевишњи није био затечен чињеницом да 
ће отпали човек кренути странпутицом без икакве жеље да на једини прави, 
богоугодни начин, живи и делује. Бивајући потпуно уверен да ће у случају 
Његовог неинтервенисања читаво човечанство вођено сотоном пропасти на 
најгори начин, Бог је још пре почетка времена одређени број људи унапред 
одредио за спасење и вечни живот. Свето писмо нам о томе веома јасно све-
дочи.

Предодређени за вечни живот

Апостол Павле је у посланици Ефесцима на веома јасан начин описао 
велику библијску истину о Божијем предодређењу неких људи за спасење. 
Обратимо посебну пажњу на текст који следи а посебно на наглашене дело-
ве стихова које сам исписао подебљаним курзивом. Наиме, из разлога свог 
посебног усхићења због саопштавања ове истине, Павле у једном даху испи-
сује читав текст (запазимо да је читав наредни текст заправо једна прилич-
но дугачка реченица) и у њему неколико пута истиче предодређење:

„Нека је благословен Бог и Отац Господа нашега Исуса Христа, који нас 
је у Христу благословио сваким духовним благословом на небесима, јер 
нас је у њему изабрао пре стварања света – да будемо свети и непо-
рочни пред њим, одредивши нас унапред у љубави, благонаклоношћу 
своје воље, да нас Христовим посредством усини, да хвалимо славу његове 
благодати, којом нас је обдарио у вољеном Сину; у њему имамо откуп, ње-
говом крвљу, опроштај преступа – по богатству његове благодати, коју је 
богато излио на нас у свакој мудрости и разборитости, кад нам је обзнанио 
тајну своје воље – по својој благонаклоности – коју је унапред одредио 
у њему, да је спроведе кад се испуни време, да у Христу поново састави све 
што је на небесима и на земљи; у њему, у ком смо и ми постали наследници, 
пошто смо унапред одређени одлуком онога који све чини сходно са-
ветовању своје воље, да будемо на хвалу његове славе – ми који смо се унап-
ред уздали у Христа; у њему сте и ви, пошто сте чули истиниту реч, еванђеље 
свога спасења, и поверовали, запечаћени обећаним Светим Духом, који је 
капара нашег наследства – за избављење његове тековине, на хвалу његове 
славе.“3

1 1. Царевима 18:27-29. Нагласак мој.

2 2. Дневника 28:2-4. Нагласак мој.

3 Посланица Ефесцима 1:3-14. Нагласак мој.
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Еванђелист Лука у Делима апостолским такође потврђује библијску на-
уку о предодређењу, говорећи:

„А многобошци слушајући ово радоваху се и слављаху реч Господњу, те 
повероваше сви који су били одређени за живот вечни.“1

Божија Реч спомиње и „књигу живота“ која је на небесима, а у којој су 
унапред записана имена оних који ће бити спасени током људске историје. 
Са постојањем такве књиге били су упознати Божији људи и у старозавет-
ном и у новозаветном периоду:

„Али опрости им гријех: ако ли нећеш, избриши ме из књиге своје 
коју си написао.“2

„И клањаће јој се сви који станују на земљи, чије име - од постанка 
света - није уписано у животној књизи Јагњета које је заклано.“3 

„Али немојте да се радујете томе што вам се духови покоравају, него се 
радујте што су ваша имена записана на небесима.“4

„Да, молим и тебе, прави друже, помажи им, јер су се самном заједно бо-
риле у проповедању еванђеља са Климентом и осталим мојим сарадницима, 
чија су имена у књизи живота.“5

Наравно, због оваквог избора за непролазни живот у небеском царству, 
Бог је морао у вечности да пронађе начин за опроштење греха оних које је 
предодредио. Будући да је грех учињен у целокупној повести човечанства 
био тако огроман у Његовим очима, Он је изабрао, за Себе, најболније ре-
шење. Исус Христос, вечни Божији Син се сагласио са вољом свога небеског 
Оца и пристао да у одређено време преузме сво проклетство и казну за грехе 
света. Исусове речи исказују покорност Божијем плану спасења:

„Зато улазећи у свет говори: ‘Жртава и приноса ниси зажелео, али си ми 
тело приправио; жртве које се спаљују и жртве за грех нису ти биле угодне. 
Тада рекох: ево долазим – у књизи је написано за мене – да учиним, Боже, 
твоју вољу’.6

„Јер нисам сишао са неба да чиним своју вољу, него вољу онога који ме 
је послао.“7

Када апостол Петар говори о Христовој жртви принетој на голготском 
крсту, он ставља до знања верницима да је Његово распеће било планирано 
у вечности:

„Знајући да од свог сујетног начина живота, који вам је од ваших ота-
ца предан, нисте искупљени пропадљивим стварима, сребром или златом, 
него драгоценом крвљу Христа као невиног и чистог јагњета, који је пре 

1 Дела апостолска 13:48. Нагласак мој.

2 Друга Мојсијева 32:32. Нагласак мој; Види још и: Књига пророка Данила 12:1. 

3 Откривење Јованово 13:8. Нагласак мој.

4 Ев. по Луки 10:20. Нагласак мој.

5 Посланица Филипљанима 4:3. Нагласак мој.

6 Посланица Јеврејима 10:5-7. Нагласак мој.

7 Ев. по Јовану 6:38.
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постанка света био предодређен, а на крају времена је објављен ради 
вас.“1

Еванђелист Лука потврђује Петрове Богом надахнуте речи, пишући сле-
деће:

„Удружише се заиста у овом граду против твога светог слуге Исуса, кога 
си помазао, Ирод и Понтије Пилат са многобошцима и синовима Израиље-
вим, да учине што је твоја рука и твоја одлука унапред одреди-
ла да буде.“2

Овако величанственој Божијој намисли о заменичкој Христовој жртви 
и избору безбројног мноштва за живот у дивотама вечног царства, прави 
еванђеоски хришћани не могу и не желе ништа да додају. Они, уместо тога, 
са дивљењем кличу Господу због његове невероватне милости, одајући му 
захвалност и славу попут апостола Павла који је рекао:

„О дубино богатства и мудрости, и знања Божијег! Како су недокучљиви 
његови судови и неистражљиви његови путови! Јер ко је упознао Господњу 
мисао? или ко је био његов саветник? или ко му је нешто прво дао, да би му 
било враћено? Све је, наиме, од њега, кроз њега, и за њега. Њему 
слава у све векове! Амин.“3

СПАСЕЊЕ ВЕРОМ У ДОБА СТАРОГА ЗАВЕТА

Када говоримо о спасењу у овом периоду, под њим подразумевамо Божије 
деловање у историји дугој око четири хиљаде година – колико је протекло, 
по библијској хронологији, од стварања света до васкрсења Исуса Христа.

Речима апостола Павла које истичу предодређење, започећемо наше до-
казивање да је Бог одувек људе прихватао и даривао им вечни живот искљу-
чиво на основу њихове вере и одазивања на Његов спасоносни позив. Овај 
богонадахнути Господњи слуга пише овако:

„А знамо да Бог све помаже на добро онима који су по његовој одлуци 
позвани. Јер које је унапред знао, њих је и предодредио да буду саоб-
разни лику његовога Сина, да он буде првенац међу многом браћом. Које је 
пак предодредио, те је и позвао; а које је позвао, те је и оправдао, а које 
је оправдао, те је и прославио.“4

Дакле, апостол помиње људе које је Бог унапред знао и предодредио, а 
у одређено време њиховог живота позвао, оправдао и прославио (у духов-
ном смислу већ поставио са Христом на небеса; види: Еф. 1:3; Кол. 1:13). 
Пошто смо већ говорили о Господњем свезнању и предодређењу, сада ћемо 
обратити пажњу на Божији позив и одазив на њега, као и на грешниково 
оправдање.

1 1. посл. Петрова 1:18-20. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 4:27-28. Нагласак мој.

3 Посланица Римљанима 11:33-36. Нагласак мој.

4 Посланица Римљанима 8:28-30. Нагласак мој. 
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Спасење кроз веру

Када смо говорили о богоотпаднућу претпотопних становника земље, 
нагласили смо да је велику водену катаклизму преживело осморо људи на 
челу са праведним Нојем. Иако се у тренутку настанка потопа нашло само 
неколико праведника, у ранијој историји претпотопне земље је живело још 
неколико Њему угодних људи. Свето писмо нам говори о праведном Авељу 
и Еноху. Сасвим је сигурно, и ту чињеницу не би смели да доводимо у пи-
тање, да су и њих двојица били од Бога изабрани и позвани да му служе. 
Већ смо раније утврдили да нико сам по себи не тражи Господа (Пс. 14:3...). 
То знајући, долазимо до питања: на основу чега су Авељ, Енох и Ноје били 
спасени и прихваћени од Бога? Да ли су спасење заслужили својим бого-
угодним делима или су га примили по неком другом основу? Књига над 
књигама наиме каже:

„А родив Матусала поживје Енох једнако по вољи Божјој триста 
година, рађајући синове и кћери; Тако поживје Енох свега триста и шез-
десет и пет година; и живећи Енох једнако по вољи Божјој, нестаде га, јер 
га узе Бог.(...) Али Ноје нађе милост пред Господом. Ово су догађаји Ноје-
ви: Ноје бјеше човјек праведан и безазлен својега вијека; по вољи Божјој 
свагда живљаше Ноје.“1 

Читајући ове текстове, човек који не познаје довољно добро значење и 
смисао целокупног Писма, лако би могао да закључи да су поменуте лич-
ности заслужиле спасење својом послушношћу и праведношћу. Међутим, 
Библија се никада не сме тумачити издвајањем појединих текстова из цело-
купног контекста Божије Речи. Да бисмо добили одговор на постављено пи-
тање, окренућемо странице Новог завета и у посланици Јеврејима пронаћи 
следеће речи:

„Вером Авељ принесе Богу бољу жртву него Каин, захваљујући њој доби 
сведочанство да је праведан, пошто је Бог сведочио за његове дарове, и њом 
он још увек говори иако је умро. Вером Енох би пренет – да не види смрти, 
и више се не нађе, јер га Бог премести. Јер пре но што је пренет би посведо-
чен да је угодио Богу. А без вере не може му се угодити; јер ко прилази Богу 
мора веровати да има Бога и да он узвраћа наградом онима који га траже. 
Вером Ноје би обавештен о ономе што се још није видело, па обузет стра-
хопоштовањем начини ковчег за спасење свога дома; њом он осуди свет и 
поста наследник праведности која се слаже са вером.“2 

Шта је спасоносна вера?

„А вера је тврдо поуздање у оно чему се надамо, осведочење о стварима 
које не видимо.“ (Јеврејима 11:1).

Као што је речено у стиху који је пред нама, вера није оно што многи 
Срби данашњице верују да јесте. Вера, дакле, није народна религиозна тра-

1 1 књ. Мојсијева 5:22-24; 6:8-9. Нагласак мој.

2 Јеврејима 11:4-7. Нагласак мој.
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диција или обичаји. Није ни поштовање давно умрлих предака за које се 
сматра да су били оснивачи националних цркава. Насупрот томе, вера којом 
се грешник спасава је тврдо поуздање у оно о чему нам говори Божије от-
кривење. Нико од нас у XXI веку није био сведок било ког догађаја из давне 
прошлости која је описана у Библији. Ипак, новозаветни верници (попут 
оних старозаветних) су имали чврсто поуздање у оно о чему говоре библијс-
ки извештаји, без обзира што нису били очевици догађаја. Апостол Петар 
описује плодове спасоносне вере:

„Исус Христос, кога ви волите иако га нисте видели, у кога сад верујете 
иако га не видите, и радујете се неизрецивом радошћу, јер постижете циљ 
своје вере: спасење својих душа.“ (1. Петрова 1:7, 8; Нагласак мој).

Спасење душе се задобија, у складу са Петровим проповедањем, вером у 
Христа којег не видимо телесним очима, али се чврсто поуздајемо у Његову 
откупљујућу смрт – која нам је описана у еванђељима. Но, да неко не би био 
у заблуди и поверовао да може „чврсто“ да верује „у Бога“ а да притом, у исто 
време, живи и делује у супротности са Његовом вољом (па да, ипак, буде 
„спашен вером“), морамо да поменемо један веома важан навод:

„Каква је корист, браћо моја, ако ко говори да има веру, а нема дела? 
Може ли га вера спасти? (...) Тако је и вера, ако нема дела, сама по себи мр-
тва. Али неко ће рећи: ти имаш веру, а ја имам дела. Покажи ми своју веру 
без дела, а ја ћу ти показати веру по својим делима. Ти верујеш да има само 
један Бог? Добро чиниш; и демони то верују и дрхте. Хоћеш ли пак да саз-
наш, празни човече, да вера без дела ништа не вреди? (...) Као што је, наиме, 
тело без духа мртво, тако је мртва и вера без дела.“1 

Одговарајући на коментаре људи који су поседовали само интелектуалну 
веру у Божије постојање (а желели да се назову хришћанима попут осталих 
правих верника) и сматрали да се спасење постиже таквим веровањем, Ја-
ков помиње да је потпуно логично да права вера резултује свакодневним 
уклањањем од греха и праведним делима (праведна дела су, притом, само 
последица спашености а не узрок спасењу). Вера у чињеницу да Бог постоји 
није довољна за спасење – јер такву веру поседује и сам ђаво па ипак делује 
као Господњи непријатељ. Доказ да се Јаков овде не обраћа браћи и сестра-
ма у вери (као и да не заговара спасење кроз дела - јер би то било у суштој 
супротности са остатком Библије), јесте више него очигледан. Када говори 
хришћанима, Јаков се обраћа са пуно пажње: „Драга браћо моја...“ (види: 
1:2, 16, 19; 2:1, 5, 14; 3:1, 12; 5:19). У другом, пак, случају он вели: „Али неко ће 
рећи...“ (ст. 2:18), што јасно ставља до знања да се ту не ради о хришћанском 
брату, већ нехришћанину који „верује да Бог постоји“, а ипак нема друге 
плодове хришћанске вере, јер очигледно није схватио ни прихватио оно што 
спасоносна вера подразумева. Управо из тог разлога, Јаков му се обраћа ре-
чима: „празни човече“, што он уистину и јесте.

Вера коју су поседовали сви претпотопни Божији људи јесте била упра-
во она која је као свој плод имала и дела која су била у складу са Његовом 
вољом. Ипак, ни сама вера нити пак дела праведности не потичу од људи 

1 Посланица Јаковљева 2:14, 17-20, 26. Нагласак мој.
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већ од милостивога Бога (у складу са Павловим казивањем из посл. Римља-
нима 8. главе). Чињеницу да грешни изгубљени смртник добија спасоносну 
веру на дар, без икакве своје заслуге, потврђују апостоли Петар и Павле у 
својим посланицама.

„Симеон Петар, служитељ и апостол Исуса Христа, онима који су пра-
ведношћу нашега Бога и Спаситеља Исуса Христа примили исту ску-
поцену веру као и ми: благодат вам и мир у изобиљу у познању Бога и 
Исуса Господа нашега. Како нам је његова божанска сила даровала све 
што служи животу и побожности (...) чиме су нам дарована скупоцена и 
највећа обећања...“1 

„...нека вам мисли буду усмерене на разборито размишљање, према 
мери вере коју је Бог сваком доделио.“2 

На овај начин, појаснили смо на који начин су дошле до спасоносне вере 
неке од познатих библијских личности. На наредним страницама, задржа-
вајући се још увек на истом делу Божије књиге, проучићемо живот староза-
ветног хероја вере - Авраама.

Позвање и оправдање Аврама

Авраам је једна од најпознатијих личности Старог завета, или боље ре-
чено, целе Библије. Његов животни пример и однос са Богом је веома ва-
жан за проучавање библијског учења о спасењу. Могу са сигурношћу рећи 
да је Аврамово спасење вером најбољи пример, у првом делу богонадахнуте 
Речи, о Божијем позвању и оправдању грешника.

Ко је био Аврам?

Према библијској хронологији, Аврам је рођен 292. године после потопа, 
у оквиру десете послепотопне генерације.3 Водио је порекло од Нојевог сина 
Сима (Сема), што ће рећи да је био припадник семитског племена. Његово 
рођење је смештено у 892. годину живота Ноја (који је живео 950 год.), што 
нам даје до знања да је Аврам имао могућност да се лично упозна са овом 
изузетном личношћу. Међутим, оно што читамо о Авраму у Мојсијевом из-
вештају, а што се тиче његовог живота до 75. рођендана, изгледа да нам не 
да за право да поверујемо да се особа о којој говоримо икада озбиљније ин-
тересовала за духовне истине. Библијски извештај нам говори да је Аврам 
са својом родбином (родитељима, браћом и полусестром која му је постала и 
супруга) живео у граду у покрајини Халдеји (1. Мојс. 11:31). Насељавање ње-
гових предака на ово подручје десило се после расејања од вавилонске куле, 
због њихове побуне против Бога и поседовања идолопоклоничке религије. 
Део ових идолопоклоника се населио близу (садашњег) персијског залива и 

1 2. посланица Петрова 1:1, 3-4. Нагласак мој. 

2 Посланица Римљанима 12:3.

3 Упореди са 1. Мојсијева 11:10-26. 
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основао насеље Ур, у коме је касније рођен Тарин син. Енциклопедијски по-
даци нам говоре да је тај град заједно са Хараном (удаљеним преко хиљаду 
километара), био центар идолопоштовања тријаде богова: бога месеца, бога 
сунца и царице небеске (Нане, Утуа и Инане). Такође, постојао је и велики 
жртвени олтар попут пирамиде који се звао „Zigurat“, а који је имао свр-
ху да се на њему приносе жртве поменутим божанствима.1 Можда изгледа 
чудно да су се људи поново окренули богоотпадништву само две стотине 
година након великог потопа, који је већ једанпут збрисао са лица земље 
цивилизацију која није марила за Господа. Још чудније је то што су у време 
градње вавилонске куле као и оснивања Ура и осталих насеља, на земљи 
живели Ноје и његови синови (Сим је живео још 500 година после потопа) 
као прародитељи свих послепотопних становника, а да се готово нико није 
интересовао да поверује у њихово проповедање о негативним последица-
ма безбожништва.2 Послепотопне генерације су имале живе сведоке Божије 
светости и праведности, као и гнева који се излио на оне који су напунили 
земљу безакоњем.

Ипак, већина људи је поново изабрала пут без Бога. Апостол Павле о 
њима говори овако:

„Гнев Божији пак открива се са неба на сваку безбожност и неправедност 
људи, који неправедношћу задржавају истину, јер оно што се може сазнати 
о Богу њима је познато; Бог им је објавио. Чак и његове невидљиве особи-
не, његова вечна сила и божанство, могу се од створења света јасно сагле-
дати, ако се на његовим делима проматрају, да немају изговора, јер иако су 
Бога познали, нису га као Бога прославили, нити захвалност показали, него 
у својим мислима падоше у ништавну варку, те потамне њихово неразумно 
срце. Постали су луди говорећи да су мудри, па заменише славу бесмртнога 
Бога сликом и приликом смртног човека, и птица, и четвероножних жи-
вотиња, и гмизаваца. Бог их је зато са прохтевима њихових срца предао у 
нечистоту, да међусобно обешчашћују своја телеса, - они који су лажју заме-
нили Божију истину, поштовали и клањали се творевини уместо творцу, 
који је благословен довека, амин.“3

У Аврамово време, дакле, земаљско становништво је поштовало лажне 
богове. Немамо разлога да сумњамо да су и он и сва његова родбина били 
идолопоклоници попут осталих (име „Аврам“ у преводу значи: „узвише-
ни отац“ али и „отац узвишених места“4; у паганским религијама је било 

1 Наведено према: Encyclopaedia Encarta, deluxe 2000, izdanje na CD-R, „UR“.

2 Старовавилонски (Сумерски) „Еп о Гилгамешу“ нам говори о Гилгамешу као краљу Урука, 
града познатог по храму богиње Инане, који је путовао до човека који се звао Ут-Напиштим 
(библијски Ноје) коме су богови обзнанили долазак великог потопа. Поменути еп нам казује 
да је Ут-Напиштим поседовао бесмртност коју су му доделили богови. Овај еп представља 
легендарну причу о стварном догађају којег нам описује Библија као потоп који се десио у 
Нојево време. Наведено према: Мирча Елијаде, Водич кроз светске религије, Народна књига 
Алфа 1996. стр. 225-226.

3 Посланица Римљанима 1:18-25. Нагласак мој.

4 Наведено према: Bible reference library, People and places in the Bible, Barbour and company, 
inc. New Jersey, 1987.
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уобичајено да се олтари боговима праве на узвишеним местима тј. брдима, 
види: 4. Мојс. 33:52; 1. Царевима 22:44; 2. Дневника 17:6). Њихову везаност 
за богове које су већ познавали, као и начин обдржавања отачке религије, 
доказује нам и одабир места у које ће се преселити након напуштања Ура:

„И узе Тара сина својега Аврама и Лота сина Аранова, унука својега, и 
Сару снаху своју, жену Аврама сина својега; и пођоше заједно из Ура Хал-
дејскога да иду у земљу Хананску, и дођоше до Харана, и ондје се настани-
ше. И поживје Тара свега двје ста и пет година; и умрије Тара у Харану.“1

Иако нам је непознат мотив њиховог напуштања родног места и селидба 
на територију коју су насељавали припадници Хамовог племена (тј. Ханан-
ци), можемо да претпоставимо да је разлог била потрага за пределима по-
годнијим за живот и испашу њихове стоке. Тадашњи свет је био веома ретко 
насељен – тако да су се пред очима Таре и његове породице непрекидно 
појављивала нова пространства без иједног људског насеља. Њихово одре-
диште је био Харан, до којег су стигли после дугог вишемесечног путовања. 
Новим становницима овога места је било сасвим природно да наставе са 
упражњавањем религије на коју су били навикнути. Књига Исуса Навина 
нас извештава о начину испољавања њихове религијске свести:

„И рече Исус свему народу: овако вели Господ Бог Израиљев: с ону стра-
ну ријеке живјеше негда оци ваши, Тара отац Аврамов и отац Нахоров, и 
служише другим боговима. Али узех оца вашега Аврама испреко ријеке и 
проведох га кроз сву земљу Хананску...“2

Божији позив упућен Авраму

„И рече Господ Авраму: иди из земље своје и од рода својега и из дома 
оца својега у земљу коју ћу ти ја показати. И учинићу од тебе велик народ, 
и благословићу те, и име твоје прославићу, и ти ћеш бити благослов. Благо-
словићу оне који тебе узблагосиљају, и проклећу оне који тебе успроклињу; 
и у теби ће бити благословена сва племена на земљи. Тада пође Аврам, 
као што му каза Господ, и с њим пође Лот. А бјеше Авраму седамдесет и пет 
година кад пође из Харана.“3

Иако је још пре постања света био Богу познат и предодређен за вечни 
живот, Аврам тих истина није био ни мало свестан (тога заправо није свестан 
ни један човек све до момента свога позвања и обраћења Богу – када кроз 
Свето писмо бива упознат са поменутом чињеницом). За њега сасвим не-
надано, након што је ушао у другу половину осме деценије живота, у време 
које је унапред било одређено, јавио му се нечији глас. Аврам је целога жи-
вота био религиозан, али је ово био први пут да му се обраћа неко божанско 
биће. Поврх свега, то божанство му је било потпуно непознато. Ипак, било 
је очигледно да је Аврам био познат Ономе који га је позвао. Вером која му 

1 1. Мојсијева 11:31-32. Нагласак мој.

2 Књига Исуса Навина 24:2-3. Нагласак мој.

3 1. Мојсијева 12:1-4. Нагласак мој.
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је дарована, након што је саслушао обећања која му је Узвишени изрекао, 
позвани је одлучио да се одазове. Посланица Јеврејима нам казује:

„Вером Авраам послуша кад би позван да изиђе на место које је имао да 
прими у наследство, и изиђе не знајући куда иде. Вером се насели у обећаној 
земљи као у туђој земљи...“1 

У наредних двадесет и пет година, Свевишњи се јавио Авраму још неко-
лико пута.2 У својим јављањима обећао му је безбројно потомство, иако је 
његова жена била целога живота нероткиња. Месечни циклус је код Саре 
већ одавно био престао (18:11). Наде за рађање потомака више није било. 
Међутим и поред тога, Аврам је кроз време све више упознавао Бога који га 
је сусрео. Из тог разлога, његова вера је бивала све јача. Поверовао је да Бог 
може да учини и оно што се људима чини немогућим. Био је уверен да ће му 
Господ даровати потомство, у складу са својим обећањем:

„Па га изведе напоље и рече му: погледај на небо и преброј звијезде ако 
их можеш пребројити. И рече му: тако ће бити сјеме твоје. И повјерова Ав-
рам Богу, а он му прими то у правду.“ (1. Мојс. 15:5-6).

Текст који сам управо навео нам говори много више од тога да је Аврам 
поверовао у оно што је свим срцем желео више од пола века. Он говори о 
томе да је Господ Аврама учинио праведним кроз веру. Апостол Павле 
нам о томе каже следеће:

„Авраам се - и мимо наде – надао и поверовао да ће постати отац многим 
народима, као што је речено: ‘Тако ће бити твоје потомство’. И није ослабео 
у вери када је узео у обзир своје већ изумрло тело, био је већ стогодишњак, и 
изумрлу Сарину материцу. У Божије обећање није посумњао с неверовањем, 
него би ојачан у вери, те даде славу Богу, потпуно уверен да је Бог кадар и 
учинити оно што је обећао. Зато му је било урачунато у праведност.“3

„Које је пак предодредио, те је и позвао; а које је позвао те је 
и оправдао...“

Оно што је сасвим сигурно, а што нам Библија потврђује, јесте да је Ав-
рам пре него што га је Бог позвао да изађе из Харана био све друго – само 
не праведан. Упражњавајући идолопоклоничку отачку религију, живео је 
попут осталих припадника свога племена бивајући на путу вечне пропасти, 
чинећи дела неправде која су била инспирисана нечастивим.

Сам појам „оправдања“ подразумева претходну кривицу. Не постоји нико 
ко би био приморан да се некоме „оправдава“ а да претходно није учинио 
нешто погрешно (тј. у нечему сагрешио). Аврамова кривица је била очиг-
ледна. Деценије живота у греху се нису могле тек тако избрисати. Било је 
потребно да Бог са своје стране доведе овога човека у стање којим би Он 
био у потпуности задовољан. У постепено „поправљање“ понашања и начи-
на живљења бившег становника Харана Господ се није могао поуздати. То, 
1 Посланица Јеврејима 11:8-9. Нагласак мој.

2 Види: 1. Мојсијева, поглавља 15; 17; 18.

3 Посланица Римљанима 4:18-22. Нагласак мој.
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заправо, никада није ни био Божији пут којим би човек стекао спасење. У 
складу са својим вечним планом, Бог је благоизволео да све Аврамове грехе 
опрости одједанпут – тако што ће га прогласити праведним само на основу 
његове чврсте вере:

„Шта ћемо, дакле, рећи да је наш по телу праотац Авраам [постигао]? Ако 
је, наиме, Авраам оправдан на основу својих дела, може да се хвали али не 
пред Богом. Јер шта каже писмо: ‘Авраам је поверовао Богу и то му је урачу-
нато као праведност’. А ономе који ради плата се не рачуна по милости него 
по дугу. Ономе пак који не ради, а верује у онога који оправдава безбожни-
ка, његова вера се урачунава у праведност, као што Давид назива 
блаженим човека коме Бог урачунава праведност без дела: ‘Блажени су 
којима су безакоња опроштена и греси покривени. Блажен је човек коме 
Господ грех не урачунава’“.1

Апостол Павле је у овом одељку више него јасан. Он наглашава да Аврам 
није дошао до оправдања својим трудом и богоугодним делима, већ тако 
што је поверовао и поуздао се у Бога који га је таквим прогласио. У тренут-
ку када је био на врхунцу своје животне грешности (јер се греси свих људи 
пред Богом свакодневно надодају оним претходно учињеним) Аврам је био 
оправдан тј. проглашен потпуно невиним и без кривице. Овакво оправдање 
је могла да му додели само невероватна Божија милост – на основу заме-
ничке жртве која је за њега била принета (тј. предодређена) још пре почетка 
времена.

Какав је био резултат Аврамовог оправдања?

Свакодневно посвећивање Богу је логична последица оправдања вером 
сваког појединца. Такав је био и Аврамов случај. Од момента првог сусрета 
са Господом, он је до краја свога живота поживео још сто година (до 175. 
године - када је умро; види: 1. Мојс. 12:4; 25:7). Кроз све то време, овај ста-
розаветни Божији човек је растао и сазревао у богопознању и разумевању 
Његове воље. Његови први кораци са Богом нису били најспретнији. Био је 
у искушењу да изговори лажи – што је и учинио (12:12-20), потом је предво-
дио одред ратника и борио се против војске која је заробила његовог синов-
ца Лота (14. гл.). Послушао је своју жену и зачео дете са њеном слушкињом 
Хагаром, иако је то било против Божијег плана и обећања које му је дато 
(16. гл.). Све ове Аврамове „омашке“ десиле су се током временског периода 
од десет година од Господњег првог јављања (16:3), што нам даје до знања 
да је његов раст у вери био спор и сазревање лагано. Ипак, иако без иједне 
побожне књиге коју би могао да чита и кроз њу стиче знање о Богу, Аврам 
је пролазио кроз живот учећи се духовним лекцијама на практичан начин. 
Тако, након што му је коначно у стотој години дарован син, од његове до 
тада неплодне жене Саре, Бог је зажелео да опроба Аврамову веру и поуз-
дање у Њега као Свемогућег. Пошто је Исак, обећани син, стасао и постао 

1 Посланица Римљанима 4:1-8. Нагласак мој.
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младић, Господ је заповедио његовом оцу да отпутује са њиме у земљу Мо-
рију, удаљену неколико дана хода, и тамо га принесе на жртву:

„Послије тога шћаше Бог окушати Аврама, па му рече: Авраме! А он одго-
вори: ево ме. И рече му Бог: узми сада сина својега, јединца својега милога, 
Исака, па иди у земљу Морију, и спали га на жртву тамо на брду гдје ћу ти 
казати. И сјутрадан рано уставши Аврам осамари магарца својега, и узе са 
собом два момка и Исака сина својега; и нацијепавши дрва за жртву подиже 
се и пође на мјесто које му каза Бог. Трећи дан подигавши очи своје Аврам 
угледа мјесто издалека. И рече Аврам момцима својим: останите ви овдје с 
магарцем, а ја и дијете идемо онамо, па кад се помолимо Богу, вратићемо се 
к вама. И узевши Аврам дрва за жртву напрти Исаку сину својему, а сам узе 
у своје руке огња и нож; па отидоше обојица заједно. Тада рече Исак Авраму 
оцу својему: оче! А он рече: што сине! И рече Исак: ето огња и дрва, а гдје је 
јагње за жртву? А Аврам одговори: Бог ће се, синко, постарати за јагње себи 
за жртву. И иђаху обојица заједно. А кад дођоше на мјесто које му Бог каза, 
Аврам начини ондје жртвеник, и метну дрва на њ, и свезавши Исака сина 
својега метну га на жртвеник врх дрва; И измахну Аврам руком својом и узе 
нож да закоље сина својега.“1

Ово поглавље нам описује дивну епизоду у Аврамовом животу. У њој не 
налазимо нити један помен да се поменути старац препирао са Наредбодав-
цем, нити пак да је и помислио да не послуша Господњу заповест. Иако су 
му кроз главу навирала питања о сврсисходности оваквог дела, као и раз-
мишљања о начину испуњења Божијег обећања о бројном потомству кроз 
Исака – уколико он буде убијен, Аврам је послушно корачао ка своме одре-
дишту:

„Вером је Авраам принео Исаака када је био кушан, и јединца је при-
носио он који је примио обећања, коме је речено: ‘По Исааку назваће ти се 
потомство’. Помислио је да је Бог кадар и из мртвих васкрсавати; 
зато га је и добио као слику.“2

Године искуства са Богом научиле су Аврама посвећеном животу и вери 
да су Господња воља и Његов наум увек савршени. Господ Исус Христос је 
рекао:

„Ко љуби оца или мајку више него мене, није мене достојан, и ко љуби 
сина или кћер више него мене, није мене достојан.“ (Мт. 10:37; нагласак 
мој).

Аврам је то знао. У тренутку када је са болом у срцу подигао нож да убије 
обећаног сина, кога је тако дуго чекао, зачуо је повик:

„Али анђео Господњи викну га с неба, и рече: Авраме! Авраме! А он рече: 
ево ме. А анђео рече: не дижи руке своје на дијете, и не чини му ништа; 
јер сада познах да се бојиш Бога, кад нијеси пожалио сина својега, јединца 
својега, мене ради. И Аврам подигавши очи своје погледа; и гле, ован иза 
њега заплео се у чести роговима; и отишавши Аврам узе овна и спали га на 
жртву мјесто сина својега. (...) И рече: собом се заклех, вели Господ: кад си 

1 1. Мојсијева 22:1-10.

2 Посланица Јеврејима 11:17-19. Нагласак мој.



65

библијскО учење О спасењу

тако учинио, и нијеси пожалио сина својега, јединца својега, заиста ћу те 
благословити и сјеме твоје веома умножити, да га буде као звијезда на небу 
и као пијеска на бријегу морском; и наслиједиће сјеме твоје врата неприја-
теља својих. И благословиће се у сјемену твојем сви народи на земљи, кад си 
послушао глас мој.“1

Овај Аврам, који је најпре био изгубљени паганин, а потом по Божијој 
вољи постао херој вере, стасао је у једну од најпозитивнијих личности Биб-
лије само захваљујући Божијој сувереној вољи и избору. Овако изабраног 
и оправданог човека, Бог је на крају увео и у своју небеску славу2 и учинио 
примером оправдања кроз веру за све наредне векове.

Ипак, желим да се укратко, у само неколико реченица, осврнем на изја-
ву коју је изрекао Јаков у својој посланици, а по питању Аврамовог оправ-
дања. То желим да учиним зато што Православна црква овај текст погрешно 
схвата, занемарујући целобиблијско учење о спасењу зарад свог погрешног 
тумачења (види: 2. Петрова 3:15-16). Поменути, православнима нејасни сти-
хови, гласе овако:

„Наш отац Авраам није ли по делима оправдан, када је принео свога сина 
Исаака на жртвеник? Видиш да је вера сарађивала са његовим делима, и 
вера је делима дошла до свог испуњења. И испуни се Писмо које говори: 
‘Поверова Авраам Богу и урачуна му се у праведност, и назва се пријатељ 
Божији’. Видите да се човек оправдава делима, а не само вером. 
(...) Као што је, наиме, тело без духа мртво, тако је мртва и вера без дела.“3

Као што сам већ нагласио раније у нашем проучавању стихова који претхо-
де овима, текстови Светог писма се никада не смеју тумачити изван цело-
купног контекста Божије Речи. Библија није сама себи противречна. Зато, 
ако пажљиво сагледамо друго поглавље ове посланице јасно ћемо уочити да 
Јаков наглашава да за спасење пред Богом није довољна само вера у Његово 
постојање, уз истовремену незаинтересованост за извршавање Божије воље. 
Свака вером спашена особа има жељу да чини оно што је Господ заповедио4, 
те тако и писац ове посланице говори да су богоугодна дела доказ оправ-
дања вером. Аврамова „вера у Бога“ би била мртва у случају да се успроти-
вио Божијој заповести, јер би то заправо значило да он уопште не познаје 
Господа и не верује у оно што Он јесте. Аврамово поверовање и оправдање 
вером, о којем говори Јаков у 23. стиху десило се пре 86. Аврамовог рођен-
дана (види: 1 Мојс. 15:5-6; 16:1-3, 16), а такозвано „оправдање делима“ тек 
након што је Исак постао младић (рођен је када је Аврам имао сто година). 
То значи да је Аврам „оправдан делима“ тек 30-так година након што је про-
глашен праведним кроз веру5 (што значи да је после дугог периода постао 
довољно духовно изграђен да је могао овим величанственим делом да по-
тврди своју веру и неограничено поверење у Свемогућег Бога). Богоугодна 

1 1. Мојс. 22:11-18. Нагласак мој.

2 Види: Ев. по Луки 16:22-31.

3 Посланица Јаковљева 2:21-24, 26. Нагласак мој.

4 Види: посл. Филипљанима 2:13; као и посл. Титу 2:11-14.

5 Види поново: Посл. Римљанима 4:1-8, 16-22; као и 3:28.
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дела јесу увек пратилац праве спасоносне вере, али никако и услов спасења, 
као што ћемо се додатно уверити током даљег проучавања ове теме.

Оправдање вером у доба Закона

Након дугог временског периода којег можемо назвати „доба савести“, у 
којем су људи живели без специјалног Божијег откривења кроз писану Реч, 
наступило је доба закона. Почетак овога доба у библијској историји је сме-
штен у тренутку давања десет Божијих заповести Мојсију на планини Синај 
(2. Мојс. 20. гл.). Након израиљског избављења из вишевековног египатс-
ког ропства, Јахве, Бог њихових отаца Авраама, Исаака и Јакова одлучио 
је да поменути народ званично прогласи својим, у складу са претходним 
обећањем датим Аврааму, њиховом родоначелнику (1. Мојс. 22. гл.):

„И Мојсије изађе на гору к Богу; и повика му Господ с горе говорећи: 
овако кажи дому Јаковљеву, и реци синовима Израиљевим: видјели сте шта 
сам учинио Мисирцима и како сам вас као на крилима орловијем носио и 
довео вас к себи. А сада ако добро узаслушате глас мој и ушчувате завјет мој, 
бићете моје благо мимо све народе, премда је моја сва земља. И бићете ми 
царство свештеничко и народ свет. То су ријечи које ћеш казати синовима 
Израиљевим.“1 

У исто време, Господ је објавио своје законе Јаковљевим потомцима, 
дајући им до знања да му требају бити послушни уколико желе благословен 
живот:

„Још рече Господ Мојсију говорећи: Ја сам Господ Бог ваш. Немојте чи-
нити што се чини у земљи Мисирској, у којој сте живјели, нити чините што 
се чини у земљи Хананској, у коју вас водим, и по уредбама њиховијем не-
мојте живјети. Него моје законе вршите и моје уредбе држите живећи по 
њима. Ја сам Господ Бог ваш. Држите уредбе моје и законе моје; ко их 
врши, жив ће бити кроз њих. Ја сам Господ.“2

Закон којег је Господ дао Израиљцима преко Мојсија је био апсолут-
но савршен. Јаковљеви потомци, пак, попут свих осталих били су грешни 
људи, који поменуте законе нису могли да испуне у потпуности. Но, сврха 
закона је била управо та, да са једне стране, свакоме људском бићу прикаже 
Божије савршенство, а са друге - да захтевано савршенство не може да пос-
тигне ниједан човек, макар колико се трудио. Апостол Павле, који је у жи-
воту пре обраћења Христу био велики ревнитељ - што се тиче извршавања 
свих одредби закона, на крају је дошао до следећег закључка:

„Закон је сам по себи свет, и заповест је света, и праведна и добра. (...) 
Знамо, наиме, да је закон духован, а ја сам телесан, и као такав продан под 
грех.(...) Желећи, дакле, да чиним добро, налазим да за мене важи закон 
1 2. Мојс. 19:3-6. Нагласак мој. Појам „синови Израиљеви“ односи се на потомке Авраамовог 

унука Јакова, Исааковог сина. Јакову је Бог дао друго име „Израиљ“ (тј. „Израел“) што у пре-
воду значи: „Онај који влада са Богом“ (према: Bible reference library, people and places in the 
Bible, A Barbour book, New Jersey 1987). Види: 1. Мојс. 32:24-30. Данашњи Израелци (Јевреји) 
су потомци Авраама, Исаака и Јакова.

2 3. Мојс. 18:1-5. Нагласак мој.
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– да је зло у мени. Тако се по унутрашњем човеку радујем Божијем закону, 
али видим један други закон у својим удовима, који војује против закона 
мога ума и заробљава ме законом греха, који је у мојим удовима. Бедан сам 
ја човек; ко ће ме избавити од овог смртног тела.“1 

Сврха закона је била да потврди вечну истину, а она гласи: човек не може 
да буде спашен пред Богом сопственим добрим делима, већ искључиво ве-
ром у заменичку искупитељску жртву Исуса Христа. Исти апостол, након 
што је постао хришћанин и схватио прави смисао закона, рекао је следеће:

„А знамо да све што закон говори – говори онима који су под законом, 
да се свака уста запуше и да сав свет буде крив пред Богом. Јер делима 
закона нико се неће оправдати пред њим, посредством закона долази 
само познање греха.“2 

„Али знајући да се човек не оправдава делима закона, него само вером 
у Исуса Христа, поверовасмо и ми у Христа Исуса, да будемо оправдани 
вером у Христа а не делима закона, јер на основу дела закона нико 
неће бити оправдан.“3

„Јер који чине дела закона – под клетвом су; написано је наиме: ‘Нека је 
проклет свако ко не остане у свему што је написано у књизи закона – да то 
чини’. А да се код Бога нико не оправдава законом јасно је, јер ‘Праведник 
ће живети од вере’. А закон није од вере, него ‘Ко их изврши живеће у 
њима’. (...) Да је, наиме, дан закон који је био у стању да оживи, онда би пра-
ведност стварно била од закона. Али Писмо је затворило све под грех, да се 
на основу вере у Исуса Христа да обећање онима који верују.“4

Током читаве историје старозаветног „доба закона“, иако су се трудили 
да испуне Божије стандарде, Израиљцима то никада није полазило за ру-
ком. Следствено томе, били су принуђени да свакодневно приносе жртве 
због учињених греха, које је Господ прописао управо из тог разлога:

„Реци им дакле: ово је жртва огњена што ћете приносити Господу: два 
јагњета од године здрава, сваки дан на жртву паљеницу без престанка.“ 
(4. Мојс. 28:3; нагласак мој).

Новозаветни писац потврђује поменуту праксу, која нажалост није доно-
сила праве резултате:

„И сваки свештеник, додуше, стоји сваки дан и служи приносећи много 
пута исте жртве које никада не могу потпуно уклонити грехе.“ (Јеврејима 
посл. 10:11; нагласак мој).

1 Посл. Римљанима 7:12, 14, 21-24. Нагласак мој.

2 Посл. Римљанима 3:19-20. Нагласак мој. 

3 Посл. Галатима 2:16. Нагласак мој.

4 Посл. Галатима 3:10-12, 21-22. Нагласак мој.
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Прописујући приношење жртава због кршења одредби закона, Бог је Из-
раиљцима - вековима - непрестано указивао на једини пут опроштења и оп-
равдања, и то вером у проливену крв невине жртве – Исуса Христа.

СПАСЕЊЕ ВЕРОМ У ДОБА НОВОГА ЗАВЕТА

Књиге Новога завета, као штиво које описује живот и учење Спаситеља и 
његових апостола, саопштава нам много више детаља о спасењу кроз веру 
него старозаветни списи. И у Старом завету је Божији начин спасења веома 
очигледан, али је проучавање ове теме кроз новозаветне текстове – право 
духовно уживање. Појам спасења је од стране Христових ученика описан 
тако јасно, да је за искреног проучаваоца Библије просто немогуће да из-
вуче било који други закључак од онога који ћемо ми овде извести. Кроз 
разматрање које следи, још једанпут ћемо се уверити да је спасење Божије 
упечатљиво најузвишенија тема Светога писма.

Христос – Јагње Божије

„Сутрадан виде Исуса како долази к њему и рече: ево јагње Божије које 
уклања грех света.“1

Већ смо раније истакли чињеницу да је период Старога завета временски 
трајао до Христове смрти и васкрсења из мртвих. Обичај који је био уведен 
Божијим законом датим Мојсију, који је прописивао приношење животињс-
ких жртава због греха, још увек се свакодневно спроводио у Израиљу и у 
време када је у Назарету живео Исус. Ипак, након што је прошло око хиљаду 
и петсто година од давања закона, и након што су протекле реке проливене 
крви невиних животиња, дошло је време када ће бити принета права жр-
тва. У ствари, све старозаветне жртве су биле само слика оне праве која ће 
бити принета ради опроштења људских преступа и кривица:

„Јер закон има само сенку будућих добара, а не и само обличје ствари, 
па не може никад истим жртвама, које се непрестано приносе сваке године, 
усавршити оне који приступају. Зар се иначе не би престале приносити, зато 
што се не би више осећали грешни они који су тако служећи једном очишће-
ни? Али оне сваке године подсећају на грехе, јер крв бикова и јараца не 
може да отклони грехе. Зато улазећи у свет говори: ‘Жртава и приноса 
ниси зажелео, али си ми тело приправио; жртве које се спаљују и жртве за 
грех нису ти биле угодне. Тада рекох: ево долазим – у књизи је написано за 
мене – да учиним, Боже, твоју вољу’. Док он горе говори: ‘Жртава и приноса, 
жртава које се спаљују и жртава за грех ниси зажелео, нити су ти биле угод-
не’, оне се по закону приносе; тада рече: ‘Ево долазим да учиним твоју вољу’. 
Укида прво – да постави друго.“2

1 Ев. по Јовану 1:29.

2 Посл. Јеврејима 10:1-9. Нагласак мој.
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Исус Христос је у првој Петровој посланици1 и Откривењу описан као 
јагње које је заклано за грехе читавог света:

„И видех сред престола и четири жива бића и сред старешина Јагње где 
стоји као заклано (...) И певаху нову песму говорећи: достојан си да уз-
меш књигу и отвориш њене печате, зато што си био заклан и што си 
својом крвљу искупио Богу људе од свакога племена и језика и народа 
и народности, и учинио их Богу нашему царством и свештеницима и они ће 
царевати на земљи.“2

Читајући поменуте текстове који нам говоре о Христу као јединој правој 
жртви – ми долазимо до закључка да су и старозаветни верници били спа-
сени вером у Исусову жртву на Голготи попут новозаветних. Једина разлика 
је у томе што су они приносећи жртве гледали вером у будућност – на праву 
жртву која долази, док се верници Новог завета вером враћају у прошлост и 
посматрају својим духовним погледом Христа распетог и страдалог за њи-
хове грехе.

Христос је испунио строге одредбе Божијег Закона

„Не мислите да сам дошао да разрешим закон и пророке; нисам дошао 
да разрешим него да испуним. Јер вам заиста кажем, док не прође небо и 
земља, неће ни једно иота или једна цртица од закона нестати, док се све не 
збуде.“3

Изјава Господа Исуса Христа о томе да је дошао да испуни закон није 
била само жеља коју су имали у срцу и други побожни Јевреји ондашњег 
доба. То је била изузетна, величанствена изјава! Коначно је дошао дуго оче-
кивани, многим пророцима проречени Спаситељ – на коме треба да се ис-
пуни целокупно значење Старог завета. Христос, што у преводу значи „По-
мазаник“, је у својој личности објединио службу старозаветних помазаника 
– царева, свештеника и пророка. Објединио је такође и улогу првосвеште-
ника и жртве:

„Христос пак дође као првосвештеник будућих добара и уђе једном за 
свагда у светињу кроз већу и савршенију скинију која није људском руком 
начињена, то јест, није од ове творевине, и то не крвљу јараца и јунаца, него 
својом сопственом крвљу, те нађе вечни откуп.“ (Јеврејима 9:11-12; на-
гласак мој).

Испунио је стотине пророчанстава која су говорила о Њему, почев од 
оног које је изречено у Еденском врту.4 Он је био Божији Месија, најузвише-
нија личност икада рођена. Испуњење закона са његове стране је подразу-
мевало не само то да је живео безгрешним животом, већ и да је преузео на 
себе казне за грехе као и проклетства која је закон призивао на све његове 
прекршиоце:

1 1. Петрова 1:19-20.

2 Откривење Јованово 5:6, 9-10. Нагласак мој.

3 Ев. по Матеју 5:17-18.

4 Види само неке: 1. Мојс. 3:15; 5. Мојс. 18:18; Исаија 7:14, 9:6-7; Михеј 5:2; Захарија 9:9.
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„Христос нас је искупио од клетве закона тиме што је постао клетва за 
нас, јер је написано: ‘Нека је проклет свако ко виси на дрвету’.“ (Галатима 
3:13).

У великој душевној агонији и смртном страху у коме се Исус нашао у ге-
тсиманском врту, са његовог чела се сливао крвави зној. Знао је да мора да 
узме на себе казну за невероватну људску прљавштину и безакоње. Ипак, 
корачао је даље. Дозволио је да га ухапсе, наругају му се, туку га и на крају 
предају разулареној руљи која је тражила његову смрт. Римски војници су 
извршили наређење о распећу. Безгрешни је висио на крсту шест сати ис-
пуњавајући последња неиспуњена пророчанства о Себи – записана у Старом 
завету:

„Презрен бјеше и одбачен између људи, болник и вичан болестима, и као 
један од кога свак заклања лице, презрен да га ни за што не узимасмо. А он 
болести наше носи и немоћи наше узе на се, а ми мишљасмо да је рањен, 
да га Бог бије и мучи. Али он би рањен за наше пријеступе, избијен 
за наша безакоња; кар бјеше на њему нашега мира ради, и раном 
његовом ми се исцијелисмо.(...) Али Господу би воља да га бије, и даде га на 
муке; кад положи душу своју у принос за гријех (...) јер је дао душу 
своју на смрт, и би метнут међу злочинце, и сам носи гријехе многих, и 
за злочинце се моли.“1 

Схватајући сву величину Господње жртве, апостол Павле износи чињени-
цу да је у моменту Исусове смрти учињена савршена размена. Исус Христос 
је учињен грехом који је од Бога Оца кажњен, а свима онима који прихвате 
Њега за Спаситеља - вером - приписује се савршена Божија правда:

„Онога који није знао греха Бог је учинио грехом за нас, да ми у њему 
постанемо праведност Божија.2

Неограниченом патњом од Оца остављеног Сина, као и Његовом смрћу, 
небеска правда је била задовољена. Највећи знак да је Христос у потпунос-
ти испунио дело откупљења људског рода јесте било његово васкрсење из 
мртвих, након чега се вазнео на небо и сео са десне стране престола Преуз-
вишеног.

Величанствене последице Христове заменичке жртве

Стање у којем се налазе новозаветни верници је стање невероватне узви-
шености. Свето писмо нам открива да је сваки хришћанин: 

а) Пред Богом проглашен потпуно праведним:
„А сад се без суделовања закона јавила праведност од Бога, посведочена 

од закона и пророка, наиме, праведност Божија која вером у Исуса 
Христа долази за све који верују.“3

б) Додељена му је Божија праведност:

1 Исаија 53:3-5, 10, 12.

2 2. посл. Коринћанима 5:21.

3 Посл. Римљанима 3:21-22. Нагласак мој.
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„Онога који није знао греха Бог је учинио грехом за нас, да ми у њему 
постанемо праведност Божија.“1

в) Постао је савршен пред Богом у Христу:
„По овој вољи ми смо освећени приношењем тела Исуса Христа једном 

засвагда. (...) Једно приношење је, наиме, заувек довело до савршенс-
тва оне који се освећују.“2

г) Има мир са Богом:
„Пошто смо, дакле, оправдани вером, имамо мир с Богом посредством 

Господа нашега Исуса Христа, чијим смо посредством – вером, дошли 
до ове благодати у којој стојимо.“3

д) Рођен од Бога и постао Божије дете:
„А свима који га примише, даде моћ да постану деца Божија, - онима 

што верују у његово име.“4

„Видите какву нам је љубав дао Отац – да се назовемо деца Божија, и 
јесмо. (...) Драги моји, сад смо деца Божија и још се не показа шта ћемо 
бити.“5

ђ) Примио Духа усиновљења:
„Јер сви, које води Дух Божији, ти су синови Божији. Нисте, наиме, 

примили ропског духа да опет страхујете, него сте примили Духа уси-
новљења, којим вичемо: Ава Оче! Сам Дух сведочи са нашим духом да 
смо деца Божија.“6

„А кад је дошла пунина времена, посла Бог свога Сина, рођеног од жене, 
који је био под законом, да искупи оне који су под законом – да прими-
мо усиновљење. А пошто сте синови, посла Бог у ваша срца Духа Сина 
свога који виче: Ава, Оче.“7

е) Постао храм Светога Духа:
„Или зар не знате да је ваше тело храм Духа Светога који је у вама, кога 

имате од Бога, те не припадате само себи?“8

„А Бог нас са вама учвршћује у Христу, он нас је помазао, и запечатио 
нас, и дао Духа у наша срца – као капару.“9

ж) Постао станиште Оца и Сина:
„Исус одговори и рече му: ако ме ко љуби, држаће моју реч, па ће га љу-

бити мој Отац, и доћи ћемо к њему, и настанићемо се код њега.“10

з) Исус Христос га назива братом, сестром или мајком:

1 2. Коринћанима 5:21. Нагласак мој.

2 Јеврејима 10:10, 14. Нагласак мој.

3 Римљанима 5:1-2. Нагласак мој.

4 Ев. по Јовану 1:12. Нагласак мој.

5 1. посл. Јованова 3:1-2. Нагласак мој. 

6 Посл. Римљанима 8:14-16. Нагласак мој.

7 Посл. Галатима 4:4-6. Нагласак мој.

8 1. посл. Коринћанима 6:19. Нагласак мој.

9 2. посл. Коринћанима 1:21-22. Нагласак мој.

10 Ев. по Јовану 14:23. Нагласак мој.
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„Јер и онај који освећује и они који се освећују – сви су од једнога; због 
тога се не стиди да их назива својом браћом.“1

„И пружи своју руку на своје ученике па рече: ево моје мајке и моје браће; 
јер ко год чини вољу Оца мога који је на небесима, тај је брат мој и 
сестра и мајка.“2

и) Исус и Свети Дух се моле за њега пред Богом Оцем:
„Исто тако и Дух помаже нашој слабости; јер ми не знамо за шта треба 

да се молимо – како приличи, али сам Дух посредује за нас уздисајима 
који се не могу исказати. А онај што испитује срца зна шта је смерање 
Духа, пошто се по Божијој вољи моли за свете.“3

„Овај пак има непролазно свештенство зато што он остаје довека. Стога 
и може сасвим да спасе оне који његовим посредством прилазе Богу, 
пошто свагда живи – да се моли за њих.“4

ј) Ужива у Божијој љубави:
„Убеђен сам наиме, да нас ни смрт, ни живот, ни анђели, ни поглаварс-

тва, ни садашњост, ни будућност, ни силе, ни висина, ни дубина, нити 
какво друго створење, не може раставити од Божије љубави, која је у 
Христу Исусу Господу нашем.5

к) Ужива у Божијој заштити:

„Господњи се утабори анђео
да сачува те што Бога поштују (...)

Господ чува, оком гледа праведне,
И он чује кад га они преклињу (...)

На праведног зла се силна подижу,
Али Господ од свих зала избавља.“6

„Шта ћемо, дакле, на то рећи? Ако је Бог за нас, ко ће против нас? Бог, 
који није поштедео свог сопственог Сина, него га је предао за све нас, како 
нам неће с њим све друго даровати?“7

Закључак

Све ове привилегије, попут многих других које нисам побројао, јесу дар 
Божији који се стиче вером у Исуса Христа Спаситеља без икаквих заслуга 
од стране људи. Свето писмо изнад свега наглашава управо ту чињеницу.

1 Јеврејима 2:11. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 12:49-50. Нагласак мој.

3 Римљанима 8:26-27. Нагласак мој.

4 Јеврејима 7:24-25. Нагласак мој.

5 Римљанима 8:38-39. Нагласак мој.

6 Псалам 34:7, 15, 19. Превод проф. др Александар Бирвиш.

7 Римљанима 8:31-32. Нагласак мој.
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Пошто смо прилично детаљно проучили шта непогрешива Божија Реч 
научава о овој најважнијој доктрини, прећи ћемо на разматрање православ-
ног веровања у оквиру исте теме. Неће нам бити потребно много времена да 
уочимо огромну разлику између онога што као наук проистиче из еванђеља 
и предањских учења „светих“ отаца Источне цркве.
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3.
правоСлавно учење о СпаСењу

„Оправдање се не даје једном заувек, оно не представља гаранцију вечног 
спасења, него зависи од тога, колико ће грехован или побожан бити живот 
човека у будућности. То ни у ком случају није јуридички акт, који грешног 
човека претвара у праведника.“1

„Чудим се да се тако брзо одвраћате од онога који вас је позвао 
Христовом благодаћу, на друго еванђеље, које није друго еванђеље, него 
има неких који вас збуњују и желе да изврну еванђеље о Христу.“ 2

„Стога није никакво чудо да у православној догматици наук о оправдању 
игра јако малу улогу. У најпознатијем излагању православног учења о вје-
ри Ивана Дамашћанског (св. Јован Дамаскин; прим. И. С.) (око 700. - 750.) 
уопће се не помиње појам оправдања.“3

На самом почетку као и на крају претходног поглавља изнео сам тврдњу 
да је наука о спасењу, која је објављена у Библији, неупоредиво различита од 
онога што о тој теми проповеда Православна црква. Веома је лако утврдити 
да поменута верска организација не поседује истину по овом питању. Потпу-
но супротно многобројним наводима из Писма који показују да хришћани 
могу бити сигурни у своје вечно спасење пред Богом већ сада, православни 
верници се налазе у сталном страху и несигурности. То наравно из разлога 
што своје спасење темеље на делима и заслугама које би требале да их удос-
тоје примања вечног живота. Неке од обавеза са непрегледног списка дела 
која би се требала извршити да би се стигло у царство небеско су: крштење, 
причешћивање, постови, исповедање пред свештеницима, молитве свети-
тељима, Богородици и анђелима, молитве за душе умрлих и многе друге. 

Пре него што кренемо са проучавањем тема на основу којих ћемо побли-
же сагледати православно учење о спасењу, осврнућемо се на критике које 
богослови Источне цркве упућују на рачун еванђеоских протестаната, оп-
тужујући их за пропагирање погрешног и противбиблијског веровања. Ове 
критике су, наравно, неосноване и последица су погрешног схватања светих 
текстова од стране православних, као што ћемо се убрзо и уверити. Наиме, 
иако смо у прошлом поглављу веома јасно утврдили да читаво Свето писмо, 
и у Старом а поготово у Новом завету снажно наглашава да се спасење пред 
Богом стиче једино и искључиво вером у Христа Спаситеља (тј. рођењем од 
Бога – Светим Духом), православни богослов Лазар Милин у својој књи-
зи истиче следећу замерку оваквом исповедању. Он наиме сматра, а у то 
убеђује и своје истоверујуће, да су протестанти (између осталог и еванђео-

1 У шта верују православни хришћани, Светило, стр. 9.

2 Посланица Галатима апостола Павла 1:6-7.

3 Ernst Benz, Duh i život istočne crkve, str. 48.
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ски) своју доктрину о спасењу утемељили на погрешном Лутеровом преводу 
посланице Римљанима. Ево шта о овоме казује г-дин Милин:

„Наиме, Лутер је тврдио, а то су прихватили и остали протестанти, да 
се човек оправдава пред Богом само вером у Христа и у искупљење које је 
Христос својим страдањем донео човечанству. То је такозвани материјални 
принцип реформације. Добра дела за спасење нису потребна. (...) Интере-
сантан је поступак Лутера приликом превођења Св. писма на немачки. У 
Посланици Римљанима 3. глава 28. стих пише: „Сматрамо, наиме, да ће се 
човек оправдати вером без дела закона“. Он је тој реченици у преводу додао 
свега једну реч: „само“. Тако је испало да Св. писмо директно тврди оно што 
је Лутер прогласио материјалним принципом реформације: „човек се спа-
сава само вером“. (...) Ма колико такво учење било нелогично и антибиб-
лијско, оно је ипак ушло у основу целог протестантизма у свим његовим 
видовима.“1

Као што можемо да уочимо, Милин и остали православни богослови, као 
и обични верници сматрају да су протестанти у криву, јер прихватају Луте-
рову науку која је проистекла из његовог лошег превода Светог писма. Да 
ли је то заиста тако могли смо да се уверимо приликом читања претходног 
поглавља, у коме смо навели читав низ библијских текстова који веома јас-
но описују Божији пут спасења који важи за сваког човека. Но, ипак, зар у 
Библији заиста нигде не постоји формулација која гласи да се човек пред 
Богом спасава (или оправдава) „само вером“? На ово питање бисмо могли 
веома јасно да одговоримо. Чак и кад таква формулација нигде не би пос-
тојала, науку о спасењу само кроз веру потврђују сви библијски текстови 
(наравно уз услов да се схвате онако како су и написани). Међутим, и поред 
тога, Господ се кроз апостола Павла побринуо да једном за увек библијски 
потврди науку о спасењу само кроз веру – за све оне који желе да Њему буду 
послушни и прихвате Његову Реч. Апостол Павле је у посланици Галати-
ма, која представља писмо у коме се најснажније борио за чистоту вере и 
исправно схватање Божијег дара спасења, између осталог (описујући своје 
раније обраћање упућено ап. Петру) истакао и следеће:

„Рекох Кифи пред свима: (...) Ми смо по рођењу Јудеји, а не грешници 
из многобожаца, али знајући да се човек не оправдава делима закона, него 
само вером у Исуса Христа, поверовасмо и ми у Христа Исуса, да будемо 
оправдани вером у Христа а не делима закона, јер на основу дела закона 
нико неће бити оправдан.“2

Можда ће неко од православних читалаца помислити да је и управо на-
ведени цитат преузет из Лутеровог, или неког другог протестантског пре-
вода Библије. Међутим, превод који сам управо навео (а којим се користим 
у читавој овој књизи – осим ако није другачије назначено) сачинио је, са 
грчког изворника, православни преводилац, свештеник СПЦ и професор 
православне богословије у Београду, покојни др Емилијан М. Чарнић. А да 
није само он превео стих из посл. Галатима 2:16 на овај начин (где је јасно 

1 Лазар Милин, Научно оправдање религије, Црква и секте, стр. 52. Нагласак мој.

2 Посланица Галатима 2:14, 16-17. Нагласак мој.
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истакнуто да се човек оправдава само вером), доказаћу навођењем и мно-
гих других превода. Такође православни преводилац и професор богосло-
вије, др Димитрије Стефановић је у првој половини ХХ века овако превео 
поменути стих:

„Но, знајући да се човек не оправдава делима закона, него само вером 
у Христа Исуса, и ми у Христа Исуса поверовасмо, да се оправдамо вером 
у Христа, а не делима закона, јер се делима закона нико неће оправдати.“ 
(Нагласак мој).

 Вук Караџић је превео на веома сличан начин:
„Па дознавши да се човјек неће оправдати дјелима закона, него само 

вјером Исуса Христа, и ми вјеровасмо Христа Исуса да се оправдамо вјером 
Христовом...“ (Нагласак мој).

Следе цитати из још једног српског, два хрватска (католички преводи) и 
на крају једног протестантског (такође хрватског) превода:

„Али знајући да човека не оправдавају дела закона, него само вера у 
Исуса Христа, то и веровасмо у Исуса Христа, да се оправдамо вером Хрис-
товом...“ (превод др Луја Бакотића; нагласак мој);

„А јер знамо, да се човјек не оправдава дјелима закона, него само вје-
ром у Исуса Криста, и ми вјеровасмо у Криста Исуса, да се оправдамо вјером 
у Криста...“ (превод: dr. Ivan Ev. Šarić, nadbiskup vrhbosanski, peto izdanje, 
Salzburg 1969. год. Нагласак мој);

„Али како знамо да човјека не оправдава вршење Закона, него само вје-
ра у Исуса Криста, то смо и ми пригрлили вјеру у Криста Исуса да бисмо 
се оправдали вјером у Криста...“ (превод: Biblija Kršćanske Sadašnjosti, dr. 
Lјudevit Rupčić, Zagreb 1983. год. Нагласак мој);

„Знајући ипак да се човјек не оправдава дјелима закона, ни другачије 
него само вјером у Исуса Криста, и ми смо повјеровали у Исуса Криста, да 
бисмо се оправдали вјером у Криста...“ (Zagrebačko izdanje, treće izdanje, dr. 
Branko Đaković, GBV 1994. Rijeka).

Ипак, и поред свих ових, претходно наведених доказа (а докази о ис-
правности еванђеоско – протестантског веровања о спасењу ће бити при-
казивани и током даљег проучавања) православни и даље остају при своме 
- верујући да су за спасење потребна и различита побожна дела, па макар 
колико Библија наглашавала супротно. У наредном делу поглавља позаба-
вићемо се детаљном анализом овог веровања Источне цркве, и доказати сву 
његову неисправност.

КРШТЕЊЕ КАО УСЛОВ СПАСЕЊА

Православна црква учи да је крштење водом неопходно за спасење чо-
века. Зато ћемо најпре проучити њене тврдње о спасењу кроз крштење а 
потом на њих дати и библијски одговор. 

„Света тајна крштења. Ова света тајна је капија за улазак у Цркву Хрис-
тову, или операција калемљења дивље маслине на питому. (...) Према томе, 
света тајна крштења услов је духовног сједињења с Богом и спасења. Без 
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крштења – нема спасења. У светој тајни крштења умире духовно и 
сахрањује се стари, грешни човек, а рађа се нови, безгрешан.“1

„Он је, међутим, учећи заповедио: „Ко верује и крсти се спашће се“ (Мар. 
16, 16). Никодиму, пак, потоњем ученику свом и апостолу, изричито је казао: 
„Заиста, заиста ти кажем: ако се ко поново не роди не може видети царс-
тва Божјег. Ако се ко не крсти водом и духом – објаснио је потом 
Господ, не може ући у царство Божје“. (Јов. 3, 35). „Поново рођење“ или 
„Крштење водом и духом“ је прва света тајна Цркве Православне – Света 
тајна крштења. (...) Заповест о Светој тајни крштења – о крштењу, „водом 
и духом“ јесте прво еванђеље, прва благовест Спаситељева, коју је он даро-
вао човечанству. (...) то је нарочито заповедио, као што смо већ нагласили, 
и ученицима својим (Мат. 28, 29) који су проповедали нову Божанску науку 
људима и крштавали их „водом и духом“ у име Оца и Сина и Светога Духа. 
(...) По вери нашој светој, у Св. Тајни крштења новокрштени се чисти од 
наследног прародитељског греха и духовно се рађа за Бога, за живот вечни. 
(...) Крштење је, дакле, услов нашег спасења.“2

„Временом, када су верни почели да крштавају своју децу – бебе пре-
стао је катихуменат (припрема за крштење одраслих особа који се састојао 
у учењу и усвајању основних истина хришћанства, прим. И. С.), а родило се 
кумство. Деца су се крштавала, и сада се крштавају по вери кума, који у св. 
тајни крштења постаје духовни отац детета – кумчета јер га духовно рађа 
за Бога. (...) Света тајна крштења је најважнија света тајна у 
Цркви Христовој. (...) И по томе још што се име новокрштенога, које му 
даје кум за време обреда Свете тајне крштења, записује у „Књигу рођених 
и крштених Цркве Христове“ и у „Књигу вечнога живота“ - вечну књигу 
Јагњета, које је заклано од постанка света“.3

Из управо наведених цитата, можемо да извучемо следеће закључке:
- Крштење је услов спасења и без њега оно није могуће;
- Господ Исус Христос је проповедао о „крштењу водом и 
   духом“;
- Апостоли су „крштавали водом и духом“;
- Крштење је прозвано „светом тајном“ и названо првим 
  еванђељем;
- Крштењем се човек чисти од прародитељског греха (и свих
  до тада учињених);
- Мала деца се крштавају по вери кума, који постаје духовни
  отац детета; 
- Име које детету надене кум уписује се у „књигу живота“ на небесима;
- Уписује се и у књигу „рођених и крштених Цркве Христове“.

1 Протојереј Живан М. Маринковић, Најбољи васпитач, Београд 1968. год. стр. 246. Нагласак 
мој. 

2 Веронаука у кући, Православна верска читанка, Београд, 1991. год. стр. 26-27. Нагласак мој.

3 Наведено дело стр. 30, 32. Нагласак мој.
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Познаваоцу Светог писма ће одмах након читања ових текстова бити јас-
но да се они, не само не темеље на учењу Божије Речи, већ представљају 
грубо извртање Христових поука и апостолских новозаветних записа.

Христос никада није проповедао нити пак изрекао нешто што би личи-
ло на „крштење водом и духом“ (у смислу новозаветне уредбе о крштењу у 
води сваке верујуће особе), нити су пак апостоли икада некога крстили „во-
дом и духом“. Наравно, ни остале тврдње православних нису нимало тачне. 
Нити је крштење услов спасења, нити је оно „света тајна“, а не помиње се 
ни чишћење прародитељског греха. Крштење „по вери кума“ је више него 
небиблијско као и тобожње уписивање имена које је кум смислио у „књи-
гу живота“ и непостојећу (пред Богом) књигу „рођених и крштених“ Цркве 
Христове. Све оно што православни верују по овом питању, настало под ути-
цајем „отаца“ цркве из каснијих векова и нема ничег заједничког са Хрис-
товом и апостолском науком. Ове тврдње које сам управо изнео је врло лако 
доказати.

Приликом заступања става да је крштење услов спасења, православни 
богослови цитирају као доказ једини за то расположиви стих у Новом заве-
ту, из ев. по Марку 16:16, а који гласи овако:

„Ко поверује и крсти се – биће спасен, а ко не поверује – биће осуђен.“
Православна црква – будући да нема подршку за своју теологију на стра-

ницама Светог писма, прибегава вађењу стихова из контекста целокупног 
библијског значења и њиховом самосталном тумачењу. Међутим, и лети-
мичним погледом на поменути стих, можемо да уочимо да је услов спасења 
вера а не крштење. Господ, говорећи о осуди каже: „а ко не поверује – биће 
осуђен“, а не: „ко не буде крштен – биће осуђен.“ Према томе, вера и невера 
су узроци спасења или неспасења. Што се крштења тиче, оно представља 
новозаветну уредбу која се треба да изврши над сваким човеком који је по-
веровао у Христа Спаситеља.

 Сасвим је сигурно да су апостолско веровање и пракса најисправнији од 
свих у досадашњој историји хришћанства. Стога, из њиховог учења и праксе 
крштавања најбоље ћемо сазнати шта је Господ „мислио“ када је рекао: „Ко 
поверује и крсти се – биће спасен.“

Значај крштења у првовековној Цркви

„Вера је дар Божји и стиче се приликом крштења. Вера је дар 
Божји и јесте као некакво божанско семе које Дух Свети посеје у душу човеку 
приликом крштења.“1

„Мене, уосталом, Христос није послао да крштавам, него да пропове-
дам еванђеље.“2

„Вера, дакле, потиче од проповеди, а проповед бива Христовом 
речју.“3

1 Маринковић, Најбољи васпитач, стр. 10.

2 1. Коринћанима 1:17а. Нагласак мој.

3 Римљанима 10:17. Нагласак мој.
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Из првог од управо наведених цитата, сазнајемо за веровање православ-
них о томе да човек добија веру у тренутку свог крштења. Следствено томе, 
извлачимо закључак да особа тек крштењем постаје хришћанином, а да је 
на крштење дошла као безбожник над којим се врши одређени црквени 
обред - који га потом, на неки чудесан начин, чини верником. Колико је 
овакво веровање далеко од библијског откривења готово да није потребно 
посебно истицати. Ипак, из разлога што желим да докажем да самозвано 
„православље“ не поседује истину у свом исповедању, обратићемо пажњу на 
новозаветни одговор на поменуту тврдњу. 

Христос и апостоли су заступали потпуно другачије гледиште у вези 
крштења у поређењу са оним које им приписује традиционално хришћанс-
тво Истока.

Након свога васкрсења, Господ је заповедио ученицима да иду у сав свет, 
проповедају еванђеље о спасењу кроз веру и тако науче све људе - чинећи их 
Његовим ученицима. Следећи корак који су апостоли требали да учине са 
особама које су узверовале јесте њихово крштење у води - у име Оца, Сина и 
Светога Духа:

„Зато идите и научите и начините мојим ученицима све народе. Крстите 
их у име Оца и Сина и Светога Духа. Учите их да извршују све што сам вам 
заповедио.“1

Крштење у води је требало да буде спољашњи знак оправдања вером 
(спасења) и „сахране“ греховног начина живота, попут нпр. обрезања у Ста-
ром завету – које је било знак „обрезања срца“ тј. одбацивања греха. Господ 
је, наиме, старозаветним Израиљцима заповедио да обрезују све своје муш-
ке потомке, као знак њихове припадности и посвећености Богу:

„А ово је завјет мој између мене и вас и сјемена твојега након тебе, које 
ћете држати: да се обрезује између вас све мушкиње.“2

„И обрезаће Господ Бог твој срце твоје и срце сјемена твојега, да 
би љубио Господа Бога својега из свега срца својега и из све душе своје, 
да будеш жив.“3

Апостол Павле у Новом завету наглашава чињеницу да Израиљци у Ста-
ром завету, па и њихов праотац Авраам, нису били спасени и од Бога при-
хваћени ради свога спољашњег – телесног обрезања, већ због искрене жеље 
за служењем и вршењем Божије воље. Заправо, само телесно обрезање је 
требало да буде спољашњи, видљиви знак њихове искрене вере и спремнос-
ти за послушањем Господње воље:

„Да ли се ово блаженство односи само на обрезане, или и на необрезане? 
Ми, наиме, говоримо: ‘Аврааму је вера урачуната као праведност’. Како му је 
то урачунато? када је био обрезан или када је био необрезан? Не када је био 
обрезан, него када је био необрезан. Па и знак обрезања добио је као 
печат праведности коју је стекао вером као необрезан, да буде 
отац свих који као необрезани верују, да се и њима то урачуна у праведност, 

1 Ев. по Матеју 28:19-20. Четири еванђеља, превод проф. др А. Бирвиш.

2 1. Мојсијева 17:10. Нагласак мој.

3 5. Мојсијева 30:6. Нагласак мој.
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и да буде отац обрезаних, оних наиме, који нису само обрезани, него и ходе 
стопама вере нашега оца Авраама, коју је он као необрезан имао.“1

Исти апостол сведочи да у тренутку искреног поверовања и духовног 
рођења верника, Бог човека чисти од греха „обрезујући га нерукотвореним 
обрезањем“ тј. одбацујући од њега претходно почињене грехе, и дајући му у 
срце жељу да испуњава Његову вољу (Фил. 2:13):

„У њему сте и обрезани нерукотвореним обрезањем, - у скидању 
чулног тела, - Христовим обрезањем, кад сте у крштењу с њим сахрањени; у 
њему сте заједно с њим васкрснути вером у делотворну силу Бога који га 
је васкрсао из мртвих.“2

У складу са целобиблијским научавањем оправдања и спасења кроз веру 
у Христа а не кроз верске обреде, апостоли, за разлику од православних све-
штеника, тврде да вера настаје као резултат слушања проповеди из Божије 
Речи (Рим. 10:17). У складу са тиме, апостол Павле је могао да изјави да њега 
Господ није послао да крштава већ да проповеда еванђеље (1. Кор. 1:17). Ни 
у једном свом писму овај апостол није оставио ни мало места идеји да би 
крштење водом могло да допринесе било чијем спасењу. Насупрот томе, он 
је увек наглашавао важност поверовања у поруку еванђеља (радосне вести) 
о Исусовом страдању и васкрсењу из мртвих:

„Ја се, наиме, не стидим еванђеља, јер је оно сила Божија на спа-
сење свакоме који верује, прво Јудејину а и Грку3. Јер се у њему открива 
праведност Божија, из вере у веру, као што је написано: ‘Праведник ће жи-
вети од вере’.“4

„Ако, дакле, својим устима исповедиш да је Исус Господ и поверујеш у 
свом срцу да га је Бог васкрсао из мртвих, бићеш спасен. Јер срцем се 
верује за праведност, а устима се исповеда на спасење. Писмо, наиме, каже: 
‘Свако, ко верује у њега, неће се постидети’. Јер нема разлике између Јудеји-
на и Грка; један исти Господ је над свима, богат за све који га призивају, јер 
‘Свако, ко призове име Господње, биће спасен’.“5

Да је, којим случајем, ап. Павлу било познато да је крштење услов спа-
сења, те да се њиме стиче вера, овај Божији слуга сигурно не би губио време 
и организовао би масовна крштења неверујућих пагана.

Примери крштавања која су чинили апостоли

Из следећих примера можемо да уочимо да су апостоли увек крштава-
ли људе тек након што су им проповедали еванђеље о спасењу кроз веру у 
Христа Спаситеља. Крштавани су само и искључиво они који су поверовали, 
тј. они који су из стања неверовања прелазили у стање вере:

1 Римљанима 4:9-12. Нагласак мој.

2 Колошанима 2:11-12. Нагласак мој.

3 Јудеји и Грци се спомињу као представници обрезаних и необрезаних народа. Јудеји су као 
Авраамови потомци били обрезивани, док са Грцима то није био случај.

4 Римљанима 1:16-17. Нагласак мој.

5 Римљанима 10:9-13. Нагласак мој.
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„А Петар им рече: покајте се и нека се свако од вас крсти у име Исуса 
Христа за опроштење својих грехова, па ћете примити дар Духа Светога. (...) 
Тако се крстише они који су примили његову реч.“1

„Расејани међутим пролажаху свуда и проповедаху реч Божију. Тако Фи-
лип дође у главни град Самарије и проповедаше им Христа.(...) Када пак 
повероваше Филипу, који је проповедао еванђеље о царству Божијем и о 
имену Исуса Христа, крштаваху се људи и жене.“2

„На то Филип отвори своја уста и почевши од овога места Писма пропо-
веди му еванђеље о Исусу. А кад су путујући дошли до неке воде, ушкопље-
ник рече: ево воде, шта ми смета да се крстим? [Филип пак рече: 
ако верујеш од свег срца: може. Он одговори и рече: верујем да је Исус 
Христос син Божији.] И заповеди да стану кола, те обојица сиђоше у воду, 
Филип и ушкопљеник, и крсти га.“3

„За њега сведоче сви пророци, да ће његовим именом добити оп-
роштај грехова свако ко верује у њега. Док је Петар још говорио ове 
речи, сиђе Дух Свети на све који су слушали говор. (...) Тада одговори Петар: 
може ли ко да ускрати воду, да се не крсте ови који су примили Духа Светога 
као и ми? И заповеди да их крсте у име Исуса Христа.“4

„Господо, шта треба да учиним да бих се спасао? Они пак реко-
ше: поверуј у Господа Исуса, па ћеш бити спасен и ти и твој дом. 
И проповедише реч Господњу њему и свима који су били у његовој кући. 
И узевши их још у онај ноћни час опра им ране од удараца, па одмах би 
крштен он и сви његови.“5

Из свих поменутих примера апостолског крштавања, дакле, можемо да 
установимо следећи редослед дешавања:

- Проповедање еванђеља о спасењу кроз веру у Христа онима који не ве-
рују;

- Поверовање слушалаца у спасоносну поруку еванђеља;
- Крштење водом нових верника, на основу њиховог сведочанства о ус-

вајању вере у Спаситеља Исуса Христа и њиховог покајања.

На овај начин, укратко, али ипак довољно детаљно сагледали смо апос-
толску праксу крштавања и увидели да они нису веровали у неопходност 
крштења за спасење. Са друге стране, уочили смо да је постојала обавеза, 
у складу са Господњом заповешћу, да се сваки верник крсти недуго после 
његовог предања Христу – вером.

Схватајући библијску науку о овом предмету, потврђујемо реч коју је 
изрекао Господ Христос: „Ко узверује и крсти се - биће спасен.“ Подразу-
мевајући да ће сваки верник бити крштен одмах по узверовању, Христос је 

1 Дела апостолска 2:38, 41. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 8:4-5, 12. Нагласак мој.

3 Дела апостолска 8:35-38. Нагласак мој.

4 Дела апостолска 10:43-48. Нагласак мој.

5 Дела апостолска 16:30-33. Нагласак мој.
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- говорећи о будућем времену - споменуо да ће они који се спасавају бити 
наравно и крштени.1

Крштење водом као духовно рођење

„Никодиму, пак, потоњем ученику свом и апостолу, изричито је казао: 
„Заиста, заиста ти кажем: ако се ко поново не роди не може видети царства 
Божјег. Ако се ко не крсти водом и духом – објаснио је потом Господ, не 
може ући у царство Божје.“2

Пред нама је још једно веровање православних које је уско везано са њи-
ховим схватањем о неопходности крштења за спасење. Иако смо и до сада 
постали потпуно уверени у неисправност таквог става, проучавање које сле-
ди ће нас још више у то уверити. Наиме, цитат који сам управо навео а који 
потиче из патријархом Павлом благословљене књиге, није ништа друго већ 
један погрешно схваћени и погрешно наведени текст из еванђеља. Да бис-
мо увидели сву разлику између Христових речи и овог намерно погрешно 
цитираног текста – који би требало да православнима обезбеди потврду њи-
ховог учења, упоредићемо га са Исусовом изјавом коју је записао апостол 
Јован:

„А беше међу фарисејима човек по имену Никодим, старешина јудејски; 
овај дође Исусу ноћу и рече му: рави, знамо да си ти као учитељ дошао од 
Бога; јер нико не може да чини ова чуда која ти чиниш ако Бог није с њим. 
Одговори Исус и рече му: заиста, заиста, кажем ти, ако се ко не роди одозго, 
не може видети царства Божија. Рече му Никодим: како може човек да се 
роди кад је стар? Зар може по други пут да уђе у утробу своје мајке и да се 
роди? Одговори Исус: заиста, заиста, кажем ти, ако се ко не роди водом и 
Духом, не може ући у царство Божије. Што је рођено од тела – тело је, а 
што је рођено од Духа – дух је. Немој да се чудиш што ти рекох: треба да се 
родите одозго. Ветар дува где хоће и фијук његов чујеш, али незнаш одакле 
долази и куда иде. Тако је са сваким који је рођен од Духа. Одговори Нико-
дим и рече му: како може то бити? Исус одговори и рече му: ти си израиљс-
ки учитељ и незнаш то?“3

Оно што најпре можемо да приметимо у богонадахнутом тексту јесте да 
Господ Христос апсолутно нигде не спомиње „крштење водом и Духом“ (већ 
помиње рођење, а те речи нипошто немају исто значење, као што је свима 
познато). Неопростиво је у уста Господа Исуса стављати речи које Он, не 

1 Потребно је да буде јасно и следеће: Под појмом „крштење“ се у Библији не подразумева само 
крштење водом већ и „крштење Светим Духом“ (види: Дела ап. 1:5; 11:15-16; 1. Кор. 12:13) као 
и „крштење огњем“ тј. спаљивање у ватри огњеног језера (види: Мт. 3:11-12). Исус је и о свом 
страдању на крсту говорио као о „крштењу“ (види Лк. 12:50), као и о страдању апостола (Мк. 
10:38-39). Стога, веома је могуће да, у складу са целокупном библијском пору-
ком о вечном спасењу, Господ Христос, када изговара стих Мк. 16:16 не мисли 
на крштење водом већ Светим Духом – што би свакако подржало целокупно 
његово учење о спасењу, које су потом проповедали апостоли.

2 Веронаука у кући, стр. 26. Нагласак мој.

3 Ев. по Јовану 3:1-10. Нагласак мој.
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само да није изговорио, већ није ни помишљао да изговори. У поменутом 
Христовом говору сусрећемо се са једном изузетном Божијом „интервен-
цијом“ над сваким грешником који прихвати Исуса Христа као свог личног 
Спаситеља. Ту интервенцију Господ назива „рођење одозго“ или „рођење 
од Духа“.

 Рођење од Бога

У поруци изреченој једном од учених верских вођа у тадашњем Изра-
иљу, Никодиму, Христос је изнео тврдњу да ниједан човек не може да уђе 
у царство Божије уколико није „рођен одозго“ тј. „од Духа“. Ово „рођење 
одозго“ Исус назива још и „рођењем водом и Духом“ и упућује Никодима на 
чињеницу да је ова духовна истина објављена још у књигама Старог завета 
– које је овај фарисеј врло добро познавао. Очигледно је да се Никодим није 
одмах најбоље снашао у разумевању ове поруке. Није му било јасно како 
већ одрастао човек може поново да буде рођен. Међутим, Господ је упутио 
Никодима да размишља на духован а не телесан начин, рекавши му: „што 
је рођено од тела – тело је, а што је рођено од Духа – дух је.“ Помињући 
појмове „рођење одозго“, „рођење водом и Духом“, и „рођење од Духа“ у не-
колико узастопних реченица, сасвим је јасно да Господ упућује на потпуно 
исти духовни догађај.

На почетку свога еванђеља, у оном његовом делу у коме још увек не опи-
сује конкретне догађаје из Христовог живота, апостол Јован, сумирајући 
последице Његовог доласка међу људе, каже:

„Истинита светлост, која осветљава сваког човека, долажаше на свет. На 
свету беше, и свет кроз њега поста, и свет га не позна. Својима је дошао, и 
његови га не примише. А свима, који га примише, даде моћ да постану 
деца Божија, - онима што верују у његово име, који се не родише од 
крви, ни од воље тела, ни од мужевљеве воље – него од Бога.“1

Иако Господа Исуса Христа добар део јеврејског народа није прихватио, 
као и већи број многобожаца који је о њему чуо кроз апостолске пропове-
ди, оним људима који су Га прихватили вером – Бог је дао моћ да постану 
Његова деца. То су људи који нису рођени само на природан начин – од 
овоземаљских родитеља, већ они који су рођени и на духован начин – од 
самог Бога.

Природа духовног рођења

Након што је изразио чуђење и неразумевање духовног рођења, Исус је 
Никодиму поставио питање: „ти си израиљски учитељ и незнаш то?“ Овај 
фарисеј је у Св. писму Старог завета морао да уочи истину о којој му је Исус 
говорио. Али, очигледно је да то није био случај. Ипак, без обзира на непоз-
навање једне од најважнијих духовних порука од стране човека који је био 
учитељ другима, реч о „духовном рођењу од Бога“ је била јасно записана на 
1 Ев. по Јовану 1:9-13. Нагласак мој.
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више места у старозаветним књигама. Најјаснији текст који о овоме гово-
ри, а кога је написао пророк Језекиљ пет стотина година пре Христа, гласи 
овако:

„И покропићу вас водом чистом, и бићете чисти; ја ћу вас очистити од 
свијех нечистота ваших и од свијех гаднијех богова ваших. И даћу вам ново 
срце, и нов ћу дух метнути у вас, и извадићу камено срце из тијела 
вашега, и даћу вам срце месно. И дух свој метнућу у вас, и учинићу да 
ходите по мојим уредбама и законе моје да држите и извршујете.“1

Овај текст говори управо о ономе што смо утврдили приликом проуча-
вања Аврамовог живота и његовог оправдања кроз веру. Уколико обрати-
мо пажњу на његово казивање, приметићемо да Господ обећава да ће неке 
људе:

- учинити чистим кроз „купање“ у чистој води;
- препородити давањем новог срца и духа;
- учинити стаништем (храмом) свог Духа;
- научити да ходе по његовим заповестима и уредбама.
Рођење од Бога, „водом и Духом“ подразумева све напред наведено. На-

кон што је особа, вером у Христа „рођена одозго“, она добија нову природу 
којом избегава живот грешења и жели да угоди Богу свакодневно (Језекиљ 
36:27):

„Према томе, ако је ко у Христу – ново је створење; старо је прошло, види, 
постало је ново.“2

„Нико, ко је од Бога рођен, не чини греха, јер његово семе остаје у њему; 
и не може да греши, јер је од Бога рођен.“3

„Знамо да нико, ко је од Бога рођен, не греши, него од Бога рођени чува 
самога себе, и нечастиви га се не дотиче.“4

Кроз ново рођење особа постаје храм Светог Духа (Језекиљ 36:27):
„И ја ћу молити Оца, па ће вам дати другог помагача – утешитеља да буде 

са вама довека, Духа истине, кога свет не може да прими, јер га не види и 
не познаје; ви га познајете, зато што борави код вас и биће у вама.“5

„Сам Дух сведочи са нашим духом да смо деца Божија.“6

„Зар не знате да сте храм Божији и да Дух Божији обитава у вама?“7

Овакво испуњење Светим Духом се назива још и „крштење Светим Ду-
хом“8, а оно се дешава, према Библији, пре крштења у води и представља 

1 Књ. пророка Језекиља 36:25-27. Нагласак мој.

2 2. Коринћанима 5:17.

3 1. Јованова 3:9. Јован не говори о повременим сагрешењима због којих се истински верник 
каје, већ о намерном и свесном чињењу дела која су у супротности са откривеном Божијом 
вољом. Види и у: Јаковљева 3:2.

4 1. Јованова 5:18.

5 Ев. по Јовану 14:16-17. Нагласак мој.

6 Римљанима 8:16.

7 1. Коринћанима 3:16.

8 Када ап. Павле у 1. Кор. 12:13; и Гал. 3:27 говори о крштењу, он веома јасно истиче да се ту 
ради о крштењу Светим Духом, а не водом – како то наводе православни оправдавајући своје 
учење.
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услов уроњења у воду.1 Иако православни тврде да се „идеја о другом рођењу 
као религиозном искуству, невезано с крштењем, појавила недавно и да 
нема библијску заснованост,“2 управо је супротно истина. Рођење од Бога 
је поновно успостављање присног заједништва са Господом кроз искрену 
и чврсту веру; заједништва које особа никада до тада није имала због на-
слеђеног прародитељског греха и духовног мртвила у коме се налазила. 
Тврдњу православних да је „крштење средство реалног сједињења човеко-
вог са Христом и поново рођење“3 је, иначе, веома лако оборити и из искуст-
ва. Свето писмо нам сведочи да сви који су од Бога рођени не живе грешним 
начином живота и да се чувају да не сагреше пред Свевишњим, као што сам 
навео малочас. Уколико сагледамо животе многих крштених у православ-
ним црквама (као и у многим другим) широм света, веома лако ћемо уочити 
да међу овако „поново рођеним и са Христом сједињеним“ људима има вео-
ма много богопсовача, прељубника, обмањивача, родитељима непокорних, 
пијанаца и осталих безбожника сваке врсте, што нам јасно ставља до знања 
да нису ни „поново рођени“ нити пак „с Христом сједињени“ иако би, по 
православној теологији, требали да буду. Богохулно би било и помислити, а 
не изговорити и догмом у цркви прогласити да је неко, ко Бога псује (као ве-
лико мноштво крштених Срба) заправо Божије дете и сједињен са Христом. 
Даљи коментар осим овог, сматрам, није потребан.

Кум као духовни родитељ новокрштеног

Из раније цитираног текста преузетог из књиге „Веронаука у кући“ са 30. 
и 31. странице, сазнајемо да се деца у православној цркви крштавају по вери 
кума, који постаје њихов духовни родитељ. Овај духовни отац малог детета 
„рађа“ своје кумче „за Бога, за вечност“. Православље истиче и схватање да 
духовна веза између кума и кумчета важи и као крвно сродство.4

Након што на основу Светог писма и других докумената изнесемо истину 
о пореклу кумства у хришћанству, још једном ћемо се утврдити у ставу да 
Источна црква има веома мало додирних тачака са изворним апостолским 
учењем.

Шта еванђеље говори о кумству?

Најкраћи одговор на ово питање би био једноставно: ништа!
Нови завет уопште не познаје институцију кумства тј. духовног оца крш-

теног детета. Уствари, као што смо до сада утврдили, Библија налаже крш-
тење искључиво оних особа које су поверовале у Христа Спаситеља. Мала 
деца и бебе су искључене из списка оних који могу бити крштени, јер још 

1 Види: Јован 1:32-34; Дела 10:43-48; 11:15-16; Римљ. 6:3-4; Гал. 3:26.

2 У шта верују православни хришћани, Светило, стр. 8.

3 Наведено дело стр. 7.

4 Види у: Веронаука у кући, стр. 30.
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увек не могу одговорно и свесно да прихвате хришћанску веру. У Св. писму 
не можемо наћи ни један једини пример крштавања новорођенчади и мале 
деце, иако библијски није искључено крштавање старије деце (од нпр. 7 год. 
надаље) која су поверовала. Православни историчар Јевсевије Поповић то 
потврђује следећим исказом:

„За време апостола сваки, који је искрено поверовао у Христа те 
хтео искрена срца ући у Његово Царство, и његову цркву, крштен је без 
даље припреме, осим што је претходно саслушао какву снажну проповед. 
(...) Свакако су и деца крштавана, јер се зна, да је Петар крстио капетана 
Корнилија у Кесарији са целим домом, исто тако Павле тамничара у Фи-
липима са целим домом и Стефанина у Коринту опет са целим домом; кад 
дакле са целим домом, онда свакако и са децом.“1

Иако је Јевсевије Поповић овиме хтео да оправда крштавање мале деце 
и беба код православних, ипак нам је саопштио да су апостоли крштавали 
оне који су искреног срца поверовали. То нам потврђује и еванђелист Лука 
у Делима апостолским, када истиче да су у Корнилијевом и тамничаревом 
дому крштени они који су слушали проповед и усвојили веру (што је 
свакако укључивало децу али не и новорођенчад и одојчад која нису могла 
да чују и поверују):

„Док је Петар још говорио ове речи, сиђе Дух Свети на све који су 
слушали говор. (...) Тада одговори Петар: може ли ко да ускрати воду, да 
се не крсте ови који су примили Духа Светога као и ми? И заповеди да 
их крсте у име Исуса Христа.“2

„Поверуј у Господа Исуса, па ћеш бити спасен и ти и твој дом. И про-
поведише реч Господњу њему и свима који су били у његовој кући. (...) па 
одмах би крштен он и сви његови. (...) ликујући са свим својим домом што 
је поверовао у Бога.“3

Додуше, и сам текст из „Веронауке у кући“ говори да су верници тек у кас-
није време почели да крштавају бебе - када се и родило кумство, те да њега 
није било у почетку за време апостола. Подаци из црквене историје нам го-
воре да је, на пример, црквени отац из II века, Тертулијан из Картагине (160. 
- 220. год. после Христа), био противник крштавања мале деце, обичаја који 
је очигледно још тада почео полако да се уводи под окриље Цркве. По пи-
тању њиховог крштавања он је саветовао и научавао следеће:

„И тако према околностима, наклоности, склоности и старости сваког 
појединца, одлагање крштења је дакле углавном препоручљиво у 
случају мале деце ... Господ заиста каже: „Не браните им да дођу к мени“. 
Марко 10:13. Нека дођу дакле док расту, нека дођу док се уче; и нека постану 
хришћани када буду у стању да упознају Христа.“4

1 Општа црквена историја, том први, стр. 430. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 10:44, 46-47. Нагласак мој.

3 Дела ап. 16:31-34.

4 Цитат из књиге: „Крштење не за бебе“ - дела Тертулијана стр. 253. Види у: Симо Ралевић, 
Библијско крштење, Дом Молитве – Пећ, стр. 20. Без године издавања. Нагласак мој.
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Јевсевије Поповић потврђује историјску чињеницу о томе да је овај вер-
ски ауторитет из друге половине II и са почетка III века био противан крш-
тењу мале деце, насупрот неких каснијих који су сматрали да децу ипак тре-
ба крштавати, верујући да су то чинили и сами апостоли:

„У послеапостолском времену Тертулијан (умро 202. - 240.) је противан 
крштењу деце, али Ориген (умро 254.) доводи обичај крштавања деце од 
апостола.“1

Иако су црквени оци имали различита мишљења о овом важном питању, 
а неки имали тенденцију да потпуно одступе од библијског правила кршта-
вања само оних који су поверовали у Христа, апостолска пракса се ипак, и у 
званичним црквеним круговима, одржала све до V века. Наиме, и неколико 
векова након Христа и његових првих ученика, постојали су црквени оци 
који су следили учење Светог писма и држали се Тертулијановог упутства да 
своју децу крсте тек када она, на основу научених духовних поука, прихвате 
вером Исуса за свога Спаситеља и постану уистину Господњи следбеници:

„На Истоку и на Западу беше обичај, да се деца хришћанских ро-
дитеља крштавају тек кад постану људи, а нека и кашње – обичај, 
који је долазио из разних мотива, и на који је већ Кипријан нападао; тај се 
обичај држао кроз цело IV. столеће, па и у V. столећу. Али црквени учи-
тељи све више ревноваху против тог обичаја, и напослетку га 
истиснуше.“2

Из управо наведеног текста јасно увиђамо да су црквени оци из каснијих 
векова успели да „истисну“ обичај правилног крштавања из црквене праксе, 
а да насупрот томе уведу онај који се Библијом нипошто није подразумевао, 
а то је крштавање мале деце на основу вере другог, одраслог човека (кума), 
који се уз то, назива још и његовим „духовним оцем“.

Са друге стране, и сам појам „духовни отац“ непознат је у библијској тер-
минологији у смислу у којем га користи православна теологија. Господ је, 
наиме, рекао:

„И никога на земљи не називајте својим оцем, јер је један Отац ваш не-
бески.“ (Мт. 23:9).

Наравно, ова Господња заповест не забрањује називање „оцем“ нашег 
мушког родитеља, већ се односи на непостојање другог духовног оца - сем 
Бога који је на небесима.3 

Установивши истину по претходно постављеним питањима о спасењу 
кроз крштење - у догматима Православне цркве (о чему ће још бити речи 
у поглављу „Седам светих тајни“), сада прелазимо на проучавање још једне 
теолошке заблуде – која исто тако није била део првовековног исповедања.

1 Општа црквена историја, том први, стр. 430.

2 Наведено дело, стр. 649. Нагласак мој.

3 Називи: поп, патријарх и папа у преводу, заправо, значе „отац“. Апостол Павле, додуше, на 
више места помиње себе као „оца“ који је еванђељем „родио“ неке од верника – али тај израз 
употребљава само као слику особе кроз коју су неки дошли до спасења вером (види: 1. Кор. 
4:14-15; Гал. 4:19; Филимону 1:10). Овог и друге апостоле нико никада није називао „духов-
ним оцима“, а поготово не у смислу кумства као што је то случај у Православљу.
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СПАСЕЊЕ КРОЗ ПРИЧЕШЋЕ

„У хришћанској Православној Цркви вечито живи Христос. У њој се не-
прекидно наставља првосвештеничка служба искупљења Исуса Христа. 
Ово настављање се врши видљивим начином, наиме спољашњим обредима. 
Збир свих облика чини садржину хришћанског православног богослужења. 
Темељ православном богослужењу положио је сам Исус Христос, јер је ус-
тановио свету евхаристију и њено вршење под видом хлеба и вина. (...) На 
свакој Светој Литургији врши се освећење хлеба (светог Агнеца) и вина, који 
постају право тело и права крв Христа Бога – Спаситеља. На овој вери да 
се хлеб и вино мења у Тело и Крв Господа стоји читава грађеви-
на Православне Цркве.“1

„Света тајна причешћа. Она је највећи израз и доказ Божје љубави према 
људима. (...) А Син Божји толико воли људе, да се за спасење људи жртво-
вао драговољно на Голготи и свакодневно тајанствено жртвује у 
храмовима, да би нам омогућио духовно сједињење са њим у светој тајни 
причешћа. (...) Свето Причешће – највеће благо за хришћанина. У светом 
причешћу дају се хришћанину, поред вечног живота, и сва друга добра која 
су у Богу (...) Свето причешће духовно препорађа човека. То је искуство свих 
хришћанских светитеља. Сви су они то доживљавали, али из своје скромнос-
ти нису о томе хтели никоме ништа рећи нити написати. Изузетак од њих 
учинио је отац Јован Кронштатски. Он у своме чувеном дневнику Мој живот 
у Христу (који је преведен на многе језике) пише: „после причешћа светим 
тајнама Господ, по молитвама своје пречисте Мајке, или сама Пречиста, 
по доброти Господа, давали су ми као неку нову природу духа, чисту, добру, 
величанствену, светлу, мудру, питому, наместо нечисте, лење и мртве, мало-
душне, мрачне, тупе, зле.“2

Према учењу Источне цркве, „света литургија“ је најважније богослу-
жење које се врши у Православљу. У оквиру те службе, освећени хлеб и вино 
се буквално претварају у тело и крв Христову, додељујући вечни живот и 
спасење свакој особи која се удостојила њиховог примања. Посебно желим 
да уочимо изјаву православних да „на овој вери да се хлеб и вино мења у 
Тело и Крв Господа стоји читава грађевина Православне Цркве“. Уколико, 
дакле, докажемо на основу Светог писма и црквене историје да је учење о 
„трансупстанцијацији“ (буквалном претварању хлеба и вина у тело и крв 
Христову - и поред остајања спољашње форме хлеба и вина) уведено у црк-
вено веровање много векова после апостола, те да први ученици нису на овај 
начин разумели Господње речи – онда обарамо из темеља грађевину која 

1 Веронаука у кући, стр. 45, 47. Нагласак мој. Поменути текст нам ставља до знања да се у 
Православљу, кроз обреде, стално наставља Исусова искупитељска служба. Насупрот томе, 
Нови завет нам саопштава да је Христова служба откупљења једном заувек окончана још од 
времена његовог вазнесења на небо. О било каквим обредима којима се Његова служба „не-
прекидно наставља“, Господ и апостоли нису никада ништа говорили нити написали (види: 
Јеврејима 7:27; 9:11; 10:10, 12, 14).

2 Најбољи васпитач, стр. 254-256. Нагласак мој. И у овом тексту се помиње „тајанствено 
жртвовање Исуса Христа у православним храмовима“ приликом литургије, што свакако 
не представља новозаветно учење, као што сам већ објаснио.
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се зове Православна црква!!! Објашњења о овом питању а која се базирају 
на подацима из црквене историје, изнећу детаљније у поглављу „Седам све-
тих тајни“. На овом месту ћу се задржати на објашњењу текстова из Светог 
писма.

Шта је Господ рекао за време тајне вечере?

„А када су јели, узе Исус хлеб, благослови, изломи и даде ученицима и 
рече: узмите, једите; ово је тело моје. Тада узе чашу и захвали, даде им и 
рече; пијте из ње сви; јер ово је моја крв савеза, која се пролива за многе 
ради опроштаја грехова. Али вам кажем, од сада нећу пити од овога рода 
чокотова до онога дана када ћу га с вама пити новог у царству Оца мога.“ 
(Мт. 26:26-29).1

„И када су јели, узе хлеб, благослови, изломи и даде им и рече: узмите, 
ово је тело моје. И узе чашу, захвали Богу, даде им, те пише из ње сви. И 
рече им: ово је моја крв завета, која се пролива за многе. Заиста кажем вам: 
нећу више пити од рода чокотова до онога дана када ћу га пити новог у 
царству Божијем.“ (Мк. 14:22-25).2

„А кад је дошао час, леже за трпезу и апостоли с њиме. Тада им рече: врло 
сам желео да једем ову Пасху са вама пре но што пострадам. Јер вам кажем: 
нећу је више јести док се не испуни у царству Божијем. И узе чашу, захвали 
Богу и рече: узмите је и разделите међу собом. Јер вам кажем: од сада нећу 
више пити од виноградског рода – док не дође царство Божије. Тада узе 
хлеб, захвали Богу, изломи га и даде њима говорећи: ово је моје тело које 
се даје за вас; ово чините за мој спомен. А исто тако и чашу после вечере 
говорећи: ова чаша је нови савез мојом крвљу која се пролива за вас.“ (Лк. 
22:14-20).3

Пре детаљнијег проучавања ове опширне теме, желим да нагласим да 
Христова порука, изречена за време последње пасхалне вечере, представља 
говор симболизма. Попут многих других својих изјава, када је за себе гово-
рио: „Ја сам врата“, „Ја сам добри пастир“, „Ја сам пут“, „Ја сам прави чо-
кот“, „Ја сам светлост света“, „Ја сам изданак из корена и род Давидов, сјајна 
звезда Даница“4 и сл., Господ и у овом обраћању ученицима употребљава 
снажна духовна поређења. Ипак, пре него што изблиза проучимо Христов 
говор, истаћи ћу неколико упечатљивих чињеница које су из текстова очиг-
ледне:

а) догађај је смештен у ноћ пред Исусово хапшење;
б) поред остале хране спремљене за празник Пасхе на трпези испред Гос-

пода и апостола се налазио и бесквасни хлеб и алкохолно вино;
в) Христос упоређује хлеб са својим телом: „Ово је тело моје“;

1 Нагласак мој.

2 Нагласак мој.

3 Нагласак мој.

4 Види: Ев. по Јовану 10:9, 11; 14:6; 15:1; Отк. 22:16
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г) за чашу испуњену вином каже да она представља „нови савез мојом 
крвљу која се пролива за вас“;

д) заповеда ученицима да ову уредбу повремено понављају за његов спо-
мен (у знак сећања на Њега, тј. Његову жртву на Голготи);

ђ) потврђује да се у чаши налази „виноградски (чокотов) род“ тј. вино;
е) нигде не говори о претварању хлеба и вина у своје тело и крв, нити пак 

заповеда да ученици током будућих богослужења то претварање чине.

Значај и практиковање вечере Господње у раној Цркви

„Ја сам, наиме, примио од Господа што сам и вама предао, да је Господ 
Исус, оне ноће кад је био предан, узео хлеб, захвалио Богу, изломио и ре-
као: ово је моје тело за вас. Ово чините мени за спомен. Исто тако и чашу 
после вечере говорећи: ова чаша је нови савез мојом крвљу. Ово чините, кад 
год из ње пијете, мени за спомен. Јер кад год једете овај хлеб и пијете ову 
чашу, обзнањујете смрт Господњу – док не дође.“1

Текст из 1. посл. Коринћанима ап. Павла је први запис о уредби вече-
ре Господње и њеном практиковању у раној Цркви. Ова посланица је пи-
сана пре иједног од четири новозаветна еванђеља – од којих је најстарије 
Марково. Зато је извештај овог апостола веома важан за наше проучавање 
и исправно схватање задате теме. Павле помиње исте елементе које смо и 
раније навели (иако није присуствовао „тајној вечери“ – из простог разлога 
што тада није био један од апостола) а потом даје и исправно објашњење 
значења уредбе:

а) Христос је узео хлеб и рекао: „Ово је моје тело за вас“,
б) за чашу са вином, казао је: „Ова чаша је нови савез мојом крвљу“,
в) хлеб и вино се од стране хришћана треба да узимају повремено у знак 

сећања на жртву Господа Исуса Христа („мени за спомен“),
г) када год једу хлеб и пију из чаше (приликом вечере Господње на црк-

веном скупу, све до Његовог поновног доласка) верници обзнањују Христо-
ву смрт тј. дају до знања другима (верујућима и неверујућима) да поседују 
веру у Христово откупитељско дело ради свога спасења.

Да ли су апостоли веровали у претварање хлеба и вина?

„Чаша благослова, коју благосиљамо, није ли заједница Христове крви? 
Хлеб, који ломимо, није ли заједница Христова тела? Зато што је хлеб један, 
ми многи једно смо тело; јер сви ми један хлеб делимо.“2

Управо поменути текст, заједно са оним претходним, недвосмислено 
указује да су апостоли научавали симболизам Христове смрти у виду хлеба 
и вина – а не трансупстанцијацију (тј. њихово претварање). Но, овај цитат 
нам даје још подробније објашњење о значењу „вечере Господње“. Наиме, 

1 1. Коринћанима 11:23-26. Нагласак мој.

2 1. Кор. 10:16-17. Нагласак мој.
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када говори о последицама Христове заменичке смрти, Свето писмо каже 
овако:

„...да напасате Цркву Божију, коју је стекао својом крвљу.“1

„И певаху нову песму говорећи: достојан си да узмеш књигу и отвориш 
њене печате, зато што си био заклан и што си својом крвљу искупио Богу 
људе од сваког народа и племена и језика и народа и народности.“2

 Божанско откривење истиче да је Господ Исус својом смрћу (тј. проли-
вањем своје крви) откупио многе људе од осуде и довео у вечни живот. Бо-
жија воља за све који су спасени вером у проливену крв и сломљено тело 
Спаситеља, јесте да буду спојени у јединствено хришћанско заједништво 
пуно међусобне љубави: 

„Али не молим само за ове, него и за оне који на њихову реч верују у мене, 
да сви буду једно, као што си ти, Оче, у мени и ја у теби, да и они буду јед-
но у нама, како би свет поверовао да си ме ти послао. Дао сам им славу, коју 
си ти дао мени, да буду једно као што смо ми једно; ја у њима, а ти у мени, да 
буду савршено уједињени, да зна свет да си ме ти послао, и да си их љубио 
као што си љубио мене.“3

„Него држећи се истине ми треба у љубави да узрастемо у свему – до 
њега, који је глава, Христос. Од њега је све тело уједно повезано и сједињено, 
на тај начин што сваки зглавак пружа потпору сходно одмереном дејству 
сваког појединог дела; то чини да тело расте на своју сопствену изградњу у 
љубави.“4

„А ви сте Христово тело, и појединачно удови.“5

Као Христови следбеници и удови Његовог духовног тела, Цркве, вер-
ници треба да се сећају догађаја на брду Голготи који им је отворио пут да 
постану Божија деца. Управо из тог разлога, ап. Павле подсећа Коринћане 
да чаша (вина) коју међусобно деле и испијају представља заједницу Исусо-
ве крви (међусобног заједништва верника које је настало захваљујући Ње-
говој проливеној крви), као што и хлеб који ломе и међусобно деле пред-
ставља симбол Његовог сломљеног тела и заједништва насталог Његовом 
откупљујућом жртвом. Главни нагласак у овом објашњењу значења „вечере 
Господње“ тј. „причести“ јесте њена симболика хришћанског јединства у 
оквиру црквене заједнице. Посебно је потребно да запазимо да апостол ни 
једном речју не спомиње нити упућује вернике да треба да верују да се хлеб 
и вино мењају у самога Христа, већ говори о буквалном хлебу и чаши (са 
вином очигледно) који представљају симбол заједништва верника који се 
поуздају у Христово спасењско дело. Реч о томе да се узимањем хлеба и вина 
задобија вечни живот, не може се пронаћи ни у овом нити у било ком другом 
тексту Новога завета. Заправо, потпуно супротно учењу Православне цркве, 
на темељу Светог писма можемо да тврдимо да ниједна особа која није спа-

1 Дела ап. 20:28. Нагласак мој.

2 Откривење Јованово 5:9. Нагласак мој.

3 Ев. по Јовану 17:20-23. Нагласак мој.

4 Ефесцима 4:15-16. Нагласак мој.

5 1. Кор. 12:27.
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сена вером и рођена од Бога, не би смела да има било каквог приступа овом 
светом чину – јер он за њу и нема никаквог значаја. Хлеб и вино, као сећање 
на Христову смрт има симболичку важност само за особе које су доживеле 
откупљење од греха и смрти кроз веру и свакодневно поуздање у Исуса.

Духовне истине из VI поглавља ев. по Јовану

Исус Христос је одувек захтевао а и данас захтева потпуну преданост и 
верност својих следбеника. Такође, захтева да његови ученици извршавају 
све оно што им је заповедио:

„А што ме зовете: Господе, Господе, а не чините што вам говорим?“1

„Ако ме љубите, држаћете моје заповести. (...) Ко има моје заповести и 
држи их, тај ме љуби; а ко љуби мене, тога ће љубити мој Отац, и ја ћу га 
љубити и показаћу му се.“2

‘‘Јер љубав према Богу ово значи: да држимо његове заповести; а његове 
заповести нису тешке.“3

Међутим, у време своје овоземаљске службе, Христос је стекао мноштво 
следбеника који су ишли за њим из користољубља – а не из жеље за ствар-
ним учеништвом. Иако је на крају своје троипогодишње мисије био распет 
вољом већег дела израиљског народа, не може се порећи чињеница да је 
Исус имао велику популарност међу Јеврејима током свога проповедања. 
Највећи део те популарности је стекао чињењем месијанских знамења (вас-
крсавањем умрлих, исцељивањем болесних, истеривањем демона из опсед-
нутих итд.) иако је није желео и забрањивао људима да разглашавају његова 
чудесна дела.4 Једном приликом је велика маса Јевреја желела да га на силу 
одвуче и прогласи израиљским царем, само зато што је учинио чудо умно-
жавања хлебова и риба (Јн. 6:15). Међутим, Господ је желео да се народ, 
коме је дошао, уистину обрати Богу и доживи духовни препород – те стек-
не обновљену заједницу са Свевишњим који се објавио њиховим праоцима, 
Аврааму, Исааку и Јакову. Желео је да његови саплеменици донесу плодове 
достојне покајања, а не да се у својој површној религиозности поуздају у по-
божност својих предака, у исто време живећи противно Божијој вољи. Јован 
Крститељ је, пре саме Христове појаве, народу упућивао следеће речи:

„Народу пак, који је долазио да га он крсти, говорио је: змијски поро-
де, ко вам је указао да избегнете предстојећи гнев? Донесите, дакле, родове 
достојне покајања; и немојте сад говорити у себи: имамо оца Авраама. Јер 
вам кажем да Бог може од овога камења подићи децу Аврааму. Већ и секира 
лежи код корена дрвећа. Стога се одсеца и у ватру баца свако дрво које не 
рађа добра рода.“5

1 Ев. по Луки 6:46.

2 Ев. по Јовану 14:15, 21.

3 1. Јованова 5:3.

4 Види: Ев. по Луки 8:52-56.

5 Ев. по Луки 3:7-9. Речи Јована Крститеља.
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Ипак, Јевреји су истрајавали у својој формалној религиозности која Бога 
није ни изблиза задовољавала. Иако су се хвалили својим побожним пре-
цима, Израиљци Исусовог времена, као и генерације пре њих, поштовали 
су Бога на начин који њему није био угодан (Мк. 7:6-9). На крају, на тврдњу 
својих савременика да су деца Божија - потомци верног Авраама, Христос 
је морао да одговори речима истине – саопштавајући им да су заправо деца 
ђавола (Јн. 8:39). Резултат ове расправе је био оптуживање Христа за нацио-
налну издају (прогласили су га за Самарјанина, који су били у традиционал-
ној мрзости са Јеврејима) и покушај његовог убиства (Јн. 8:30-59).

Управо они људи који су Исуса желели да прогласе царем, и други њима 
слични, брзо су променили мишљење о Господу и покушали Његово смак-
нуће. Исти они који су на „Цветну недељу“ викали: ‘Осана, нека је благосло-
вен који долази у име Господње, цар Израиљев’, након само неколико дана 
су урлали из свег гласа: „Распни га, распни.“1

Насупрот оваквим „следбеницима“ који врло брзо иду из крајности у 
крајност, и који су духовно потпуно неутемељени и нестални, Господ је оду-
век желео да уз себе има верне и одане људе, попут старозаветног Јова или 
ап. Павла, који су истрајавали у вери насупрот великим искушењима и опас-
ностима. Ево и примера поуздања у Бога ове двојице духовних великана.

Када је у питању праведни Јов, његова искрена богобојажљивост се ог-
ледала у томе што је благосиљао Бога и у тренуцима највеће породичне не-
среће, након погибије своје деце и губитка целокупне имовине:

„И рече: го сам изашао из утробе матере своје, го ћу се и вратити онамо. 
Господ даде, Господ узе; да је благословено име Господње. Уза све то не 
сагријеши Јов, нити рече безумља на Бога.“2

„Гле, да ме и убије, опет ћу се уздати у њ, али ћу бранити путове 
своје пред њим. И он ће ми бити спасење...“3

Са друге стране, ап. Павле је писао:
„А на неизмерна откривења, - да се не бих понео, - дат ми је трн у телу, 

сатанин анђео, да ме ћушка – да се не поносим. За овога сам три пут молио 
Господа - да одступи од мене. И он ми је рекао: доста ти је моја благодат; јер 
сила налази своје испуњење у слабости. Стога ћу се најрадије хвалити својим 
слабостима, да се Христова сила настани у мени. Зато ми се свиђају сла-
бости, злостављања, невоље, гоњења, притешњености Хрис-
та ради; јер кад сам слаб, онда сам силан.“4

Управо из тог разлога, да би одвојио жито од кукоља и одвојио праве од 
лажних следбеника, Христос је изговорио једну дивну духовну поуку, а коју, 
као што ћемо увидети, православни погрешно цитирају примењујући је на 
„вечеру Господњу“ и своје погрешно учење о задобијању вечног живота:

„Одговори им Исус и рече: заиста, заиста, кажем вам, тражите ме не зато 
што сте видели чудне знаке, него што сте јели од оних хлебова и наситили 

1 Види: Ев. по Јовану 12:12-13; Мт. 27:21-26.

2 Види: Књига о Јову 1:13-22. Нагласак мој.

3 О Јову 13:15-16. Нагласак мој.

4 2. Коринћанима 12:7-10. Нагласак мој.
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се. Стичите не пропадљиво јело, него јело које остаје за вечни живот, које ће 
вам Син човечији дати; јер је њега потврдио Бог Отац. Тада му рекоше: шта 
да радимо да бисмо чинили дела Божија? Одговори Исус и рече им: ово 
је дело Божије, да верујете у онога кога је он послао. Они му пак 
рекоше: какав чудан знак чиниш, да видимо и да ти поверујемо? Шта ти ра-
диш? Наши оци су јели ману у пустињи, као што је написано: ‘Хлеб са неба 
даде им да једу’. Рече им Исус: заиста, заиста, кажем вам, није вам Мојсије 
дао хлеб са неба, него вам мој Отац даје истинити хлеб са неба. Јер Божији 
хлеб је онај што силази са неба и даје живот свету. Тада му рекоше: Господе, 
дај нам свагда тај хлеб. Рече им Исус: ја сам хлеб живота; ко мени долази 
неће огладнети, и ко верује у мене неће ожеднети никада.“1

Исус Христос, који је познавао грешну људску природу и без тога да је 
лично познавао поједине особе2, знао је да је већина његових следбеника 
била уз њега из себичних интереса. Неки од њих су били ту због сигурне 
свакодневне исхране. Други су га, пак, следили због лаког и брзог излечења 
од различитих болести. Али, Господ је био свестан да ће материјална корист 
његовог физичког присуства међу људима бити кратког века. Његово дело, 
на које га је божански Отац послао је било да људима отвори духовне очи за 
сагледавање небеских истина и досезање небеског царства. Из тог разлога 
је упутио своје слушаоце да стичу не пропадљиво јело, већ оно које остаје за 
вечни живот (ст. 27). Управо је то била кључна реч. Руља, до тада решена 
да Исуса прогласи царем (Јн. 6:15), сада, у погледу духовних поука, почиње 
да изражава сумњу у исправност Исусовог учења (ст. 30-34). Иако је Господ 
говорио о вечном животу и небеској храни која тај живот омогућава, Јевреји 
су још увек били на нивоу телесног размишљања. Помислили су да могу да 
добију обичан хлеб од брашна од кога никада неће огладнети. Исто такво 
размишљање је испољила и жена Самарјанка приликом сусрета са Христом. 
Након што јој је Спаситељ указао на могућност добијања воде од које не би 
никада ожеднела, жена ју је затражила мислећи да се ради о обичној води:

„Одговори Исус и рече јој: кад би знала дар Божији, и ко је тај који ти 
говори: дај ми да пијем, замолила би га и он би ти дао воду живу. (...) Одго-
вори Исус и рече јој: сваки ко пије од ове воде – опет ће ожеднети. А ко пије 
од воде коју ћу му ја дати – неће ожеднети довека, него ће вода коју ћу му ја 
дати постати у њему извор воде која увире у вечни живот. Рече му жена: 
Господе, дај ми ту воду, да не жедним и не долазим овамо да захватам 
воду.“3 

Попут Јевреја и ова жена из Самарије није схватала духовну поруку. 
Апостол Павле објашњава разлог оваквог неразумевања:

„А земаљски човек не прима што је од Божијег Духа, јер је то за њега 
лудост, и не може да сазна, зато што о томе треба на духован начин ра-
суђивати.4

1 Ев. по Јовану 6:26-35. Нагласак мој.

2 Види: Ев. по Јовану 2:24-25.

3 Ев. по Јовану 4:10, 13-15. нагласак мој. 

4 1. Коринћанима 2:14. Нагласак мој.
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Као што вода у овом случају – од које се никада не ожедни – представља 
Светог Духа, тако и хлеб од кога се никада не гладни, представља самог Ису-
са Христа.

„А последњег, великог дана празника стајао је Исус и викао говорећи: 
ако је ко жедан, нека дође к мени и пије. Ко верује у мене – као што рече 
Писмо – из његова тела ће потећи реке живе воде. Ово је пак рекао за 
Духа, кога су имали да приме они што верују у њега; јер Дух још не беше 
сишао пошто Исус још није био прослављен.“1

„Рече им Исус: ја сам хлеб живота; ко мени долази неће огладнети, и ко 
верује у мене неће ожеднети никада.“2

Еванђелист Јован нам открива како је текао даљи разговор између Исуса 
и његових сународника:

„Јер је то воља мога Оца, да сваки који гледа Сина – и верује у њега 
– има живот вечни, те да га ја васкрснем у последњи дан. Јудеји су 
гунђали против њега, зато што је рекао: ја сам хлеб који је сишао са неба, 
и говораху: није ли то Исус син Јосифов, чијег оца и мајку знамо? Како сад 
каже да је сишао са неба? Одговори Исус и рече им: не гунђајте међу собом. 
(...) Заиста, заиста, кажем вам, ко верује има вечни живот. Ја сам хлеб 
живота. Очеви ваши једоше ману у пустињи и умреше. Ово је хлеб који си-
лази са неба, да се од њега једе и не умре. Ја сам живи хлеб који је сишао са 
неба. Ако ко једе од овога хлеба, живеће довека; и хлеб, који ћу ја дати, јесте 
тело моје – за живот света. А Јудеји се препираху међу собом говорећи: како 
он може да нам да своје тело да једемо?“3

Било је сасвим очигледно да, иако Исус говори о себи као небеском хле-
бу, он то не мисли буквално већ поруци даје симболички смисао. Уколико 
пажљиво следимо Христове изјаве јасно примећујемо да Он на више места 
спомиње веру као средство духовног „једења“ тј. узимања хлеба који даје 
вечни живот (у стиховима 29, 35, 40, 47). Иако је, дакле, то било очигледно, 
Јевреји су поново почели да гунђају међу собом. У том моменту, Господ је 
одлучио да све своје неискрене следбенике до краја разоткрије. Изрекао је 
нешто на шта се саблазнио велики број његових следбеника, а што и данас 
доводи у заблуду многе који ове Христове речи схватају на дослован начин:

„Тада им Исус рече: заиста, заиста, кажем вам, ако не једете тела Сина 
човечјег и не пијете крви његове, немате живота у себи. Ко једе моје тело и 
пије моју крв – има живот вечни, и ја ћу га васкрснути у последњи дан. Јер 
моје тело је право јело, и моја крв право пиће. Ко једе моје тело и пије моју 
крв – остаје у мени и ја у њему. Као што је мене послао живи Отац, и ја жи-
вим зато што живи Отац, тако ће и онај који мене једе живети кроз мене. То 
је хлеб који је сишао са неба. Не као што су очеви јели и умрли; ко једе овај 
хлеб живеће довека.“4

1 Ев. по Јовану 7:37-39. Нагласак мој.

2 Ев. по Јовану 6:35. Нагласак мој.

3 Ев. по Јовану 6:47-52. Нагласак мој.

4 Ев. по Јовану 6:53-58. Нагласак мој.
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Ова изјава, уколико се схвати дословно а не у пренесеном значењу, за-
иста звучи одбојно и запрепашћујуће. Исусове речи би, у том случају, могле 
да се упореде са најгором врстом паганских богослужења на којима би ње-
гови учесници пили крв жртве и на тај начин сматрали да примају и себе 
живот друге особе. Међутим, немогуће је и помислити да би Христос могао 
да упути своје слушаоце да једу његово право тело и пију његову праву крв 
– ради задобијања вечног живота (додуше, већина слушалаца је управо то 
помислила али то није било оно што је Исус казао). Иако је Господ са до-
стојанственом озбиљношћу изнео целокупну поруку, она је требала да по-
каже да ли његови пратиоци безрезервно верују у његове речи, па макар их 
и не разумели, или говорника сматрају непоузданим. Порука је, наравно, 
била више него јасна, али њу нису разумели они који нису тежили за духов-
ном истином. Резултат је био очекиван:

„Чувши то многи од његових ученика рекоше: тврда је ово беседа; ко 
може да је слуша? (...) Од тада многи од његових ученика одоше натраг и 
нису више ишли с њим.“1

Кључ за разумевање ове Христове беседе јесте била духовна примена по-
руке о телу као „правом јелу“ и крви као „правом пићу“. Потврђујући овај 
став, Господ је рекао:

„Не као што су очеви јели и умрли; ко једе овај хлеб живеће довека. (...) 
Дух је оно што оживљава а тело ништа не помаже. Речи које сам вам ја ре-
као, дух су и живот су.“2

Прихватање вером свега онога што Христос јесте, свег његовог дела – као 
и послушност Њему у складу са Божијом вољом је срж значења овог Исусо-
вог говора. Сваки верник, који је од срца са Господом, јесте тај који се храни 
духовним хлебом са неба – и никада не гладни. Онај који се свом душом 
поуздаје у Христову откупитељску жртву и следи га као свог Господа јесте 
онај који пије небеско пиће од кога никада не жедни. Исус то јасно потврђује 
речима да Њега, као небески хлеб, не треба јести „као што су очеви јели 
у пустињи“. Небеска мана, коју су јели старозаветни Израиљци у пустињи 
продужила им је живот само за кратко, јер се радило о материјалном хле-
бу (ове речи Сина Божијег су „дух и живот“, дакле – не треба их схватати 
дословно попут тадашњих слушалаца, већ расуђивати о њима на духован 
начин). Исуса, насупрот, новозаветни верници примају у себе вером и тако 
стичу вечни живот. Према речима самог Господа, сваки онај који верује и 
поуздаје се у Њега, налази се у Христу у Христос у њему,3 што доказује нерас-
кидиво јединство хришћана са својим Господом за сва времена.

Спаситељеве речи које смо управо проучили, а које су записане пером 
апостола Јована потврђују целобиблијско учење и духовну стварност о 
спасењу које се стиче једино и искључиво вером у Христа као Спаситеља и 
рођење од Бога. 

1 Ев. по Јовану 6:60, 66.

2 Ев. по Јовану 6:58, 63. Нагласак мој.

3 Види: Ев. по Јовану 14:16-20, 23; 17:22-23.
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На овај начин, недвосмислено смо утврдили да цитирање овог текста од 
стране православних у вези „вечере Господње“ тј. „причести“ нема никаквог 
смисла, јер Син Божији уопште није своје слушаоце упућивао на тај чин у 
своме обраћању1. Дакле, закључак св. Јована Кронштатског који је рекао: 
„Уместо дрвета живота – хлеб живота; уместо плодова дрвета познавања 
добра и зла – исти животворни хлеб живота. Онда је речено: не једите, да 
не умрете (Мојс. 3, 3); а сада је речено: једите, и бићете живи (Јов. 
6, 51, 58),“2 и притом сматрао да се вечни живот задобија стварним једењем 
Исусовог тела и крви приликом причешћа, спада у још једно од теолошких 
нетачности које Православље заговара, а које се ни у чему не темељи на све-
тописамској објави.

Више информација из црквене историје о пореклу православног (и ри-
мокатоличког) учења о трансупстанцијацији, тј. претварању хлеба и вина у 
тело и крв Христову, изнећу у поглављу о светим тајнама.

СПАСЕЊЕ КРОЗ ИСПОСНИШТВО

„Преп. Доситеј. (...) Када он једном гледаше слику Страшнога Суда у 
једној цркви, приближи му се једна жена у порфирној хаљини и објашњава-
ше му. И најзад, при растанку, рече му, да ако се жели спасти, треба 
да пости, да не једе меса, и да се често моли Богу. То беше Пресвета 
Богородица. (...) Живљаше овај млади светитељ у VI столећу.“3

„Пост – неопходан за спасење. Говорећи о неопходности поста за 
спасење после изгнања људи из раја, свети Јован Златоуст вели: „И Мојсеј 
и Илија, стубови старозаветних пророка, ма да су били велики у другим вр-
линама, и имали велику слободу пред Богом, ипак, кад су хтели приступити 
Богу и разговарати са Њим, колико је то могуће човеку, прибегавали су пос-
ту и његовим рукама узносили се Богу. Зато је и Бог, чим је створио човека, 
одмах га предао у руке поста и посту поверио његово спасење... као 
најбољем учитељу.“4

Још један од погрешних путева ка спасењу а које заступа Православље 
јесу пост и испосништво. Према тврђењима поменуте цркве која сам управо 
цитирао и која ћу тек поменути, а која се не могу доказати ниједним биб-
лијским текстом, произилази да је пост за спасење веома важан - заправо 
неопходан.

1 Исусове речи записане у шестом поглављу ев. по Јовану, упућене су неверујућим људима који 
немају приступа „вечери Господњој“ која је резервисана само за Христове ученике и истинс-
ке следбенике – као што смо већ проучили. Потпуно је противно Библији веровати да је Исус 
упућивао неверујуће људе да се „причешћују“ да би задобили вечни живот. Додуше, ни сами 
православни, макар се причешћивали непрестано, још увек нису сигурни да ли имају вечни 
живот (што још једном показује противречност њиховог учења), из разлога што тај чин пред-
ставља само један у низу дела којима треба да заслуже спасење.

2 Најбољи васпитач, стр. 255. Нагласак аутора текста.

3 Охридски пролог, стр. 120. Нагласак мој.

4 Најбољи васпитач, стр. 277-278. Нагласак мој.
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Према писању владике Николаја Велимировића у коме наводи „виђење“ 
девојке Милке Чаировић о загробном животу, оне особе које не посте сре-
дом и петком засигурно ће стићи у пакао. Ево једног дела те приповести:

„Сасвим је достојно пажње виђење девојке Милке Чаировић из села Бор-
ча код Крагујевца, које је доживела 1922. године, ноћу пред Ваведење. (...) 
Њено је казивање сасвим документовано, и слаже се са науком свете 
цркве. (...) Ова трећа књига, књига је мртвих, јер они који су у паклу, пред 
Богом су мртви (рекао је свети Петар Милки, прим. И. С.). (...) Поклоних се, 
пољубих Светог Петра у руку и он ми рече: „Збогом Милка! Па кажи тамо 
како је овамо.“ (...) Дођосмо на четврта врата. Рекоше ми да су ту они који 
једу црве из црвљивог црева. То су они који су мрсили среду и петак. 
Ни на која врата не улазих, само се чују мучења.“1

Јевсевије Поповић наводи да „у III столећу пост је не само налагао пози-
тиван пропис црквени, него је шта више оног, који га није вршио, стизала 
и црквена казна.“2

Као одличан познавалац учења „светих отаца“, реагујући на оваква ве-
ровања цркве којој је припадао, а чији је желео да буде реформатор, српски 
просветитељ Доситеј Обрадовић је рекао:

„Зато, о словесни чловече, мисли, суди, расуждавај и познај! Сав свет да 
ти рече да си слеп, ти, имајући очи и чисто видећи, не веруј свему свету. 
Сав свет да ти рекне да два и два не чине четири, немој му веровати; то је 
против искуства. Сав свет да ти рече да ће бог у вечну муку и вражије руке 
предати оне који једу у среду и у петак рибу и месо3, немој му веровати; 
то није могуће, то ни турски цар не би учинио. То је безумије и хуљеније 
рећи да праведни бог може такову ужасну и нечувену неправду учинити. 
Али су свети оци анатеми и вечној муци предали оне који у посте рибу и 
месо једу“. У том оци имаду врло криво; нити они имаду власт проклињати 
свет и људе, нити ће се њихова клетва ни длаке примити, нерасудна и не-
праведна будући.“4

Апостол Павле је, половином првог века, упозорио свог младог сарадни-
ка Тимотеја, најављујући му долазак учења о забрани узимања неких врста 
јела ради спасења, као стварима које не долазе од Бога:

„А Дух изричито каже да ће у последња времена неки одсту-
пити од вере, обратиће пажњу на варљиве духове и демонске 
науке, у лицемерју лажљиваца, који су жигосани у својој савести, који за-
брањују ступање у брак, траже да се уздржава од јела, која је Бог ство-
рио да их са захвалношћу узимају верни који су познали истину. Јер је свако 

1 Свети Владика Николај Велимировић: Да ли душа постоји, Светило, стр. 11-12. Нагласак мој.

2 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 429. Нагласак мој.

3 Пост средом и петком је, према неким од старих црквених учитеља, уведен у II веку после 
Христа као успомена на дане када је донета одлука о Исусовом хапшењу и спровођењу те 
одлуке распињањем на крст. Други од старих учитеља су пак заступали мишљење да су на 
увођење поста овим данима утицали римски пагански празници: Меркуров дан (среда) и Ве-
нерин дан (петак). Јевсевије Поповић наводи да се нигде у Светом писму не спомињу постови 
строго одређеним данима. Види: Општа црквена историја, том први, стр. 428.

4 Доситеј Обрадовић, Изабрани списи, стр. 140. Нагласак мој.
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створење Божије добро и не треба одбацивати ништа што се са за-
хвалношћу прима. Освећује се, наиме, речју Божијом и молитвом.“1

Према управо наведеном библијском тексту, сва „виђења“ и „приказања“ 
различитих особа које могу да се представе као хришћански светитељи, а 
који би научавали различиту науку од оне Библијом објављене, спадају у 
домен сотонске преварантске активности2. Апостол то потврђује говорећи:

„Јер такви људи су лажни апостоли, преварљиви радници, који се пре-
тварају у Христове апостоле. И није чудо; јер и сам сатана узима вид светлог 
анђела. Није онда ништа велико кад се његове слуге претварају у слуге пра-
ведности; њихов свршетак биће по њиховим делима.“3

Ипак, и поред поседовања Св. писма у коме су записана ова јасна упозо-
рења, након истицања да је Бог још у еденском врту установио пост (забрану 
једења са „дрвета спознања добра и зла“ православни сматрају установља-
вањем поста)4, припадници највеће цркве у Србији заговарају неопходност 
њиховог обдржавања ради спасења.

Доситеј Обрадовић нам ставља до знања због чега православни не при-
хватају чињеницу да Библија осуђује њихову верску праксу:

„Апостол Павле јавно каже: „Чадо Тимотије, доћи ћеду бедна времена 
кад ћеду неки за светињу држати да се од закона брака удаљавају и од меса 
уздржавају, но залуду.“ Калуђери веле да то није за њих него за манихеје, 
ал већ не служе измишљени извјети и толкованија, ваља право говорити: во 
је за свакога који тако чини буди ко му драго.“5

Текстови које сам цитирао на самом почетку овог дела поглавља, а на 
којима Источна црква темељи своје веровање, представљају заправо учење 
„отаца“ цркве а не богонадахнутих апостола и самога Господа. Међутим, пре 
него што нешто више кажем о стварном значењу поста, онаквог каквим га 
Божија Реч препоручује, желим да споменем још неке од запањујуће нетач-
них и Библији противречних изјава:

„Пост просвећује душу и омогућује уму да прими озарења Духа Светога. 
И свети Василије Велики и свети Јован Златоуст скоро истим речима истичу 
да се мудри пророк Данило не би удостојио божанских откривења, да пост 
душу његову није учинио просвећенијом и пријемчивијом за озарења Духа 
Светога. Од обилне и масне хране подижу се као нека прљава ис-
парења и слично густом облаку спречавају зрацима Светога Духа приступ 
у нашу душу. Ова сагласност светитеља у мислима и речима јасно говори да 
их је Дух Свети у овоме надахнуо.“6

„Пост човека чини анђелом – уверава свети Јован Златоуст.“7

1 1. Тимотеју 4:1-5. Нагласак мој.

2 Много више о немогућности јављања умрлих „светитеља“ и „Богородице“ живим људима на-
писано је у поглављу о поштовању светитеља. Оваква „јављања“ према Светом писму спадају 
у домен спиритизма који је Библијом најоштрије осуђен.

3 2. Коринћанима 11:13-15.

4 Види: Најбољи васпитач, стр. 277.

5 Доситеј Обрадовић, Сабрана дела, стр. 592. Нагласак мој.

6 Најбољи васпитач, стр. 282-283. Нагласак мој.

7 Наведено дело, стр. 283. Нагласак аутора текста.
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„Пост привлачи Духа Светога и чини човека стаништем 
Свете Тројице. (...) Ако је такво благотворно дејство поста, да нас он чини 
стаништем Божјим, онда треба да га примимо са радошћу, учи свети Теодор 
Студит.“1

„Пошто нисмо постили, избачени смо из раја. Зато да постимо, да бисмо 
поново ушли у рај, саветује свети Василије Велики.“2

У светлу свих досадашњих проучавања о спасењу у Светом писму, лако 
можемо да увидимо колико су ова веровања далеко од апостолске науке о 
задобијању вечног живота кроз веру у Спаситеља. Насупрот оваквим уве-
рењима православних „отаца“, непогрешива Божија Реч износи пред нас 
сасвим другачији значај поста.

Пост у Светом писму

„А фарисеји и њихови књижевници су гунђали његовим ученицима гово-
рећи: зашто једете и пијете с цариницима и грешницима? Исус пак одгово-
ри и рече им: лекар није потребан здравима него болеснима; нисам дошао 
да позовем праведнике него грешнике на покајање.

А они му рекоше: Јованови ученици често посте и моле се Богу, фари-
сејски ученици исто тако, а твоји једу и пију. Исус им пак рече: можете ли 
навести сватове да посте док је младожења с њима? Него ће доћи дани, када 
младожења буде отет од њих, онда ће постити у те дане. А рече им и причу: 
нико не дере закрпу од нове хаљине и не ставља на стару хаљину; иначе нову 
цепа, а старој не пристаје закрпа од нове. И нико не сипа ново вино у старе 
мехове; иначе ће ново вино подерати мехове, оно ће се просути, а мехови 
ће пропасти; него ново вино треба сипати у нове мехове. И нико – ко је пио 
старо – не жели ново; јер каже: старо је добро.“3

Управо наведени текст описује дијалог Спаситеља са религиозним али 
недуховним припадницима главне верске групације у Израиљу – фарисеји-
ма. Поменути фарисеји су дошли до закључка да Христос и његови ученици 
веома ретко практикују пост. Господ, у том смислу, наводи једну од њихових 
изјава:

„Јер дође Јован који нити једе нити пије, а они кажу: има демона. Дође 
Син човечји који једе и пије, па кажу: гле човека изелице и пијанице, прија-
теља цариника и грешника.“4

Једини текст у Старом завету, једино постојећој Библији Христовог вре-
мена, у коме се заповеда да Израиљци треба да посте налази се у III Мојсије-
вој књизи, а везан је за празник Помирења (којег сам детаљније описао у 
поглављу „Блажена Марија или царица небеска“). 

1 Исто, стр. 283. Нагласак аутора.

2 Исто, стр. 283.

3 Ев. по Луки 5:30-39

4 Ев. по Матеју 11:18-19.
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„А десети је дан тога мјесеца дан очишћења; сабор свети нека вам је, и 
мучите душе своје, и принесите Господу жртву огњену.“1

„Поврх тога, десети дан тога седмога мјесеца пада дан Помирења. Нека 
вам то буде пригода за свети збор; постите и принесите у част Јахви 
паљену жртву.“2

Овога дана су припадници Божијега народа требали да искажу своју по-
низност и жаљење због учињених греха – а то стање њихових душа је треба-
ло бити праћено неузимањем хране и пића тј. постом.

Сигурно је да су се Господ Исус и његови ученици придржавали ове за-
конске одредбе. Међутим, у осталом делу године они нису имали разлога 
за држање било каквих постова јер ови нису били установљени Богом већ 
учењем верских старешина (попут поста два пута недељно)3. (Четрдесетод-
невни пост Исуса Христа, као и постови Мојсија и Илије у Старом завету 
који су трајали исто толико4 нису у Библији дати као пример за обдржавање 
поста од стране хришћана, јер такав пост, без хране и воде, готово нико не 
би могао да преживи. Насупрот томе, Православна црква тврди да је Господ 
Исус Христос установио пост као потребу за спасење дајући нам лични при-
мер пошћења у пустињи.5) Доситеј Обрадовић пише о својим покушајима да 
се угледа на поменуте библијске личности и Сина Божијег у вези поста:

„Како сам тај пост провео, мучно ће ко веровати. По три дни другда ниш-
та не бих окусио, пак бих се гди на таван сакрио и све бих метанисао, челом 
у земљу ударајући, док би ми се завртио мозак. Једва бих на ногу од тешке 
глади стајао. Находио сам у житијам да неки од пустиника по цели седам 
дана, а неки по четрдесет, ништа не би у уста уложили. Силио сам се не би 
ли и ја како могао до седмог дана дотерати, но залуду, нисам могао више 
од три дни, јер у четврти дрктала би ми колена, чувствовао бих јаки бол у 
утроби и долазио бих у несвестицу.

Добри мој и разумни игуман, видећи да моја будалаштина све то виша 
бива, каже ми чисто да он тога више неће трпити да при њему находећи се 
сам себи убица будем, но сваки дан у време уречено да с другом братијом 
једем. Ако ли нећу, да на друго место гди идем липсавати од глади, а не код 
њега. Ја сам одговорио да ја нисам први који је постио седам целих дана; 
има који су постили и четрдесет, како: Мојсеј, Илија и сам Спаситељ наш. 
Мој старац, како је љутит био и напрасан, мало би му ваљало (ови сами пут 
од све три године што сам при њему био, разљутио се на ме како ваља); пак 
у свем свом гњеву ову ми придику учини: „Какво је то твоје безобразије, 
Мојсеју, Илији и Христу да се уподобљаваш? Немаш ли толико памети да 
расудиш да су оно чрезјестествене ствари биле и божија чудеса, те су могли 

1 3. Мојсијева 23:27. Нагласак мој. Превод: Ђ. Даничић.

2 3. Mојсијева 23:27. Нагласак мој. Превод: Biblija Kršćanske sadašnjosti, Zagreb 1983.god. Срп-
ски преводиоци Старог завета Ђуро Даничић и Лујо Бакотић у поменутом стиху не спомињу 
пост, иако се његово обдржавање подразумева.

3 Види: Ев. по Луки 18: 9-14, посебно ст. 12.

4 Види: Ев. по Матеју 4:1-11; 2. Мојс. 34:28; 1. Царевима 19:8.

5 Види: Епископ Николај, Вера светих, стр. 132.
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људи четрдесет дана не једући живити? Мојсеј на гори Синајској будући, а 
Илија бежећи по пустињи. Била је потреба да бог с њима чудо учини. А што 
се усуђујеш Спаситеља спомињати, то је твоје крајње безумије.“1 

Из управо наведеног текста увидели смо да су речи игумана манастира 
Хопово Теодора Милутиновића упућене Доситеју биле веома мудре, јер је 
(иако можда и непотпуно свестан тога) изнео истину да су постови библијс-
ких личности били Божија чудеса, те да нису дати да бисмо их ми, у дана-
шње време, опонашали.

Примери поста у Старом завету

Осим поста на дан Помирења, који је био од Бога заповеђен, Јевреји су 
у Старом завету постили уздржавајући се од хране и пића у различитим си-
туацијама. Углавном су то биле прилике дубоког покајања и жаљења због 
греха као и доживљавања великих неприлика у животу, када су усрдно од 
Бога тражили услишење својих молитава. Ево неких текстова који говоре о 
томе:

„И окретох лице своје ка Господу Богу тражећи га молитвом и молбама с 
постом и с костријети и пепелом. И помолих се Господу Богу својему и ис-
повједајући се рекох: О Господе, Боже велики и страшни, који држиш завјет 
и милост онима који те љубе и држе заповијести твоје; Згријешисмо и зло 
чинисмо и бијасмо безбожни, и одметнусмо се и одступисмо од заповијести 
твојих и од закона твојих. И не слушасмо слуга твојих пророка, који говора-
ху у твоје име царевима нашим, кнезовима нашим и оцима нашим и свему 
народу земаљском. У тебе је, Господе, правда а у нас срам на лицу...“2

„По том двадесет четвртога дана тога мјесеца скупише се синови Изра-
иљеви постећи и у костријети и посувши се земљом. И одвоји се сјеме 
Израиљево од свијех туђинаца, и стадоше те исповиједаху гријехе своје и 
безакоња отаца својих.“3

„Наступају бездушни сведоци,
што не скривих то ме оптужују,

злом плаћају што им чиних добро.
Душу моју очајање мори.

Ја сам с њима био другачији:
кад болујем стављах кострет на се,

па још постим, због њих мучим душу,
за њих молим док ме умор слама,
па их жалим као род најближи;

идем згурен, мисле: жалим мајку.“4

1 Доситеј Обрадовић, Изабрани списи, стр. 124-125. Нагласак мој.

2 Књ. пророка Данила 9:3-7. Нагласак мој.

3 Књига Немијина 9:1-2. Нагласак мој.

4 Псалам 35:11-14. Превод проф. др Александар Бирвиш. Нагласак мој.
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Из свих поменутих цитата произилази да је пост, који се састоји у дели-
мичном или потпуном уздржању од хране и пића, уско везан са молитвом 
као и искреним жаљењем због својих и туђих почињених греха.

Насупрот оваквом схватању поста код Божијих слугу у Св. писму, вели-
ки део српског народа обдржава од стране СПЦ прописане постове и то уг-
лавном тако што припрема „посна јела“, спремљена на уљу или, у крајњем 
случају, на води. Што се тиче кајања за учињене грехе и молитве приликом 
„пошћења“, за то слабо ко међу Србима мари. Мудри Доситеј овако вели за 
поменуте постове:

„А како посте? Е, браћо моја, бог све види и чује: правду ваља да гово-
римо! Нико други не пости разве крајњег сиромаштва људи и они који на 
неплодним земљама живу и по неколико месеци у години кад би хлеба и 
проје само имали, царске би им се трапезе то чиниле. Ови бедни већу част 
живота свога посте, али за љуту невољу. А они који имаду различних, што 
зовемо посни јела, зејтина и вина, никад довека не посте. (Ваља знати да ја 
оно за пост не држим кад човек не руча а вечера и за ручак и за вечеру; нити 
оно кад меса не једе а нагрува се пасуља и комбоста, те му пуца трбух и 
зноји му се чело).“1

Српски народ у данашње време је умногоме сличан старозаветном Изра-
иљу, чији су се припадници придржавали правила о пошћењу а у исто време 
бивали потпуно незаинтересовани за чињење Божије воље. Сам Господ их 
је, због оваквог безакоња веома строго укорио:

„За што постисмо, веле, а ти не погледа, мучисмо душе своје, а ти не хтје 
знати? Гле, кад постите, чините своју вољу и изгоните све што вам 
је ко дужан. Ето постите да се прете и свађате и да бијете песницом 
безбожно. Немојте постити тако као данас, да би се горе чуо глас 
ваш. Таки ли је пост који изабрах да човјек мучи душу своју један дан? Да 
савија главу своју као сита и да стере пода се костријет и пепео? То ли ћеш 
звати пост и дан угодан Господу? А није ли ово пост што изабрах: да 
развежеш свезе безбожности, да раздријешиш ремење од бремена, да 
отпустиш потлачене, и да изломите сваки јарам? Није ли да преламаш хљеб 
свој гладноме, и сиромахе прогнане да уведеш у кућу? Кад видиш гола, да га 
одјенеш и да се не кријеш од својега тијела? Тада ће синути видјело твоје 
као зора, и здравље ће твоје брзо процвасти, и пред тобом ће ићи правда 
твоја, слава Господња биће ти задња стража.“2

Примери поста у Новом завету

После оптужбе пристигле на рачун Христа и ученика од стране фари-
сеја о неодржавању постова, овај изузетни познавалац Божије Речи им је 
рекао да ће Његови ученици постити у време када он буде од њих отет (тј. 
ухапшен). Исус је знао да је пост у прошлим временима био практикован у 
случајевима туге и жалости. Зато је и своје слушаоце упутио на ту чињеницу. 

1 Доситеј Обрадовић, Изабрани списи, стр. 269-270. Нагласак мој.

2 Књига пророка Исаије 58:3-8. Нагласак мој.
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Апостоли још увек нису имали разлога за туговање – јер их је Христово при-
суство испуњавало духовним миром и радошћу. Ипак, Господ је најавио да 
ће након поменутог хапшења његови следбеници посегнути за постом као 
спољним изразом истинитог ожалошћења. Еванђеља нам казују да Исусови 
најближи пратиоци нису веровали, због превелике туге, ни у вести о Њего-
вом васкрснућу које су им жене објавиле:

„А када је васкрсао рано у први дан недеље, јави се прво Марији Магда-
лини, из које беше изагнао седам демона. Она оде и јави онима што су били 
с њим – који туговаху и плакаху. А они чувши да је жив и да га је она виде-
ла – не повероваше.“1

Тужни и уплакани апостоли сасвим сигурно нису ни помишљали на хра-
ну – нити им је до ње било стало. „Тих дана“, по речима Спаситеља, они су 
постили. Сличан пост налазимо и код на хришћанство тек обраћеног фари-
сеја Савла, бившег прогонитеља Цркве:

„А Савле још увек испуњен претњом и убијством против Господњих уче-
ника приступи првосвештенику, па измоли од њега писма за синагоге у Да-
маску, - ако нађе неке присталице ове науке, људе и жене – да их свезане 
доведе у Јерусалим. Али, када се путујући приближио Дамаску, обасја га 
одједном светлост са неба, те паде на земљу и чу глас како му говори: Савле, 
Савле, зашто ме гониш? Он пак рече: ко си, Господе? А он: ја сам Исус, кога 
ти гониш; него устани и уђи у град, и казаће ти се шта треба да чиниш. А ње-
гови сапутници стајаху неми, јер су глас слушали, али никога нису видели. 
Тада Савле уста са земље; иако су му очи биле отворене, није ништа видео. 
На то га узеше за руку и уведоше у Дамаск. Три дана је био слеп, и није 
јео нити пио. А у Дамаску беше један ученик по имену Ананија. (...) Тада 
Ананија оде и уђе у кућу, те стави руке на њега и рече: Савле брате, Господ 
Исус, који ти се јавио на путу којим си долазио, послао ме је – да прогледаш 
и да се напуниш Духа Светога. И одмах спаде с његових очију као крљушт, 
па прогледа, устаде и би крштен, и примивши храну окрепи се.“2

И у овом случају можемо да потврдимо да је пост уствари био резултат 
великог шока као и душевног бола и туге, човека који је управо открио да се 
борио против Бога – погрешно бивајући уверен да управо Њему служи.

Наравно, у Новом завету, као и у Старом, постоје и другачији видови и 
сврхе поста. У књизи Дела апостолских 13:2, као и у 2. посланици Коринћа-
нима 11:27, од стране еванђелисте Луке и апостола Павла споменута је пракса 
уздржавања од хране (тј. пошћења) првовековних ученика зарад већег пос-
већења Богу и делотворније молитве за спознање Божијег наума и смерања. 
Такође, Господ Христос је научавао да пост удружен са молитвом може да 
донесе много духовних плодова (Мт. 17:21). Ипак, оно што је заједничко за 
Господње и апостолско проповедање у вези поста јесте да ни Учитељ а ни 
његови ученици нису никада споменули нити подразумевали да пост може 
да допринесе било чијем спасењу, нити пак да представља неопходан услов 
којим се вечно спасење стиче. Такође, у Новом завету нигде није издата за-

1 Ев. по Марку 16:9-11. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 9:1-10, 17-19. Нагласак мој.
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повест да хришћани морају да посте, а посебно није одређено колико дана 
или недеља ти постови морају да трају. Заправо, као што је из новозаветних 
списа очигледно, прави богоугодни пост могу да обдржавају само они људи 
који су већ спасени вером у Спаситеља и рођени од Бога Светим Духом. Што 
се тиче обдржавања постова од стране ненановорођених особа, Господ на 
њих уопште не гледа благонаклоно већ износи јасне тврдње да такво ис-
посништво нема никакву вредност у Његовим очима. Текстови који следе 
потврдиће становиште које сам управо изнео.

Ко су били фарисеји?

Верска странка фарисеја (што у преводу значи: „одвојени“) је настала у 
другом веку пре Христа у време израиљског настојања за заштитом јеврејс-
ког монотеизма и религије од утицаја хеленистичке (грчке) културе. Ова 
верска групација је била сачињена пре свега од „обичних“ људи из израиљс-
ког друштва а не од тадашњих свештеника (који су углавном припадали фа-
рисејима супротстављеној групацији – садукејима). Строго су се придржава-
ли Божијег закона датог Мојсију, којег су често проширивали многобројним 
одредбама које се нису изворно подразумевале. Тако „проширен“ закон је 
био исувише тежак за обдржавање, па су због тога фарисеји долазили под 
удар Исусове осуде. Са друге стране, припадници ове странке су били понос-
ни на своју побожност и религијско подвижништво које већина народа није 
могла да опонаша – због чега је била презирана. Сматрали су себе саврше-
нима, једино правовернима и заштитницима народа и његових интереса.1

 Господ Христос је једном приликом испричао следећу причу:
„А ову причу каза некима који су били уверени у себе - да су праведни – и 

остале људе ниподаштавали. Два човека одоше у храм да се помоле, један 
фарисеј а други цариник. Фарисеј стаде и мољаше се у себи овако: Боже, 
хвала ти што нисам као други људи, разбојници, неправедници, прељу-
бочинци, или као и овај цариник; постим два пута у недељи, дајем 
десетак од свега што стичем. А цариник је стајао издалека и није хтео ни 
очи да подигне према небу, него је ударао своја прса говорећи: Боже, буди 
милостив мени грешноме. Кажем вам: овај се вратио кући оправдан, а не 
онај; јер ће бити понижен свако ко уздиже самога себе, а узвишен ће бити ко 
самога себе унизује.“2

Као што је очигледно, мишљење који су имали о себи, из Божије перс-
пективе није било ни изблиза реално. Наиме, у разговору са Исусом, ува-
жени члан фарисејске странке, Никодим, испољио је непознавање основ-
ног учења Светог писма о духовном рођењу од Бога (Ев. по Јовану 3. глава). 
Исус их је такође оптуживао за лицемерство, частољубље, среброљубље и 
формализам, као и за погрешно вођство и верско васпитање читавог наро-
да. Називао их је слепим вођама и будалама, синовима пакла и окреченим 
гробовима:

1 Види: посл. Филипљанима 3:4-6; Ев. по Јовану 11:45-53.

2 Ев. по Луки 18:9-14. Нагласак мој.
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„Тешко вама, књижевници и фарисеји, лицемери, што затварате царс-
тво небеско пред људима; јер ви не улазите, нити пуштате унутра оне који 
хоће да уђу. (...) Тешко вама, књижевници и фарисеји, лицемери, што пре-
ходите море и копно да створите једног проселита, и кад постане, чините 
га сином пакленим, двапут горим од себе. (...) Тешко вама, књижевници и 
фарисеји, лицемери, што чистите споља чашу и зделу, а унутра су пуне гра-
бежа и неумерености. Фарисеју слепи, очисти прво што је у чаши, да буде и 
њена спољашност чиста. Тешко вама, књижевници и фарисеји, лицемери, 
што сте као окречени гробови, који споља изгледају лепи, а изнутра су пуни 
мртвачких костију и сваке нечистоће. Тако се и ви споља показујете људима 
праведни, а изнутра сте пуни лицемерства и безакоња.“1

Судећи према овим речима Сина Божијег, иако врло побожни, фарисеји 
су били група недуховних, непрепорођених и надасве људи који су служили 
испуњавању сотонских а не Божијих планова и намера.

Ко су били Јованови ученици?

Ову групу људи сачињавали су следбеници Јована Крститеља. Пре 
појављивања у јавности Исуса Назарећанина – на реци Јордану где га је Јо-
ван крстио, овај Божији пророк је око себе окупио групу својих истомишље-
ника и пратилаца. Све време своје проповедничке мисије, Крститељ је наго-
вештавао скори долазак Месије:

„И посланици беху од фарисеја. Они га упиташе и рекоше му: зашто онда 
крштаваш, кад ниси Христос, ни Илија, ни пророк? Јован им одговори: ја 
крштавам водом; међу вама стоји онај кога ви не знате, који за мном долази, 
коме ја нисам достојан да одрешим ремен на његовој обући.“2

Након силаска Светог Духа у обличју голуба на његовог рођака из Гали-
леје, Јован је изјавио:

„И ја га нисам знао, него онај што ме посла да крстим водом, он ми рече: 
на кога видиш да силази Дух и остаје на њему, тај крштава Духом Светим. И 
ја сам видео и сведочио да је то Син Божији.“3

Пошто су чули ово сведочанство, двојица његових ученика, од којих је 
један био Андрија, брат Симона Петра, прикључили су се Христу и постали 
његови ученици. Ипак, Јован је и сам наставио да крштава народ који је 
долазио к њему. Уз њега су били још неки од његових следбеника који се 
нису прикључили Исусу иако је њихов учитељ веома јасно рекао: „Он треба 
да расте, а ја да се умањујем.“4 Није нам у потпуности јасно због чега Јован 
није упутио све своје ученике да постану Исусови следбеници. Вероватно је 
разлог томе неко зрно сумње које се зачело у срцу Захаријиног сина у пог-
леду Христове мисије. Изгледа потпуно невероватно, али се десило управо 

1 Ев. по Матеју 23:13, 15, 25-28. Нагласак мој.

2 Ев. по Јовану 1:24-27.

3 Ев. по Јовану 1:33-34.

4 Види цели текст: Ев. по Јовану 3:22-30.
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то да је Јован, који је био сведок богојављања у тренутку Исусовог крштења, 
посумњао у Исусово месијанство:

„Тада Јован дозва двојицу од својих ученика, посла их Господу питајући: 
јеси ли ти онај који треба да дође, или да чекамо другога? Када су пак ови 
људи дошли к њему, рекоше: Јован Крститељ нас је послао к теби и пита: 
јеси ли ти онај који треба да дође, или да чекамо другога?“1

Проблем код Јована Крститеља је свакако био тај што је имао непотпун 
увид у Божији план спасења. Сматрао је, попут осталих Јевреја, да ће Месија 
– чим се буде појавио успоставити царство Божије на земљи. Но, пошто се 
то није догађало а пролазили су месеци од Исусовог појављивања (у међув-
ремену је Јован доспео и у затвор), Крститељ је био збуњен. Апостол Павле 
је, двадесетак година касније, пишући посланице Колошанима и Ефесцима, 
признао да је Божији план о спасењу у својој свеобухватности био непознат 
(тајанствен) за све претходне генерације познавалаца Светог писма.2

Из питања које су Јованови ученици упутили Исусу о посту (Мт. 9:14-17) 
јасно се препознаје чињеница да су они себе сматрали ближим фарисејима 
него следбеницима Месије. Управо из тог разлога, Господ им је упутио две 
приче са истоветним духовним значењем, чији су буквални смисао веома 
добро познавали.

Цепање нове хаљине да би се закрпила стара

„А рече им и причу: нико не дере закрпу од нове хаљине и не ставља на 
стару хаљину; иначе нову цепа, а старој не пристаје закрпа од нове.“3 

У овом поређењу Христос говори о практиковању поста као о сасвим 
природном начину живљења нановорођених (од Бога рођених, вером спа-
сених) људи. Истовремено, он истиче да је пост, не само непотребан него и 
да резултује крајње негативним последицама за свакога ко није измирен са 
Богом кроз веру у Спаситеља.

У време док је Христос проповедао и чинио чуда, људи су се са правом 
питали: „Шта је ово? Нова наука пуна силе; заповеда и нечистим духовима 
и покоравају му се.“4

Оно што је Исус говорио се умногоме разликовало од учења званичних 
тумача религије у Израиљу. Иако су, заправо, оне биле једино право тума-
чење божанских истина, јеврејски народ који је био заведен лажном фари-
сејском науком, посматрао је Исусове речи као неку до тада непознату нови-
ну. Попут Православне цркве у данашње време и ондашње лажне религијс-
ке вође су сматрале пост веома значајном степеницом на путу ка спасењу. 
Насупрот оваквом уверењу, Исус је научавао да пост има свој значај само у 
животу већ спасених особа.

1 Ев. по Луки 7:18-20. 

2 Види: Колошанима 1:25-27; Ефесцима 3:1-13.

3 Ев. по Луки 5:36.

4 Ев. по Марку 1:27. Нагласак мој.
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„А у Антиохијској цркви беху пророци и учитељи: Варнава и Симеон зва-
ни Нигер, па Лукије Киринац, Манаин одгајен с Иродом тетрархом, и Савле. 
Кад су они служили Господу и постили, Дух Свети рече: одвојте ми 
Варнаву и Савла за дело на које сам их позвао. Тада постише и помолив-
ши се Богу положише руке на њих, па их отпустише.“1

У овом тексту читамо о првим хришћанским пророцима и учитељима, 
који су, као већ спасени вером, служили Господу и постили желећи да их Бог 
усмери ка извршавању Његове воље. Као резултат молитве и поста, одговор 
је убрзо стигао. У Новом завету је веома изражено схватање да сваки верник 
који Христа прихвата на основу сведочанства Светога Духа кроз Реч записа-
ну у Библији, бива учињен новим створењем, те да сликовито речено, „свла-
чи старог човека и облачи новог“ – који бива све сличнији Сину Божијем:

„Према томе, ако је ко у Христу – ново је створење; старо је прошло, 
види, постало је ново.“2

„Не лажите један против другога, пошто сте свукли старога чове-
ка са његовим делима и обукли новога, који се обнавља за познање 
– по слици онога који га је створио...“3

Речју да „нико не дере закрпу са нове хаљине и не ставља на стару хаљину 
– иначе нову цепа а старој не пристаје закрпа од нове“, Исус позива ученике 
Јована Крститеља као и фарисеје да дођу к њему и приме опроштење греха 
и вечни живот. На тај би начин „обукли нову хаљину“ чији је пост (поме-
нута „закрпа“ у поређењу) нормални саставни део. Нема никаквог разлога 
„крпити рупе“ на „старој хаљини“ која представља од Бога отпалу, Светим 
Духом непрепорођену човекову природу, на тај начин што ће се „цепати“ 
делови нове природе саздане у Христу. Покушаји да грешници задобију 
спасење пред Богом строгом религиозношћу (која је заснована на људским 
предањима и погрешним тумачењима Св. писма) и постовима, су једнако 
погрешни у садашње као што су били и у Христово време. Уколико неко 
већ жели да пости, Божија Реч му препоручује да прихвати Христа вером 
и прими спасење као дар од Бога, да би и сам пост нашао своје испуњење 
у духовном и од греха одвојеном свакодневном живљењу које је резултат 
духовног рођења од Бога. 

Ново вино у старим меховима

„И нико не сипа ново вино у старе мехове; иначе ће ново вино продрети 
мехове, оно ће се просути, а мехови ће пропасти; него ново вино треба сипа-
ти у нове мехове.“4

У другом поређењу, у коме говори о посту, Господ га упоређује – као и 
сву своју науку – са новим вином. Порука ове приче је истоветна претходној. 

1 Дела апостолска 13:1-3. Нагласак мој.

2 2. посл. Коринћанима 5:17. Нагласак мој.

3 Колошанима 3:9-10. Нагласак мој.

4 Ев. по Луки 5:37-38.
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Пост као искрено дело посвећења, за ким жуде сви од Бога рођени верници, 
припада само њима. Осталим људима, који нису свим срцем са Спаситељем, 
практиковање поста не само да духовно не помаже већ може да нанесе ве-
лику штету. Све особе које, у складу са Христовим говором, представљају 
„старе мехове“ биће уништене уношењем у себе онога што им по природи 
не припада.

У време док је Господ живео у израиљској земљи, Јевреји су чували вино 
у меховима који су били направљени од посебно обрађених козјих кожа. 
Ново вино (вино пре почетка алкохолног врења – претварања грожђаног 
шећера у алкохол) се увек сипало у нове мехове који до тада нису били упот-
ребљавани. Разлог је био једноставан. Приликом врења, кожа од које је мех 
био направљен бивала је све тањом јер се мех постепено ширио (због осло-
бађања гаса који га је надувавао) и повећавао своју запремину – до одређене 
границе еластичности. Након што би алкохолно вино из кожног меха било 
потрошено – мех би се сматрао старим и неупотребљивим за ново алкохол-
но врење. Ако би се у овакав мех ставило ново вино – које тек треба да прође 
кроз процес ферментације - овога пута би сипана количина течности била 
знатно већа. У поновљеном процесу, кожа која је већ била истањена не би 
могла да се даље растеже, те би мех пуцао и вино се просипало. На тај начин 
настала би двострука штета. Зато се ново вино морало увек да сипа у нове 
мехове – док би се у старим меховима чувало старо до његове коначне пот-
рошње.

Људи који нису рођени од Бога (атеисти као и они религиозни који пош-
тују Бога на начин противан Његовој вољи) представљају „старе мехове“. 
Фарисеји и Јованови ученици су били управо такви. Иако су били поштова-
ни као веома добри верници и испосници од стране верски необразованог 
народа, они нису били у редовима Исусових следбеника – а самим тим и 
далеко од Бога. Христос је људима попут ових говорио:

„Истражујете Писма, јер сматрате да у њима имате вечни живот; и она 
сведоче за мене; и нећете да дођете к мени – да имате живот.“1

Такође, рекао је и:
„Ко није са мном, против мене је, и ко не сабира са мном, расипа.“2

Сасвим је јасно да су малочас поменути фарисеји и Јованови ученици 
представљали својеврсну опозицију Исусу из Назарета. Фарисеји су му сва-
како били много већи непријатељи од збуњених Крститељевих следбеника. 
Особе попут ових, које су убеђене да служе Богу а уствари су од Њега веома 
далеко, као што је то случај и са већим делом нашег српског народа, тиме 
што посте – доказују да су им информације о хришћанској вери биле доступ-
не и донекле познате. Читајући Свето писмо могле су лако доћи до спознања 
Спаситеља и вечног живота. Ипак, оне су се задовољавале само спољашњом 
религиозношћу и формализмом, следећи учења својих слепих вођа:

„А онај слуга који је знао вољу свога господара, па није спремио или 
није учинио по његовој вољи, биће много бијен. А који није знао, а учинио 

1 Ев. по Јовану 5:39-40. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 12:30.
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оно што заслужује батине, биће мало бијен. Од сваког – коме је много дано 
– тражиће се много, и коме је много поверено – од њега ће се више захте-
вати.“1

Цитат који сам управо навео нам јасно даје до знања да ће људи, којима 
је Божија Реч била позната а ипак се нису одазвали Његовом позиву да му 
постану ученици, бити на страшном суду кажњени већом казном него они 
који (између осталог) за хришћански пост нису знали нити су га обдржава-
ли. Небески судија ће овакве „испоснике“ на основу њихових речи и дела 
осудити много више (види: Мт. 12:37).

Ово је одговор на питање - како пост може да нанесе штету ономе који 
га се придржава? Људи који нису рођени од Бога - а посте - слични су, по 
Исусовим речима, старом меху који је испуњен новим вином. Пропаст меха 
тада бива неминовна.

Закључак

Из свега досадашњег проучавања науке о спасењу у Православној цркви, 
засигурно долазимо до закључка да је она у целини и појединостима далеко 
од светописамског откривења. Већинска црква у Србији на жалост не по-
седује истину по овом питању, па зато није ни чудо што ни њени верници 
(укључујући и епископе) не знају да ли ће, на крају крајева, бити спасени. За 
сам крај навешћу неколико изјава српских православних епископа, укљу-
чујући ту и самога патријарха, које нам веома јасно потврђују чињеницу да, 
па чак и према православној теологији, ниједан члан „јединоспасавајуће цр-
кве“ нема никакву гаранцију да ће заиста и бити спасен, те да је веома могуће 
да ће и поред свег свог настојања и труда око спасења – на крају завршити у 
огњеном језеру. Ево најпре изјаве епископа јегарског др Порфирија Перића, 
из интервјуа објављеног у магазину „MTS CLUB - клуб корисника мобилне 
телефоније Србије“, објављеног под насловом „Порфирије, наш заступник 
пред Богом“. Ево како је, поред осталог, поменути епископ одговорио на пи-
тање новинара о сигурности спасења у оквиру васељенског Православља:

„Владика Порфирије, познат је по многим стручним чланцима у којима 
се залаже за чистоту Православне вере, а такође веома је бритка његова кри-
тика секти. Питам га да ли ће се на крају света спасити само православци? 
Одговара ми да ‘само припадање Православној цркви не гарантује 
спасење. Нема сигурног знака да ће се спасти ни он сам, па ма-
кар био и Патријарх а не владика, и ко зна колико је Богу ближи неки 
наводни ‘грешник’, како га околина види, од неког ‘безгрешника’.“2

1 Ев. по Луки 12:47-48. Нагласак мој.

2 MTS CLUB – klub korisnika mobilne telefonije Srbije 064, мај 2005. год. стр. 21. Нагласак мој.
 Са друге стране, епископ тимочки Јустин Стефановић је једном приликом на предавању на 

коме сам био лично присутан, а које је одржано у згради епархије тимочке (1995 - 96. год), 
изјавио да ни он није сигуран да ли ће бити спасен или неће. Објаснио је то својом тренут-
ном „политичком активношћу“ (сетимо се да су то биле године велике активности тадашње 
опозиције - митинга и демонстрација, које су неретко предводила и свештена лица), изража-
вајући наду да ће се пред крај живота поново вратити у манастир – да би му се и то урачу-
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Исто тако, и патријарх Павле је у једном свом писму, које је представља-
ло одговор на критике које је на његов рачун упутио еп. рашко-призренски 
Артемије (а у вези патријарховог проглашавања муслимана и хришћана у 
Босни Божијом децом тј. „браћом по Богу“), изразио несигурност по питању 
свог спасења, наводећи стихове из Мт. 10:22 и 25:41:

„Да наше обраћање људима као браћи по Богу увек је у потенцијалном 
смислу, да између могућности да то буду, али да ли ће ту могућност и оства-
рити? Па и хришћанима, да ли ће као искрени синови и кћери Божје, и они и 
ми, одржати се до смрти? Јер само ко издржи до краја тај ће се спасти.“1 

Даље, патријарх Павле казује: 
„Знам само да ће нас Господ, на суду Његовом праведном, оцењивати 

према томе како смо саучествовали и поступали према Његовој „најмањој 
браћи“, па се трудим, ако нисам узрастао до љубави, макар да чиним по дуж-
ности колико могу, да се не бих нашао на страни оних којима ће 
Праведни Судија рећи: Идите од мене проклети...“2 

Из ових навода јасно препознајемо чињеницу да ни највиши велико-
достојници Православне цркве немају сигурност коначног Божијег прихва-
тања – а све у складу са својом небиблијском теологијом. Иначе, навод из 
Мт. 10:22, када се прочита заједно са следећим 23. стихом, јасно ставља до 
знања да се овде заправо ради о Христовом упозорењу упућеном Јеврејима 
који ће живети за време великих невоља (за време Антихристове владави-
не), те да се односи само на сачување голог опстанка (остајања у животу) у 
Израиљу до свршетка поменутих трагичних дешавања и прогонстава, а не 
на вечно спасење које се, у складу са целобиблијском науком стиче - једном 
заувек - вером у Христа и рођењем од Бога, као што сам приказао у претход-
ном поглављу.

Поставља се питање шта треба да очекују у вези свога спасења „обични“ 
верници Православних цркава, који живе у огреховљеном свету, када ни 
оне личности којима се обраћају изразима: „Високопреосвећени“ и „Ваша 
Светости“ нису сигурне да неће завршити у паклу?

нало у спасење.

1 Свети кнез Лазар, бр. 1 (5), 1994. год. стр. 108. Нагласак мој.

2 На истом месту. Нагласак мој.
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„И по општем признању тајна побожности је велика: онај који се јави у 
телу, би оправдан у Духу, показа се анђелима, проповеди се многобошцима, 
свет у њега поверова, би узнет у слави.“

Прва посланица Тимотеју 3:16

Према учењу Православне цркве, Господ је осмислио да човеково спа-
сење оствари тако што ће предати људима одређени број сакрамената тј. 
светих тајни, које би они требали да врше и да их се придржавају. Управо 
оне (свете тајне) представљају једини начин за задобијање спасења и вечног 
живота. Ево шта о томе читамо у једном православном уџбенику верона-
уке:

„Сав свет лежи у злу“, констатовао је још врло давно љубљени апостол 
Христов, св. еванђелист Јован (Јов. 5, 19). У том свету зла човек се налази 
као у бунару, на његовом дну, одакле вапије за спасењем. Сам је немоћан 
да се својим силама спасе док му неко са врха бунара не спусти конопац 
спасења за који ће се он, својом вољом, оберучке ухватити. (...) Свете тајне 
Цркве Христове (православне) су онај „конопац“ који је Господ Исус Хрис-
тос са небесних висина, из чисте и безграничне љубави према човеку, спус-
тио у нашу долину плача да бисмо се ми, грешни људи, ухватили за њега и 
својим раслабелим силама, уз помоћ благодати Божје, изашли на светлост 
невечерњег дана Божјег.“1

Ових светих тајни у Православљу има седам, а то су: крштење, миро–
помазање, причешће, покајање (тј. исповест), свештенство, брак и јеле–
освећење. Лазар Милин о светим тајнама објашњава:

„Римокатолици имају такође свих набројаних седам светих тајни или 
сакрамената. Реформатори, Лутер и Цвингли, као и Калвин, свели су број 
светих тајни са седам на две, и то само крштење и причешће. Протестантски 
секташи, првенствено анабаптисти, а после и остали, избрисали су и те две 
свете тајне, прогласивши их за свештене обреде.“2

Дакле, према православнима, они и римокатолици имају „целокупну 
Божију благодат“ зато што се држе свих седам сакрамената, протестанти 
се придржавају само две, а протестантски секташи (како Милин назива и 
еванђеоске хришћане у Србији и свету) негирају светотајинство било којем 
чину од малопре поменутих. Пре него што будем детаљно, на темељу Све-
тог писма, објаснио све појмове које православни називају светим тајнама, 
желим да одмах ставим до знања својим читаоцима да се учење о сакрамен-
тима у овом облику нипошто не заснива на Библији него у потпуности на 

1 Веронаука у кући, верско добротворно старатељство, четврто издање, Београд 1991. год. стр. 
25. Нагласак мој.

2 Лазар Милин, Црква и секте, стр. 299. 
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светом предању, тј. на учењу и тумачењима еванђеља од стране црквених 
отаца током векова.

Порекло учења о седам светих тајни у Источној цркви

Као што је познато сваком проучаваоцу православног учења, у Источној 
цркви је током векова постојало веровање, да постоје још неке свете тајне по-
ред ових седам које се данас званично признају. Такав је на пример монаш-
ки постриг (сечење косе, тј. шишање монаха приликом ступања у монашки 
ред).1 Ипак, под утицајем римокатоличке теологије, Православна црква је 
усвојила поменути број сакрамената. Ево шта о овоме казује Ernst Benz:

„За православље је карактеристично да не познаје строго одређивање 
броја седам за сакраменте. Додуше, теологија Православне цркве 
касније, под утјецајем Римокатоличке цркве, преузела је број 
седам сакрамената. Међутим, православље у начелу не познаје стро-
гу разлику између сакрамената и сакраментала, то јест црквених посветних 
чина, који нису у правом смислу сакраменти.“2

Овај аутор, такође, потврђује чињеницу коју заступају и еванђеоски 
хришћани („протестантски секташи“), а то је да се учење о светим тајнама 
развијало постепено, током многих векова, уз различита мишљења цркве-
них ауторитета о њиховом броју, тако да се тек хиљаду и двеста година после 
Христовог вазнесења на небо дошло до догме о сакраментима какву данас 
затичемо у православном и римокатоличком хришћанству:

„На одређени начин цјелокупна је сфера Цркве ‘мистериогена’ те из 
своје каризматичне пунине може увијек стварати нове мистерије. Док је у 
старој цркви одређивање канона књига Новога завјета било завршено у IV. 
стољећу, фиксирање догме између V. и VII. стољећа, поједностављење литур-
гије у VII. стољећу, дотле број сакрамената још није био утврђен 
све до краја првог тисућљећа – што је у сваком случају знак 
стваралачке животности у овој свери.

Један од великих учитеља Православне цркве, Дионизије Ареопаги-
та (у VI веку после Христа, прим. И. С.), наводи у свом дјелу ‘О црквеној 
хијерархији’ шест мистерија: крштење, еухаристија, потврда, свећенички 
ред, посвећење монаха и официј за мртве. Црквени научаватељ Иван Да-
машћански спомиње два стољећа касније само два сакрамента: крштење 
заједно са припадајућом кризмом и еухаристију. Тек на Лионском сабо-
ру 1274. године грчки су теолози, у поводу расправе о сједињењу 
с Римом, прихватили број седам сакрамената, који је мало прије 
тога прихваћен у сколастичкој теологији Запада: крштење, потврда, еуха-
ристија, покора, свећенички ред, женидба, болесничко помазање. И међу 
данашњим православним теолозима постоје многи који се не држе строго 
утврђених мистерија схемом од седам ‘сакрамената’, како их је назвала Ри-

1 Више о овоме у поглављу под насловом: Православно монаштво.

2 Duh i život Istočne crkve, str. 32. Нагласак мој.
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мокатоличка црква, и који упућују на то да је много обухватнији опсег пра-
вославних мистерија.“1

У управо цитираном и веома јасном наводу занимљиво је запазити и по-
датак да је један од највећих православних теолога свих времена (поготово 
један од највећих и најзначајнијих теолога иконопоштовања), св. Јован Да-
маскин, у овом погледу заступао много више протестантско него данашње 
православно гледиште – говорећи само о две свете тајне, крштењу и при-
чешћу (вечери Господњој), а да су на списку Дионисија Ареопагита, два века 
раније, неке од данас признатих тајни биле изостављене а неке друге при-
додане – те да их је било укупно шест. Сматрам да су до сада наведене исто-
ријске чињенице више него довољне да докажу да се број „светих тајни“ не 
темељи на Христовом и апостолском учењу, већ на мишљењима црквених 
отаца и одлукама каснијих сабора, и то тако што је на крају крајева број од 
„седам сакрамената“ код православних преузет од, у то време анатемисане, 
Западне цркве.

Управо због тежине ових историјских аргумената, ми би данас могли да 
посумњамо и у тачност осталих навода православних што се тиче учења о 
светим тајнама. На почетку сам навео текст из „Веронауке у кући“ који нас 
уверава да је број од седам светих тајни установио Христос и послао нам их 
са небеса као својеврстан „конопац за спасавање“, а ми увидесмо да су тај ко-
нопац исплели црквени оци кроз векове, и на крају један његов крај задржа-
ли на Западу а други пребацили на Исток. Свето писмо ни на једном месту 
не помиње појам „светих тајни“ а поготово не у вези оних религијских чино-
ва или радњи на које се овај назив примењује у традиционалном хришћанс-
тву Истока и Запада. Ипак, иако у Библији не налазимо спомињање „светих 
тајни“2, неке тајне су ипак откривене. Шта нам апостоли казују о тајнама 
које се спомињу у Библији?

Тајне које су споменуте у Библији

У Светом писму се на више места налази записана реч „тајна“. Њена при-
мена и контекст у којем се спомиње су различити. Постоје људске и божан-
ске тајне. Када се нпр. у Старом завету, у књизи о Судијама 3:19, или пак 
у Причама Соломоновим 25:9, спомиње ова реч, она се односи једино на 
обичне људске тајне, тј. ствари које свако од нас поседује а не би желели да 
о њима сазна велики број људи. Ипак, у стиховима које ћу навести, лако се 
може увидети да су одређене чињенице или дешавања биле тајна за поједи-

1 Наведено дело, стр. 33. Нагласак мој.

2 Јевсевије Поповић износи мишљење да су одређење радње које су спроводили хришћани у 
првим вековима – за време прогонстава, назване „тајнама“ из разлога што се о њима није 
говорило јавно пред незнабошцима – који и онако не би исправно схватили њихово право 
значење. Из разлога што су хришћанска крштења, узимања вечере Господње и остале радње 
обављане на тајним хришћанским састанцима (у шумама, пећинама, катакомбама и слич-
ним местима), из њиховог страха од прогонстава, могуће је да су и радње које су обављали, 
управо због тога, назване „светим тајнама“. Види код: Ј. Поповић, Општа црквена историја, 
том први, стр. 437.
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не људе или читаве генерације. Постоје свакако и Божије тајне које никада 
од стране људи неће моћи бити схваћене у потпуности, као што су тајанстве-
ност и чудесност Божијег вечног постојања, Његове неограничене моћи и 
осталих многобројних величанствених особина:

„Јеси ли се ти први човјек родио? Или си прије хумова саздан? Јеси ли 
тајну Божију чуо и покупио у себе мудрост?“1

„А кад би сам, питаху га за приче они који беху око њега с Дванаесто-
рицом. И рече им: вама је дана тајна царства Божијег; а онима који 
су напољу све бива у причама, да ‘гледајући гледају и не виде, и слушајући 
слушају и не разумеју, да се не обрате и опроштено им буде’.“2

„Не желим, наиме, браћо, да вам остане непозната ова тајна, да не би 
мудровали по својој мудрости: један део Израиља је окорео – док не уђу сви 
многобошци, и тако ће се спасти сав Израиљ...“3

„А ономе који може да вас утврди по мом еванђељу и проповеди о Исусу 
Христу, по откривењу тајне о којој се вековима није говорило, а сад се 
јавила и кроз пророчка Писма...“4

„Да се њихова срца утеше и да сједињени у љубави дођу до свег богатства 
пуног разумевања, до познања тајне Божије, Христа, у ком је скривено 
све благо мудрости и знања.“5

„Ево вам казујем тајну: нећемо сви помрети, али ћемо се сви изменити, 
у моменту, у трен ока, кад затруби последња труба.“6

„Оданде читајући можете да разумете моје схватање у Христовој тај-
ни, која у другим нараштајима није била обзнањена људским синовима као 
што је сада Духом откривена његовим светим апостолима и пророцима.“7

„‘Зато ће човек оставити оца и мајку и прионуће уз жену своју, и биће 
двоје једно тело’. Ова тајна је велика, а ја говорим мислећи на Христа и 
на Цркву.“8

„А жена беше обучена у порфиру и скерлет и позлаћена златом и дра-
гим каменом и бисерима, држећи у својој руци златну чашу пуну гнусоба и 
нечистоте свога блуда, на челу јој пак беше написано име, тајна: велики 
Вавилон, мајка блудница и гнусоба земаљских. И видех жену како се опија 
крвљу светих и крвљу Исусових сведока. И зачудих се веома кад је видех.“9

Као што можемо да уочимо у горе наведеним стиховима, појам „тајне“ се 
углавном користи од стране библијских писаца приликом описивања учења 
о небеском царству, Христовој Цркви и васкрсењу мртвих. Такође, помиње 
се и будуће спасење израиљске нације као и настанак тајанственог Вавилона, 

1 Књига о Јову 15:7-8. Нагласак мој.

2 Ев. по Марку 4:10-11. Нагласак мој.

3 Римљанима 11:25-26. Нагласак мој.

4 Римљанима 16:25-26. Нагласак мој.

5 Колошанима 2:2-3. Нагласак мој.

6 1. Коринћанима 15:51. Нагласак мој.

7 Ефесцима 3:4-5. Нагласак мој.

8 Ефесцима 5:31-32. Нагласак мој.

9 Откривење Јованово 17:4-6. Нагласак мој.
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који према многим еванђеоским тумачима представља материјално богату 
и од Бога отпалу, не на Библији већ на људским предањима основану цркву, 
која је у име заштите правоверја кроз векове прогонила праве Исусове след-
бенике и брутално их убијала.1 Али ипак, оно што је уочљиво у готово свим 
стиховима које сам навео јесте апостолско истицање да су ствари о којима 
су писали биле тајна (тј. биле су сакривене) људима у прошлим времени-
ма, али да су престале бити тајном од тренутка њиховог објављивања 
кроз Христово еванђеље. Дакле, да поновим још једанпут, крштење, вечера 
Господња, брак и остале „духовне институције“ које православни називају 
„светим тајнама“ се у Новом завету таквим не називају. Додуше, морамо да 
признамо да, очигледно, напред поменуте установе некима заиста још увек 
представљају „тајну“ и поред библијске јасноће, а из простог разлога њихо-
вог неразумевања и сопственог духовног застрањења.

Прва од седам светих тајни коју ћемо проучити у овом поглављу јесте, 
наравно, света тајна крштења.

СВЕТА ТАЈНА КРШТЕЊА

„Спаситељ је рекао: „ако се ко не роди водом и Духом, не може ући у царс-
тво Божије“ (Јн. 3, 5). Пошто се Црква назива царством Божјим, а „рођење 
водом и Духом“ је крштење, то онда значи крштење је почетни акт човеко-
вог спасења.“2

Иако смо прилично детаљно обрадили учење о крштењу у претходном 
поглављу – износећи библијске аргументе да оно не представља „рођење во-
дом и Духом“ те да није услов спасења, у овој целини бих желео да обратимо 
пажњу на још неке чињенице. Проучавајући ову „свету тајну“ и детаље из 
православног учења о крштењу које нисам споменуо до сада, постаћемо још 
више уверени у сву њихову чудноватост и противречност библијској објави. 
Поред веровања да крштење представља обавезан услов спасења (јер по ре-
чима православних, иако су три римска капетана имала велику веру у Хрис-
та – само је један био спасен – тј. само онај које је био крштен а то је капетан 
Корнилије из Дела ап. 10. гл.)3, у оквиру Источне цркве постоје још неке 
догме које су библијски неосноване. Наиме, изучавајући овај сакрамент и 
начин његовог обављања у традиционалном хришћанству Истока, уочиће-
мо чињеницу да многи Срби, као и други православни народи, уопште нису 
крштени на правилан начин, те да стога њихово крштење и није пуноважно 
пред Богом (чак ни по православном обреду). Ево шта о правилном начину 
крштавања говори Лазар Милин:

„Правилан начин крштења је само онај који се врши трократним 
погружавањем у воду уз изговарање речи: „Крштава се слуга Божји (име) 
у име Оца – амин, и Сина – амин, и Светога Духа – амин. (...) То је био на-

1 Више о овој теми у поглављу: Црква која прогања.

2 Милин, Црква и секте, стр. 300.

3 Види у: Веронаука у кући, стр. 32.
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чин крштења још од апостолског доба и Црква га чува до данас. Изузетак 
је био дозвољен само у два случаја. Ако је неко болестан па не може да уђе 
у воду него се крштава у кревету, онда може обливањем или прскањем. То 
су такозвани клиници, то јест они који су крштени лежећи у кревету. Други 
изузетак је такозвано крштење у крви. Ако неко, ко жели да се крсти, буде 
у томе спречен гоњењем, тако да погине за Христа пре него што се крсти 
водом и Духом, онда му се његово мучеништво урачунава као право крш-
тење, јер је показао да може „испити чашу коју је и Христос испио“ (Мат. 20, 
22). (...) То су права и правилна крштења: погружењем или крвљу. Црква је 
одувек практиковала крштење погружењем у воду, о чему између осталог 
сведоче и дубоке крстионице у старим храмовима. Међутим, на западу се 
постепено почело обављати крштење обливањем, или чак прскањем. Цр-
ква (Православна, прим. И. С.) тај начин крштења не сматра пра-
вилним...“1 

У књижици „У шта верују православни хришћани?“ пише између осталог 
и следеће:

„У Православној Цркви крштење се обавља потпуним погружавањем у 
воду.“2

А владика Николај, наводећи једног древног црквеног оца, додаје:
„‘Ко није крштен, не може се спасити, изузев мученика који и без воде 

(крштења) крвљу задобијају Царство Божје’, каже св. Кирило Александријс-
ки.“3 

Према управо наведеним изворима, према којима смо сазнали да је једи-
ни правилан начин крштавања онај који се врши трократним погружењем 
(уроњењем) у воду (а само у случају тешке болести обливањем или прскањем 
– и то у кревету болесника), да ли то значи да многи свештеници СПЦ у Ср-
бији не поштују ни своја канонска правила? Јер знамо да је највећи број 
Срба (а поготово од како је крштавање узело маха, од ‘90-тих година прош-
лога века) крштен обливањем воде на главу (и то бивајући сасвим здрав а не 
тешко болестан), на начин за који Милин тврди да га „Црква не сматра пра-
вилним“? Са друге стране, Милин и владика Николај помињу и „крштење 
крвљу“, иако такав појам не постоји нигде у Светом писму, нити се на њега 
на било који начин указује. У Библији су наравно забележени случајеви му-

1 Милин, Црква и секте, стр. 300-301. Нагласак мој. У наставку овог текста Милин објашња-
ва да Православље ипак сматра „важећим“ и римокатоличко крштење обављено облевањем 
или шкропљењем (здравих особа као и клиника), уколико је извршено „у име Оца и Сина 
и Светога Духа“, тако да не крштава поново католике који су се преобратили у православну 
веру. Међутим, очигледно је да нам овај аутор казује да се у Источној цркви не би смео да 
спроводи овакав вид крштавања верника, већ само трократним уроњењем у воду – што се, 
опет, супроти са свим оним што се по питању крштења православних свакодневно дешава у 
њиховим верским објектима. Према великим православним каноничарима и теолозима из 
ранијих векова, Теодору Валсамону и Матији Властару, сваки онај ко није крштен тростру-
ким погружењем у воду треба да буде крштен поново, што значи да његово раније крштење 
и није било крштење у правом смислу. (Види у: Јудин пољубац, Светогорска православна 
мисија, Световазнесењски манастир Есфигмен, Београд 2004. стр. 279.).

2 У шта верују православни хришћани, Светило, стр. 7.

3 На истом месту, стр. 33.
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чеништва због вере у Христа, какво је било нпр. убиство Стефана (Дела 7. 
гл.), апостола Јакова Зеведејевог сина (Дела 12. гл.) као и многих других 
безимених хришћана. Но, највероватније је да је највећи број њих у тренут-
ку свога мучеништва већ био крштен водом на основу своје вере. А уколико 
се већ и десило да је неко био погубљен пре него што је био уроњен у воду 
(што је свакако могуће), такав би свакако био спасен за вечност, али не због 
„крштења у крви“, већ због свог оправдања кроз веру у Христа Спаситеља. 

Примери спасења некрштених особа

Свето писмо спомиње пример човека који је био спасен а да није искусио 
ни водено крштење, нити пак мучеништво ради Христа (крштење крвљу), 
већ је страдао као разбојник и злочинац. Реч је, свакако, о једном од разбој-
ника који су били распети са Исусом на брду Голготи. Пре него што нешто 
више кажем о овом догађају, послушајмо шта је г-дин Милин рекао против 
овог аргумента еванђеоских хришћана, којим они желе да оправдају свој 
став о томе да крштење није неопходно за спасење:

„А како је раскајани разбојник приспео у рај, а није се претходно крстио? 
Значи крштење ипак није неопходни услов спасења – кажу баптисти.

Разбојников је случај специјалан, и Христос нам тај случај није ставио 
за пример као неко правило кога се мора сваки хришћанин држати. Добро 
је покајати се, али није добро чекати последњи тренутак као разбојник на 
крсту. Осим тога ако разбојник није примио „бању“ воденог крштења, није 
примио ни од кога ни проповед еванђеља, па би по баптистичком приго-
вору требало онда рећи да се људи ето спасавају и без еванђелске пропове-
ди. Ако из разбојниковог случаја изведемо закључак да крштење није услов 
спасења, као што то чине баптисти, онда из истог случаја можемо извести 
закључак да ни проповед еванђеља није услов вере и спасења, јер разбојни-
ку нико није држао еванђелске проповеди. Зато разбојников случај треба 
оставити по страни као пример изузетно плодоносног, заправо чудесног, 
деловања Божје благодати.“1

Дакле, по Лазару Милину разбојников случај је специјалан, јер, шта 
више, доказује да за спасење (тобоже по баптистичкој логици), није потреб-
но ни проповедање о вери у Христа Спаситеља. Свето писмо наиме јасно 
каже:

„Вера, дакле, потиче од проповеди, а проповед бива Христовом речју.“ 
(Римљанима 10:17).

Међутим, да ли уистину нико није проповедао овом разбојнику? Шта је 
било онда то што је у њему учинило окретање ка вери у задњим часовима 
живота? Истина је да је овај човек живео као безаконик и безбожник све до 
свога хапшења од стране Римљана. Такође, у првим часовима свога распећа 
он се ругао Христу заједно са другим распетим злочинцем и масом народа 
која се налазила у близини:

1 Милин, наведено дело, стр. 306. Нагласак мој.
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„Исто тако су говорили првосвештеници заједно са књижевницима и 
старешинама исмевајући му се: друге је спасао, себе не може да спасе; цар 
је Израиљев, нека сиђе сад с крста па ћемо веровати у њега. Уздао се у Бога, 
нека га сад избави, ако га жели; јер рече: Божији сам Син. А исто тако га 
вређаху и разбојници распети с њим.“1

„Христос цар Израиљев – нека сиђе сад с крста, да видимо и поверујемо. 
Вређаху га они што су били с њим распети.“2

Међутим, како је време одмицало, нешто се десило у срцу овог човека. 
Иако је и сам био у врло незавидној позицији, у време када га је живот по-
лагано напуштао, овај разбојник је, будући да је био Израиљац по нацио-
налности, призвао у сећање све оно што је од малена слушао о јеврејском 
Месији – кога су најављивали многобројни старозаветни пророци. Пошто је 
Исусово деловање било јавно, за њега су знали становници не само читаве 
Јудеје, Галилеје и Самарије, већ и житељи незнабожачких области, Декапо-
лиса, Сирије, Феникије итд3. Иако неверан и неколико сати пре своје смрти, 
разбојник је увидео истину да је управо човек распет у средини, Исус из На-
зарета, онај Месија и Цар кога су Израиљци вековима очекивали. Ево како 
нас о овом догађају извештава еванђелист Лука:

„А један од обешених злочинаца хулио је на њега говорећи: зар ниси ти 
Христос? Спаси самога себе и нас. А други му одговори прекоревајући га: 
зар се ни мало не бојиш Бога – будући да си исто тако осуђен? И, ми смо 
праведно осуђени, јер примамо што наша дела заслужују; овај међутим није 
учинио ништа неумесно. И рече: Исусе, сети ме се кад дођеш са својим 
царством. А он му рече: заиста, заиста, кажем ти: данас ћеш бити са мном 
у рају.“4 

Оно што јасно увиђамо јесте чињеница да је разбојник поверовао да је 
Исус небески Цар и Месија, говорећи: „сети ме се кад дођеш са својим царс-
твом“, и то у тренутку када су и сами апостоли били изгубили веру. Истина 
је, наравно, да разбојнику није нико проповедао док је висио на крсту, али је 
истина и то да се он очигледно сетио ранијих проповеди о будућем Месији 
које је чуо у јеврејским синагогама, које је некада био посећивао. Повезујући 
проповедана пророчанства која је чуо, са оним што је сагледао у више него 
благословеном животу а сада и распећу, на дрвени крст прикованог Гали-
лејца, могао је да закључи само једно. Исус из Назарета јесте проречени Ме-
сија и Цар Израиља, Спаситељ који на себе преузима сва безакоња грешног 
света.5 Апостол Јован, у вези овакве вере појединца, изричито тврди у својој 
посланици следеће:

1 Ев. по Матеју 27:41-44. Нагласак мој.

2 Ев. по Марку 15:32. Нагласак мој.

3 Види нпр. у: Ев. по Матеју 4:23-25; 15:21-28. Дела ап. 26:26.

4 Ев. по Луки 23:39-43. Нагласак мој. 

5 Пророчанство пророка Исаије, садржано у 53. поглављу његове књиге.
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„Свако, ко верује да је Исус Месија, рођен је од Бога (...) Ово на-
писах вама који верујете у име Сина Божијег, да знате – да имате вечни жи-
вот.“1

Начин на који је, дакле, разбојник спасен није никакав „специјалан слу-
чај“ већ правило које говори о томе да се човек спасава пред Богом једино 
кроз веру у Христа Спаситеља и рођење од Бога, без икаквих својих заслуга, 
добрих дела или верских обреда, о чему смо уосталом довољно детаљно го-
ворили у претходна два поглавља. Међутим, оно што није сасвим поштено 
од поменутог православног аутора јесте то што је од (неупућених) читалаца 
сакрио своје веровање у прави разлог спасења овог распетог а некрштеног 
човека. Као што ћемо се уверити, по учењу Источне цркве, поменути злочи-
нац је био спасен из разлога што је самога Господа Исуса Христа био тиме 
задужио – док је овај још био беба у Маријином наручју. Ево шта нам о овом 
„задужењу Христовом“ говори свето предање:

„Када праведни Јосиф, Пречиста Дјева и Богомладенац иђаху у Египат, 
њих у једном пустом месту нападоше разбојници и хтедоше да му узму ма-
гарца, на коме они ношаху нешто мало што им беше потребно за пут, а на 
коме покаткад и Мати с Дететом путоваше. Међутим један од тих разбојни-
ка, угледавши необично лепо Детенце, задиви се тако необичној лепоти и 
рече: Кад би Бог узео на себе тело човечије, не би био лепши од овог дете-
та! – И нареди тај разбојник осталим друговима својим, да ништа не узи-
мају од ових путника. Испуњена благодарношћу према овако великодушном 
разбојнику Пресвета Дјева рече му: „Знај, да ће те ово Дете наградити 
дивном наградом зато што си Га данас сачувао“. Овај разбојник беше 
онај сами, који доцније, при распећу Господа Христа, би обешен на крсту 
с десне стране, и коме Господ рече: Данас ћеш бити са мном у рају (Лк. 23, 
43). И испуни се пророчанско предсказање Божје Матере, да ће га ово Дете 
наградити. А име том благоразумном разбојнику беше Диомаз, док ономе 
другоме, распетоме с леве стране Господа, беше име Гестас.“2

Као што видимо, разбојник по имену Диомаз је био награђен спасењем 
зато што је некада давно поштедео од пљачке свету породицу и то због ле-
поте бебе Исуса. Христос је очигледно морао да спаси разбојника, јер га је 
тиме обавезала „Пресвета Мајка Божја“ још док је Он био у пеленама. Већ 
смо раније говорили о томе да се спасење по делима, а поготово спасење 
због „ранијег Божијег задужења“ нигде не научава у Библији и да је у суштој 
супротности са еванђелском поруком. Ипак, ово није и једини пример спа-
шеног који није искусио било какво крштење (водом или крвљу). Примера 
има још, па чак и у самом светом предању, коме, по православнима, исто 
тако морамо веровати као и Божијој Речи. Догађај који је описан у наред-
ном тексту, одиграће се за време страшнога суда, а потиче из визије коју је о 
њему имао преподобни Григорије из IX века:

„После ових, одвоји Господ са леве стране и оне који су били духовно 
слепи и који нису живели по вољи Божјој. На њима није било никак-

1 1. посл. Јованова 5:1, 13. Нагласак мој.

2 Јустин Поповић, Житија светих за 26. децембар, стр. 747-748. Нагласак мој.
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вог зла, били су скоро као праведници. И погледа Господ на њих, и не 
разгњеви се, него се разгњеви на родитеље њихове, зато што их нису про-
светили светим хришћанским крштењем. И рече Господ да им се да пос-
ледње место на западу, и да наследе неки мали део вечнога живота, 
без гледања лица Божјег. А они завикаше: Владико и Господе, благо-
словен си Ти и благ, и милостива срца. Ти си Господар од живота и смрти, 
узео си нас превремено из земаљскога живота, по некаквим чудним тајнама 
твојим. Но за једно Те молимо, опомени нас се, Господе! И Господ им дарова 
мало свога дара и добитка. То су била деца хришћанских родитеља која не 
понеше светога крштења. А сва беху једнакога раста.“1

Дакле, деца која нису била крштена, и која нису живела по Божијој вољи 
(значи то су била велика деца а не бебе), а „личила на праведнике“ – добила 
су место у рају. Додуше, то је био неки „западни крај раја“ где се наслеђује 
„мали део вечног живота“ – без гледања Божијег лица, али ипак – рај је 
рај. Наравно, није потребно пуно мудрости и превелико познавање Светог 
писма да би се закључило да се не може бити у рају а наследити „мали део 
вечног живота“ (јер ако је „мали део“ онда није вечан), нити је могуће бити 
у небеском блаженству а истовремено далеко од Божијег лица. Такође је не-
могуће да неко ко не извршава Божију вољу стигне у рај, а да притом личи 
на праведника јер на њему нема никаквог зла. На праву збрку оваквих оп-
речних изјава којим нам свето предање саопштава шта ће се збити на пос-
ледњем суду, Библија даје веома конкретне одговоре. Најпре, сам Господ 
Исус, као и апостол Јован, казују да је немогуће ући у рај ономе који не из-
вршава Божију вољу:

„Неће ући у царство небеско сваки који ми говори: Господе, Господе, 
него ко чини вољу Оца мога који је на небесима.“2 

„А свет и жеља за њим пролази; ко пак твори вољу Божију остаје 
довека.“3

„И у њега неће ући ништа нечисто, ни онај што чини нешто гнусно и лаж-
но, него само они који су уписани у Јагњетовој књизи живота.“4

Такође, виђење које је имао Григорије у деветом веку после Христа знат-
но се разликује од Јованове откривењске визије из првог века и по питању 
„гледања Божијег лица“. Писмо наиме тврди да ће сви становници раја гле-
дати Божије лице, и да ће Његово име бити записано на њиховим челима:

„И ништа више неће бити проклето. И престо Божији и Јагњетов биће у 
њему (у Небеском Јерусалиму; прим. И. С.), и служитељи његови служиће 
му, и гледаће његово лице, и његово име биће на њиховим челима. И 
ноћи неће више бити и неће им бити потребна светлост светиљке, ни сунца, 
јер ће их Господ Бог обасјавати и цареваће у све векове.“5

1 После смрти, Манастир Милешева, 1991. год. стр. 24. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 7:21. Нагласак мој. 

3 1. посл. Јованова 2:17. Нагласак мој.

4 Откривење Јованово 21:27.

5 Откривење Јованово 22:3-5. Нагласак мој.
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Ово виђење је, значи, не само опречно учењу Светог писма, него се про-
тиви и православној науци која говори о немогућности достизања раја од 
стране оних који нису крштени водом или крвљу, што нам на крају крајева 
доказује да је учење Источне цркве само себи контрадикторно.

Са друге стране, свето предање и православна наука нас извештавају и 
о могућностима да људи, када близу њих нема рукоположених свештеника 
који поседују светодуховску силу апостолског прејемства, а налазе се на са-
мрти, могу да буду крштавани и од стране обичних верника (лаика):

„Крштење само вршио је погружењем у воду три пута, у име Оца и Сина 
и Св. Духа, епископ, презвитер или изузетно и субсидијарно и ђакон а у слу-
чају нужде, да не би нико од оних, који хоће да се у самртној опасности 
крсте, остао некрштен, могли су крстити и лајици.“1

Они други, који не би имали ту „срећу“ да их крсти неко од верника – ми-
рјана, а слутили су да им се ближи смрт, крштавали су сами себе у реци, 
излазили из куће по кишовитом времену – да би им се то урачунало уместо 
крштења или пак имали привилегију да их крсте сами анђели небески. Пос-
лушајмо неке извештаје из православног предања:

„Св. Дросида. Кћи цара Трајана. Би ухваћена са других пет жена где 
ноћу сакупља тела пострадалих мученика за Христа, и због тога од цара 
љуто накарана. Оних пет жена беху тешко мучене и најзад бачене у рас-
топљен бакар, где душе своје предадоше Господу своме. А Дросида оста под 
строгом стражом царском. Но она избеже из двора и сама себе крсти у 
једној реци. После осам дана предаде душу своју Богу.“ (Охридски Пролог 
владике Николаја, 22. март);

„Св. муч. Луп. Овај свети муж беше слуга и св. Димитрија, војводе со-
лунског. (...) Како Луп још не беше крштен, мада беше хришћанин, то се 
он мољаше Богу, да Бог некако устроји његово крштење пре смрти. Утом 
се изненадно проли вода из облака на светог мученика, и тако 
он прими крштење свише. После великих мука би посечен и пресели се у 
Царство небеско.“ (23. август);

„Св. муч. Филимон (...) Но када Филимон ступи пред идоле, наједанпут 
засија светлост хришћанске вере у срцу његовом и он се прекрсти. Потом 
изађе и поче викати: „Хришћанин сам! Слуга Христа Бога живога!“ Чувши 
ово судија, насмеја се, мислећи да се Филимон подсмева хришћанима. По-
том Филимон би мучен грозним мукама. Дажд с неба паде на њега и 
крсти га.“ (14. децембар);

„Св. муч. Конон Исавријски. Поучен би у вери Христовој и крштен 
у име Пресвете и Животворне Тројице од самога Архангела Михаила. 
И до саме смрти његове невидљиво га је пратио овај Архистратиг Божји.“ (5. 
март).2

Више је него непотребно на овом месту истицати да у првовековној 
хришћанској пракси уопште није било случајева да су верници крштавали 
сами себе, били крштени пљуском за време какве временске непогоде или 

1 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 432. Нагласак мој.

2 Нагласци на цитатима из Охридског пролога означени курзивом су моји.
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руком анђела – који, према Господњем налогу датом апостолима1, нису ни 
послати да то чине. Са друге стране, као да православнима није довољно 
то што заговарају небиблијско учење о крштењу, као и његово неправил-
но спровођење облевањем или прскањем водом, они допуштају да крштење 
буде обављено (у недостатку воде) и нечим што уопште не личи на мате-
ријални елемент у коме су обављана крштења у апостолском првовековном 
хришћанству. Ево шта читамо о могућим начинима крштавања у посебним 
хитним случајевима, када постоји опасност да неко умре без крштења (и от-
путује у вечност без могућности спасења):

„Мало људи зна да у потреби, ако човек умире и постоји опасност од на-
силне или природне смрти, сваки мирјанин може да крсти. Он може то да 
обави са мало воде, или чак у недостатку воде са мало песка (!). Потребно 
је три пута облити (покропити или посути) главу са речима: „Крштава се 
слуга Божји (ИМЕ) у име Оца, амин (облива) и Сина, амин (облива) и СВЕ-
ТОГА Духа, амин (облива)“.2

 Овакви примери, које налазимо у оквиру Источне цркве, само доказују 
докле се све може стићи следећи наопака и небиблијска учења о ономе о 
чему су Христос и апостоли изузетно јасно говорили и писали.

 У погрешно тумачење и схватање Библије од стране православних, а у 
вези онога што називају „светом тајном миропомазања“, уверићемо се у на-
редној целини овога поглавља.

СВЕТА ТАЈНА МИРОПОМАЗАЊА

„Кроз свету тајну миропомазања хришћанин добија посебне дарове Духа 
Светог који су му потребни за узрастање у моралном животу, у светости. Ову 
свету тајну установио је Господ Исус Христос, а апостоли су 
је примењивали над верницима после њиховог крштења. И данас 
се она у Православној Цркви обавља одмах после крштења, као посебна све-
та тајна, а не као саставни део крштења. Обавља је свештеник, помазујући 
светим миром извесне делове тела (чело, очи, нос, уста, уши, прса, руке и 
ноге) уз изговарање одређене формуле: „печат дара Духа Свјатога“. Свето 
миро може да освети само архијереј. То се врши на св. литургији на Велики 
четвртак. Спрема се од уља, вина и разних мирисних материја. Архијереј ту 
освећену материју раздаје паросима за потребе обављања ове свете тајне.“3

Управо наведени текст нам даје на знање како гласи веровање Источне 
цркве по овом питању. Оно што је најважније да запамтимо јесте тврдња да 
је ову свету тајну установио Господ Исус Христос и да су је апостоли при-
мењивали над верницима након њиховог крштења. 

На основу Светога писма али и из других историјских извора лако мо-
жемо да установимо да ли је овај навод православних истинит. Наиме, као 

1 Види у: Ев. по Матеју 28:19-20.

2 Свети кнез Лазар, бр. 4 [24], Призрен 1998. год. стр. 135. Нагласак мој.

3 Милин, Црква и секте, стр. 316-317. Нагласак мој.



125

седам светих тајни

што је сваком изучаваоцу Библије познато, новозаветни списи ни на једном 
једином месту не спомињу да је Господ и једним словом било шта рекао о 
св. тајни миропомазања са свим оним елементима који се данас врше у Пра-
вослављу, нити пак спомињу да су апостоли било где и када некога на овај 
начин помазали. Доказе из Светог писма за ово учење можемо да добије-
мо само у случају да, попут православних, вадимо стихове из контекста или 
их тумачимо прилагођавајући их, да би доказали сопствене ванбиблијске 
доктрине. Пре него што начинимо преглед стихова које већинска црква у 
Србији наводи ради потврде свога веровања, желим да укратко споменем 
неколико реченица из црквене историје Јевсевија Поповића. Као што ћемо 
се уверити, овај историчар тврди да се догма о миропомазању постепено 
развијала, те да је током векова било значајних разлика у њеном практико-
вању у западном и источном делу исте васељенске цркве. Такође, историјс-
ки подаци сведоче и о томе да је помазивање уљем (хризма) названа „светом 
тајном“ тек у „трећем перијоду“ (према хронологији коју заступа Јевсевије 
Поповић) а то значи тек после 622. године нове ере:

„Благодатно средство, којим се добива Дух Свети, даваху апостоли Петар 
и Јован у Самарији и Павле у Ефесу полагањем руку (...). Да ли је полагањем 
руку већ у ова два случаја било спојено и мазање уљем, не каже се.“1

„У погледу давања миропомазања утврдила се у другом перијоду разли-
ка, која је још раније настала између Истока и Запада. На Истоку је наиме 
тајну миропомазања давао сваки свештеник одмах после крштења помази-
вањем хризмом (...), при чему се помазиваху бар чело, очи, ноздрве, уста и 
уши, и изговарала формула: Печат дара Духа Светога. На Западу је пак све 
опћенитијим постајао обичај, да миропомазање не дају свештеници, него 
епископи, који у ту сврху путују по свој епископији, и да је тајна давана по-
мазивањем чела и полагањем руку. (...) Хризма као материја истоимене тај-
не или тајне миропомазања, зове се на Истоку увек још само хризма (...) и 
тек у трећем перијоду као и тајна, (...) хризму освећиваху епископи 
на олтару за време литургије. Испрва не беше одређен за то посебан дан, 
али мало по мало дошло је до тога, да је опћенито одређен за то Велики 
Четвртак, и на Истоку је напослетку освећење хризме постало искључиво 
право највишег епископа.“2

Као што је уочљиво, радње у вези св. тајне миропомазања су уобличене 
светим предањем а не Светим писмом. Међутим, веома је интересантно ба-
цити поглед на покушаје православних да ову „св. тајну“ објасне и утемеље 
на Библији. Ево како на темељу Божије Речи овај сакрамент објашњава „вр-
сни“ апологета и борац против јереси, Лазар Милин:

„А последњег, великог дана празника стајао је Исус и викао говорећи: 
ако је ко жедан, нека дође к мени и нека пије. Ко верује у мене – као што 
рече писмо – из његова тела ће потећи река живе воде. Ово је пак рекао за 
Духа, кога су имали да приме они што верују у њега; јер Дух још не беше 
сишао пошто Исус још није био прослављен“ (Јн. 7, 37-39).

1 Општа црквена историја, том први, стр. 433. Нагласак мој.

2 Наведено дело, стр. 649-650. Нагласак мој.
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Као што се види, ово обећање Спаситељево тумачи нам сам евангелист 
Јован тако, да ће они који, будући жедни, приђу Христу да пију са његовог 
извора – то јест који се крсте и постану чланови Његове Цркве – примити 
Духа Светога у своје време, кад после прослављења Христовог Дух буде си-
шао.

Кратко: покрај крштења и после крштења постоји још један свети чин 
кроз који ће верним бити саопштени дарови Духа светог. Тако су то схвати-
ли апостоли па су то и примењивали. Ево библијског сведочанства:

„Апостоли који су били у Јерусалиму, чувши да је Самарија примила реч 
Божју, послаше им Петра и Јована, који сиђоше и помолише се Богу за њих 
– да приме Духа Светога; још, наиме ни на једног од њих не беше сишао, 
него су били само крштени у име Господа Исуса. Тада ставише руке на њих 
те примаху Духа Светога“ (Дел. ап. 8, 14-17).

Као што се јасно види из текста, Самарјани су прво били крштени. Међу-
тим апостоли то још нису сматрали довољним за право узрастање у вери. 
Сматрали су да покрај крштења треба још и да „положе руке на њих“ да би 
примили Духа Светога. Нама сумње, тај поступак није потекао из њихове 
личне иницијативе. Они су о томе морали бити поучени од самог Спаси-
теља, иако нам та непосредна поука није нигде записана у Светом Писму. 
Да је таква поука постојала то произилази из саме чињенице што апостоли 
тако поступају. Ево још једног библијског примера који сведочи то исто.

„А кад је Аполос био у Коринту, Павле прошавши горње области дође у 
Ефес у ту нађе ученике. Њима рече: јесте ли примили Духа Светога кад сте 
поверовали? Одговорише му: нисмо ни чули да постоји Дух Свети. Рече им 
још: у име чега сте крштени? А они рекоше: у име Јовановог крштења. На 
то Павле рече: Јован је крстио покајничким крштењем говорећи народу да 
поверује у онога који за њим долази, то јест у Исуса. Кад то чуше, крстише се 
у име Господа Исуса. И кад је Павле положио руке на њих, сиђе Дух Свети на 
њих, па говораху језицима и пророковаху“ (Дел. ап. 19, 1-6).“1

Уколико пажљиво прочитамо управо наведени текст увидећемо низ не-
слагања Милинових тумачења са стварним учењем Светог писма. 

Наиме, библијски текст са почетка навода, који је изречен од стране Гос-
пода Исуса а записан од стране еванђелисте Јована, говори о силаску Светог 
Духа на сваку поједину особу у тренутку њеног поверовања у Спаситеља, на-
кон Његовог прослављења на небу и установљавања земаљске Цркве. Дух 
Свети ће, по Господњим речима, постати као река свеже текуће (живе) воде 
у животу појединца, те овај више никада неће бити духовно жедан. Уоста-
лом, Милин је ову Христову поуку протумачио као да се односи на крштење 
и припајање Цркви, иако такво значење из текста уопште није изводљиво. 
Наведени текст се, дакле, односи на деловање Светог Духа у животу верни-
ка па уопште није јасно због чега се од стране православних доводи у везу 
са „установљавањем св. тајне миропомазања“, када се о њој ни на посредан 
начин нигде не говори? (Сличну поуку о „живој води“ је Господ изрекао и 
Самарјанки у четвртој глави ев. по Јовану, али то свакако није значило да 

1 Милин, наведено дело, стр. 317.
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је ова жена требала на било кога да „полаже руке“ да би овај добио Светог 
Духа.) 

Са друге стране, наводи из Дела апостолских, у којима се спомиње силазак 
Светог Духа на вернике након њиховог крштења и полагања руку апостола, 
такође ништа не доказује по овом питању. Наиме, не само да се овде нигде 
не спомиње „миропомазање“ (што је главни разлог Милиновог навођења 
ових текстова), него је истина да у Делима апостолским налазимо и на са-
свим супротан редослед дешавања што се тиче силаска Св. Духа и нечијег 
крштења (што би очигледно требало, по Милиновом начину доказивања, 
да значи да се „миропомазање“ може вршити и пре крштења). Ево и приме-
ра. Приликом крштења Етиопљанина у 8. поглављу Дела апостолских није 
записано да је Дух Свети сишао на њега ни пре а ни после његовог уроњења 
у воду. Филип није положио руке на њега а нису се испољили ни разни ду-
ховни дарови – пророштва и говорење чудним језицима. Са друге стране, у 
кући капетана Корнилија у 10. поглављу, на слушаоце Петрове проповеди 
који су поверовали најпре је сишао Свети Дух (без полагања руку) испољив-
ши своја чудесна знамења, а тек потом је уследило крштење:

„Док је Петар још говорио ове речи, сиђе Дух Свети на све који су слуша-
ли говор. И задивише се верни из обрезања који су дошли с Петром, што 
се и на многобошце излио дар Светога Духа; јер су их слушали како говоре 
језике и величају Бога. Тада одговори Петар: може ли ко да ускрати воду, 
да се не крсте ови који су примили Духа Светога као и ми? И заповеди да 
их крсте у име Исуса Христа.“1

Случај који оповргава православно гледиште се збио и приликом крш-
тења тамничара и његовог дома у Филипима (16. погл.); прво су поверовали, 
па били крштени – а да није записано у ком се моменту спустио Свети Дух, 
нити нам се ишта саопштава о полагању руку. Из ових разлога је веома не-
упутно узимати примере из ове новозаветне књиге ради доказивања неке 
касније установљене обредне радње као што је миропомазање, а из простог 
разлога што би се различитим текстовима могла подупрети многа учења 
(па и редослед: миропомазање а затим крштење). Можда најбољи доказ 
чињенице да се Свети Дух усељава у срце човека пре крштења, приликом 
поверовања у поруку проповеди еванђеља, дао је ап. Павле у посланици Га-
латима:

„Желим само ово да дознам од вас: јесте ли примили Духа на основу дела 
закона или тиме што сте чули проповед о вери? (...) Који вам, дакле даје 
Духа и чини чудеса међу вама, чини ли то због дела закона или што сте чули 
проповед о вери?“2

Но, да се осврнемо укратко и на последњи део Милиновог „доказног ма-
теријала“. Реч је о тексту који се налази у Делима апостолским 19. глави, а 

1 Дела апостолска 10:44-48. Нагласак мој.

2 Посланица Галатима 3:2, 5. Павле, дакле, не поставља питање: „Да ли сте Духа примили на-
кон извршења светих тајни крштења и миропомазања или на темељу дела закона?“, већ јасно 
истиче поверовање проповеди о вери као услов за примитак Светог Духа. У посл. Римљанима 
10:17 овај апостол је јасно истакао да „вера потиче од проповеди, а проповед бива Христовом 
речју“.
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описује крштење и полагање руку над верницима у Ефесу од стране апос-
тола Павла. Као крунски доказ да на особу која је крштена не силази Свети 
Дух уколико се над њом не изврши и миропомазање, православни апологе-
та наводи овај текст. Пример крштених Ефешана који нису ни чули да пос-
тоји Свети Дух, очито јасно говори у корист извођења још једне свете тајне, 
приликом које ће крштеник примити „печат дара Духа Светога“. Но, да ли 
је баш тако? Овакав закључак се може извести само из површног ишчита-
вања Лукиног записа. Ипак, уколико уз овај текст прочитамо и последњи 
део 18. поглавља (од 24. до 28. стиха), добићемо следећи увид у поменута 
дешавања:

- Ученике које је Павле нашао у Ефесу (19:1), крстио је „у име Јовановог 
крштења“ Аполос родом из Александрије1, који је и сам био упознат само са 
крштењем које је обављао Јован Крститељ (18:24,25), али не и са хришћан-
ским крштењем;

- Због овог Аполосовог пропуста у научавању и крштавању, код себе су 
га примили и детаљније поучили у вери Акила и Прискила, људи који су у 
вери били утемељенији (18:26);

- Није истина да ученици у Ефесу нису чули нити пак примили Светог 
Духа због тога што нису били „миропомазани“, већ зато што још увек нису 
ни били крштени хришћанским крштењем, већ оним које је Јован вршио у 
Палестини позивајући Израиљце да се покају и као такви уђу у наступајуће 
небеско царство;

- Након Павловог објашњења и проповедања о вери у Христа, ови уче-
ници су били крштени у име Господа Исуса (тј. у име Оца, Сина и Светога 
Духа) (19:5,6);

- Након полагања руку и силаска Светог Духа, ученици су добили дарове 
прорицања и „говорења у језицима“.

Иако је овом приликом силазак Светог Духа на новокрштене био повезан 
са полагањем руку апостола (што није обавезно морало бити случај, као што 
сам објаснио раније), за православне овај пример и није баш употребљив. 
Наиме, уколико желе да га примене на себе у потпуности – као што се тру-
де, сви новокрштени и миропомазани православни верници би требали да 
испољавају и чудне знаке, попут прорицања и течног говорења светским го-
ворним језицима које раније уопште нису ни учили нити знали.2 Но, очито 
је да се након православног крштења и миропомазања то не догађа, па стога 
ни други „сегменти“ доказа из последње наведеног библијског текста, којег 

1 Иако нам свети текст то изричито не каже, можемо са сигурношћу да претпоставимо да је њи-
хов крститељ био Аполос, а као доказ наводимо и чињеницу да су они били крштени у „име 
Јовановог крштења“ (којег је Аполос једино познавао) а не хришћанског у „име Оца, Сина и 
Светога Духа“ са чијим вршењем овај није био упознат.

2 Овај феномен је везан за силазак Светог Духа на хришћане у првом веку, а најављен је од 
стране Господа Исуса Христа пре његовог вазнесења на небо (Мк. 16:17). Свети Дух је омо-
гућио хришћанима из ране Цркве да слављењем Бога на другим говорним језицима укажу 
неверујућим Јудејима да је наступио нови период, у коме ће радосна вест о спасењу бити 
проповедана свим народима на свету. Види у: Дела апостолска 2:4-11; 10:46; 11:15-18; 19:6; 1. 
Кор. 12:7-11; 14:21-22.
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је Милин цитирао, нису „правоваљани“ и применљиви у случају вршења 
прве две свете тајне у оквиру Источне цркве.

Но, пошто је очигледно да православни повезују силазак Св. Духа са 
својом миропомазањем, желим да се у овом проучавању осврнемо на ис-
торију и значај помазивања уљем у делу Библије у којем се оно заиста по-
миње.

Помазање уљем у Старом Завету

Помазање уљем се у књигама Старог завета спомиње на више места. Уље 
за помазање Божијих слугу (свештеника, царева и пророка) је представља-
ло спољашњи видљиви знак невидљивог присуства Светог Духа у животу 
појединца. Вероватно отуда и потиче идеја о миропомазању у Источној (и 
Западној) цркви као знаку присуства Светог Духа у животу новокрштеног. 
Међутим, помазање које је описано у старозаветним списима се умногоме 
разликује по значењу од сакрамента којег проучавамо. Најпре, у том исто-
ријском периоду није било крштавања, а поготово не у име Оца, Сина и Све-
тога Духа. Није постојала ни Христова Црква, а помазивање се ипак вршило 
на малочас поменутим групама људи. Ево на који начин се справљало свето 
уље за помазање у Старом завету, као и која су ограничења важила у вези 
његове примене:

„Још рече Господ Мојсију говорећи: Узми мириса најбољих: смирне нај-
чистије пет стотина сикала и цимета мирисавога пола толико, двјеста педе-
сет, и иђирота такође двјеста педесет, и касије пет стотина мјером светом, 
и уља маслинова један ин. И од тога начини уље за свето помазање, 
уље најбоље вјештином апотекарском; то да буде уље светога помазања. И 
њим помажи шатор од састанка и ковчег од свједочанства, и сто и све справе 
његове, и свијетњак и справе његове, и олтар кадиони, и олтар на којем се 
приноси жртва паљеница, и све справе његове, и умиваоницу и подножје 
њезино. Тако ћеш их осветити, те ће бити светиња над светињом, и што их се 
год дотакне биће свето. Помажи и Арона и синове његове, и осветићеш их да 
ми буду свештеници. А синовима Израиљевијем кажи и реци: ово нека ми 
буде уље светога помазања од кољена до кољена вашега. Тијело човјечије 
нека се не маже њим, нити правите такога уља како је оно; свето је, нека 
вам буде свето. Ако ли би ко начинио тако уље или намазао њим 
другога, истријебиће се из народа својега.“1

Из управо наведеног текста увиђамо који је био једини правилан начин 
справљања и употребе светог уља. Господња наредба се односила на пома-
зање, а самим тим и освећење целокупног шатора од састанка са свим бого-
службеним предметима. Место Божијег пребивања је морало да буде свето, 
а то се постизало симболичким освећењем као знаком истинитог Божијег 
духовног присуства. Помазани су били и Арон (Мојсијев брат) и његови си-
нови као свештеници, чија је дужност била да приносе жртве на великом 
олтару који се налазио у дворишту испред шатора, поучавају народ у вери и 

1 2. Мојсијева 30:22-33. Нагласак мој.
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обављају остале богослужбене активности. Осталом народу је било стриктно 
забрањено да справља овакву помаст и да помазује себе – јер би у супротном 
од Господа био кажњен смрћу. Уље помазања које је било изливено на главу 
првосвештеника Арона спомиње се и у једном од псалама:

„Као добро уље на глави, које се стаче на браду, браду
 Аронову, које се стаче на скут од хаљине његове.“1

О помазивању уљем израиљских царева, читамо на више места у Старом 
завету:

„А Господ бјеше објавио Самуилу дан прије него дође Саул, рекавши: 
Сјутра у ово доба послаћу к теби једнога човјека из земље Венијаминове, 
њега помажи да буде вођ народу мојему Израиљу, и он ће избавити мој на-
род из руку Филистејских. Јер погледах на народ свој, јер вика његова дође 
до мене. И кад Самуило угледа Саула, рече му Господ: ето човјека за којега 
ти рекох; тај ће владати мојим народом. (...) Тада Самуило узе уљаницу, и 
изли му уље на главу, па га цјелова, и рече му: ето, није ли те помазао Гос-
под над нашљедством својим да му будеш вођ?“2

„А Господ рече Самуилу: докле ћеш ти плакати за Саулом кад га ја одба-
цих да не царује више над Израиљем? Напуни рог свој уља, и ходи да те по-
шљем к Јесеју Витлејемцу, јер између његовијех синова изабрах себи цара. 
(...) Тада Самуило узе рог с уљем и помаза га усред браће његове; и сиђе Дух 
Господњи на Давида и оста на њему од тога дана.“3

„И Садок свештеник узе рог с уљем из шатора, и помаза Соломуна. По-
том затрубише у трубу и сав народ рече: да живи цар Соломун!“4

Такође, пророк Илија је помазао Азаила и Јуја за цареве двеју држава, а 
Јелисија за пророка:

„Тада му рече Господ: иди, врати се својим путем у пустињу Дамаштанс-
ку, и кад дођеш помажи Азаила за цара над Сиријом. А Јуја сина Нимсијина 
помажи за цара над Израиљем, а Јелисија сина Сафатова из Авел – Меоле 
помажи за пророка мјесто себе.“5

Оно што бисмо уопштено могли да закључимо јесте да је помазивање 
уљем представљало одређену врсту предодређења за службу на коју је Гос-
под позвао одређене личности (Давид, на пример, није одмах постао цар 
иако се Господњи Дух спустио на њега након помазања. Овај Божији по-
мазаник је морао да сачека на своје крунисање више година од извршења 
тог чина).6 Наравно, ова свештеничка, царска и пророчка служба имају ве-
ома мало заједничког са „светом тајном“ коју проучавамо, иако увиђамо да 

1 Псалам 133:2.

2 1. Самуилова 9:15-17; 10:1. Нагласак мој.

3 1. Самуилова 16:1, 13. Нагласак мој.

4 1. Царевима 1:39.

5 1. Царевима 19:15-16.

6 Види: 2. Царевима 5:1-5.
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постоје и одређене „позајмљене“ сличности, као што је нпр. силазак Светог 
Духа на особу након њеног помазања.

Исус из Назарета као Помазаник Светог Духа

Велика је истина Светог писма да је Исус из Назарета испунио на себи сву 
старозаветну симболику која је на Њега указивала. Он је сам рекао:

„Не мислите да сам дошао да разрешим закон и пророке; нисам дошао да 
разрешим него да испуним.“1 

Апостол Павле додаје:
„Да вас, дакле, нико не осуђује за јело, или за пиће, или за какав празник, 

или младину, или суботу; ово је све само сен онога што ће доћи, а ствар-
ност је Христос.“2

У Господу Исусу Христу су нашле своје испуњење свештеничка, царска и 
пророчка служба, које су биле само бледа сенка блиставе новозаветне ствар-
ности. Наиме, сама реч „Христос“ (на грчком) или „Месија“ (Машијах - на 
хебрејском), преведене на српски значе: „Помазаник“. У малопређашњем 
проучавању увидели смо да су старозаветни помазаници (Месије, Христоси) 
били помазивани светим уљем помазања као симболом духовне Божије при-
сутности и благонаклоности над њима. Са друге стране, онај прави Месија 
– Христос, Исус из Назарета, био је зачет силом Духа Светог у утроби своје 
мајке као Син вечитог Бога. У моменту крштења, на Њега је од Бога Оца са 
неба сишао Свети Дух у телесном обличју голуба, када је и на видљиви начин 
било потврђено његово месијанство и послање за извршење Божије воље. 
Многобројни делови Старог и Новог завета потврђују Исусову свештеничку, 
царску и пророчку службу.3 Уколико прочитамо све расположиве стихове 
који говоре о овој теми, уверићемо се да су се многа древна пророчанства о 
Исусу Месији (Христу) испунила у обједињењу свих служби старозаветних 
помазаника, и то само у једној особи. А управо из разлога што је симболика 
помазања из Старог завета испуњена у Новом, у особи Исуса Божијег Сина, 
то следствено томе значи да за њим више нема никакве потребе. И уистину, 
у списима Новога завета не налазимо помен да је било ко вршио помазање 
(уљем) над било киме, осим ако изузмемо оно право „помазање“ које сам 
Бог чини Светим Духом над сваком особом која поверује у Његовог Сина 
као Спаситеља.

1 Ев. по Матеју 5:17.

2 Посланица Колошанима 2:16-17. Нагласак мој.

3 Исус као велики првосвештеник: Јеврејима посланица 4:14-15; 5:5-7, 9-10; 7:23-28; 8:1-2; 9:11-
12, 24; 10:21. Исус као Цар над царевима: 2. Самуилова 7:13-16; Михеј 5:2; Лк. 1:31-33, Мт. 
2:1-2; Јн. 12:12-15; 18:33-37; Откривење 19:11, 16. Исус као највећи пророк: 5. Мојс. 18:15; Мт. 
13:57; Лк. 13:33; 24:19; Јн. 4:19; 7:40.
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Новозаветно помазање верника Светим Духом

У своме доказивању да су апостоли засигурно помазивали уљем но-
вокрштене ради примања Светог Духа, православни богослови наводе њи-
хове речи у којима они заиста говоре о „помазању“ новозаветних верника. 
Према апологетској мисли Лазара Милина, изналажење овог појма у Новом 
завету представља потврду да су први Христови ученици и те како знали за 
ову свету тајну и практиковали је од најранијег доба. Ево како Милин обја-
шњава ове апостолске наводе:

„Да би заштитио вернике од оних који их заводе, дакле од ондашњих 
секташа и јеретика, апостол Јован пише: „А ви имате помазање од Свето-
га“. „У вама остаје помазање које сте од Њега примили и није вам потребно 
да вас ко поучава, него као што вас његово помазање учи о свему, тако је и 
истинито и није лаж, и како вас је оно поучило, тако остајте у њему“ (1. Јан. 
2, 20; 27).

Апостол Павле такође спомиње помазање, у вези са добијањем дара Духа 
Светог, пишући Коринћанима: „А Бог нас са вама учвршћује у Христу, он 
нас је помазао и запечатио нас и дао Духа у наша срца“ (2. Кор. 1. 21-22).

Сасвим је појмљиво да апостоли реч „помазање“ овде упот-
ребљавају у смислу унутрашњег невидљивог дејства духа Све-
тог на душу помазаника. Али, природно је упитати се, зашто они то 
духовно дејство називају помазањем? Да ли тај израз можда означава и 
спољашњу радњу која служи као видљиви знак помазања Духом, као што 
су крштење назвали „бањом“ због спољашњег знака ове свете тајне, то јест 
погружавања у воду. Та мисао је сасвим логична и вероватна, па се из 
тога може закључити да апостоли нису само „полагали руке“ на новокрш-
тене, него да су их и помазивали, или су тај начин вршења ове свете тајне 
предали епископима и свештеницима, с тим разуме се, да се пре тога чита 
одређена молитва, као што су чинили и сами апостоли (Дел. ап. 8, 15). Сви 
ти елементи постоје у Православној Цркви од доба апостолског...“1

Као еванђеоски хришћанин, који заступа уверење да света тајна миро-
помазања није била практикована у првовековној Цркви, захвалан сам г-
дину Милину што је изнео напред наведене тврдње. Наиме, иако је најпре 
цитирао текстове у којима се помиње „помазање“ (што је, ваљда, требало да 
представља доказ да се помазање уљем од стране апостола ипак вршило), 
Милин је додао и реченицу коју сам посебно нагласио. Рекао је да је „сасвим 
појмљиво да апостоли реч помазање употребљавају у смислу унутра-
шњег невидљивог дејства Духа Светога“. Дакле, уопште није сигурно 
да је то значило да су и буквално некога помазивали! На такав закључак 
наводе и речи Господа Исуса записане у ев. по Јовану 16:7-15, где се Свети 
Дух назива „Духом Истине“ који ће вернике који га приме „упутити у сву 
истину“ (ст. 13), а у вези Милиновог цитирања текста из Прве Јованове 2:20, 
27, који говори о „помазању“ које чува вернике од духовних застрањења и 
прихватања лажних наука. Дакле, помазање које чува вернике од прихва-

1 Милин, Црква и секте, стр. 318. Нагласак мој.
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тања кривоверја је сам Свети Дух, а помазање је у Старом завету био Његов 
видљиви симбол. Милин даље сматра да је сасвим „природно упитати се 
зашто они то духовно дејство називају помазањем?“ Одговор на ово питање 
је веома једноставан! Као што је очигледно, апостоли су употребљавали 
оне старозаветне симболе који су могли добро да опишу невидљиву духов-
ну новозаветну реалност. Уосталом, у време када су они писали посланице 
хришћани су читали Свето писмо које се састојало само од књига Старог 
завета. У овом делу Библије се, на пример, на много места спомињу поред 
помазања и обрезање и приношење жртава. Иако у новозаветној Цркви 
више не постоји (за разлику од Ст. завета) обред обрезања, као ни прино-
шење жртава, апостоли спомињу ове старозаветне радње као да и сами са 
другим хришћанима у њима учествују - ради осликавања духовне реалности 
и хришћанске верске службе:

„У њему сте и обрезани нерукотвореним обрезањем, - у скидању 
чулног тела, - Христовим обрезањем, кад сте у крштењу с њим сахрање-
ни; у њему сте заједно с њим васкрснути вером у делотворну силу Бога који 
га је васкрсао из мртвих.“1

„Али ако се и као жртва изливам на жртву и службу ваше вере, 
радујем се и радујем се са свима вама.“2

„Примио сам све и имам у изобиљу. Пун сам откако сам од Епафродита 
примио што сте ми послали, пријатан мирис, добродошлу и бого-
угодну жртву.“3

У свим напред наведеним цитатима и њиховим објашњењима се крије, 
дакле, одговор на Милиново питање у вези сврхе упоређивања невидљивог 
деловања Светог Духа у животу хришћанина са старозаветним „помазањем“. 
Уосталом, из малочас наведеног Милиновог текста и сами увиђамо да ни 

1 Колошанима 2:11-12. Нагласак мој. Завет између Бога и његовог народа (од Авраамовог по-
томства) у Старом завету се утврђивао обрезањем сваког мушког детета на осми дан од ње-
говог рођења. „А ово је завјет мој између мене и вас и сјемена твојега након тебе, које ћете 
држати: да се обрезује између вас све мушкиње. А обрезиваћете окрајак тијела својега, да 
буде знак завјета између мене и вас.“ 1. Мојс. 17:10-11. Апостол Павле у посл. Римљанима 
4:11 објашњава да је Авраамово обрезање било спољашњи знак његовог оправдања кроз веру 
и побожног живљења (као и одбацивања греха и безбожности). Упоређујући старозаветно 
обрезање са новозаветним „духовним васкрсењем са Христом“, Павле у посл. Колошанима 
2:11-12 казује да у добу Цркве није потребно буквално обрезивати вернике кад су они већ 
обрезани „нерукотвореним обрезањем“ тј. скидањем чулног тела (одбацивањем грешног и 
прихватањем побожног начина живота).

2 Филипљанима 2:17. Нагласак мој. Павле овде упоређује себе са „жртвом која се излива на жр-
тву“ коју Филипљани приносе Богу у виду своје верске службе. Стих на који притом апостол 
мисли, налази се у 3. Мојс. 2:1: „А кад ко хоће да принесе на жртву Господу дар, бијело браш-
но нека буде жртва његова, и нека је полије уљем и метне на њу кад.“ Дакле, симболично, 
уље је у овом случају Павлова „жртва која се излива“ на „жртву белог брашна“ коју приносе 
Филипљани.

3 Филипљанима 4:18. Нагласак мој. Павле на овом месту, примењујући старозаветну симболи-
ку, упоређује добровољни дар (новац и друге потребштине) којег су му Филипљани послали 
ради сопственог издржавања, са жртвом која се приносила у давна времена међу Израиљци-
ма. У 3. Мојс. 3:5 се спомиње „жртва на угодни мирис Господу“; дакле термини које и апостол 
употребљава: „И нека то запале синови Аронови на олтару заједно са жртвом паљеницом, 
која буде на дрвима на огњу. То је жртва огњена на угодни мирис Господу.“ 
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овај православни апологета није баш најсигурнији да ли се поред оваквог 
светодуховског деловања спроводио и сам чин спољашњег помазивања! 
Иако је, дакле, ово претходно ставио под знак питања, овом свештенику 
СПЦ није засметало да у даљем тексту устврди да је „та мисао сасвим ло-
гична и вероватна“ те да су апостоли поред полагања руку и помазивали но-
вокрштене, или да су пак (ако и допустимо могућност да они лично то нису 
радили) сасвим сигурно то заповедили својим наследницима - епископима 
и свештеницима. На крају своје дискусије са протестантима и „секташима“, 
који сматрају да је ова света тајна након крштења непотребна и на Светом 
писму незаснована, а поред све своје несигурности у изношењу тврдњи у 
вези овог сакрамента, Милин је закључио следеће:

„а) Није тачно да света тајна миропомазања нема основа у Светом писму. 
Из малопре наведених цитата види се очигледно да она почива на Светом 
писму. б) Није тачно да је та света тајна покрај крштења непотребна. Ако су 
је апостоли обављали, а из Светог писма видимо несумњиво да јесу1, онда, 
значи, апостоли су је сматрали за потребну. А то даље значи да је секташко 
гледиште супротно Светом писму.“2 

Ипак, из свих наведених стихова Светога писма, као и из података из 
црквене историје, постали смо уверени да је оваквом Милиновом закључку 
права истина потпуно супротстављена. Света тајна миропомазања, очиг-
ледно, није установљена првовековном апостолском науком и праксом, већ 
каснијим многовековним развојем и обликовањем кроз свето предање, тј. 
учење светих отаца.

Још један од веома јасних примера небиблијског тумачења ранох-
ришћанског научавања, а које се појавило вековима након смрти последњег 
од апостола, јесте и онај који се односи на чин вечере Господње, или како 
је православни називају – свете тајне причешћа. У наредном делу овог пог-
лавља ћемо јасно сагледати истину и по питању овога сакрамента. 

СВЕТА ТАЈНА ПРИЧЕШЋА (ЕВХАРИСТИЈЕ)

Као што сам обећао приликом проучавања ове теме у трећем поглављу 
– у коме сам на темељу Библије доказао да православно (и римокатолич-
ко) научавање о трансупстанцијацији није утемељено на светим текстовима 
хришћанства, у овом делу, у поглављу о светим тајнама, желим да се зајед-
но осврнемо уназад – у прошлост, и установимо моменат његовог дефини-
сања. Као што ћемо се уверити, било је потребно да протекне много веко-
ва од Христа и апостола да би се учење о трансупстанцијацији дефинисало 
онаквим каквим данас постоји у Источној цркви, а потпуно насупрот твр-
дњама њених богослова који настоје да нас увере да је оно у овом облику 
установљено још у првом веку.

1 Још једанпут морам да поставим више пута понављано питање: из којих се то стихова не-
сумњиво види да су апостоли вршили ову „свету тајну“? Ова Милинова тврдња се у потпунос-
ти коси са оним што нам је раније био саопштио.

2 Милин, наведено дело, стр. 318-319. Нагласак мој.
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Пре него што изнесем историјске податке о овом питању, желим да зајед-
но сагледамо какве ставове православни заступају о еванђеоским хришћа-
нима који су уверени у симболизам а не буквално значење Христових речи 
у вези хлеба и вина које је Он благословио приликом тајне вечере. Ево шта 
о еванђеоским верницима казује Лазар Милин:

„А секташи? Којој групи они припадају по овом питању? Јавно неће да 
се одрекну Христа као што то учинише они некадашњи и данашњи отпад-
ници. Такво једно одрицање не би им било ни у плану, јер тада не би могли 
Цркву разарати изнутра. Да признају веру дванаесторице, то јест да је 
причешће права крв и право тело Христово, то не могу јер се противи њихо-
вом рационализму. Нашли су трећи пут: причај ти, Исусе, колико год хоћеш 
да ћеш нам ти дати своје тело и своју крв као небеску храну и пиће, ми знамо 
да ти то не мислиш сасвим озбиљно. Ти си то свакако хтео да кажеш да ће 
хлеб и вино бити тек символ твога тела и крви, или просто успомена на твоју 
последњу вечеру коју си имао са ученицима. Ето, то је став многих секташа! 
Дакле, хришћанство без Христа!“1

Значи, еванђеоски хришћани, они који прихватају целокупно Свето 
писмо као од Бога надахнуто и не баве се цитирањем библијских текстова 
тако да би потврдили своје учење – изостављајући стихове који им „не иду у 
прилог“ - као што то чине православни, названи су секташима који погреш-
но разумеју Исусове речи, а њихова вера се проглашава „хришћанством без 
Христа“. Са друге стране, наравно, еванђеоским верницима је врло драго 
што су Господа схватили управо онако како је Он и желео да буде схваћен, 
насупрот онима који, попут древних многобожаца, верују да пијењем вина 
и једењем хлеба приликом ритуала у себе уносе крв и тело свога божанс-
тва и тако стичу бесмртност (вечни живот).2 Ево шта о дефинисању учења 
о трансупстанцијацији од стране Западне и Источне цркве казује Јевсевије 
Поповић:

„Спор о евхаристији повео је око 831. учени франачки монах, кашње опат 
у Корбеји, Пасхазије Радберт, који је у свом спису „De corpore et sanguine 
1 Милин, Црква и секте, стр. 327-328. Нагласак мој.

2 Веселин Чајкановић истиче следеће у вези овог предмета: 
„У старој вери, божанство се идентификује са својим елементом; и, према томе, када Грк о 

Дионисовом празнику узме у себе вина, он верује да је у себе примио самога Адониса. А сје-
дињење са Богом, то је највиши циљ у свакој религији. Отуда је пијење вина у извесним слу-
чајевима, о извесним празницима, имало значај такозване сакраменталне жртве, то јест, сје-
дињења са божанством.“ Чајкановић, књига друга, стр. 388. Такође, и R. Woodrow, наводећи 
историчара Вила Дјуранта, тврди да је веровање у „трансупстанцијацију“ један од најстаријих 
обреда примитивне религије. У научном делу Hasting’s Encyclopedia of Religion and Etnics 
многе странице су посвећене идеји о „једењу Бога“. На тим страницама дат је опширан увид 
у трансупстанцијацијске обреде међу многим народима, племенима и религијама. Такви су 
обреди били познати и у паганском Риму, као и у митраистичкој религији. У старом Египту 
постојао је ритуал при коме је свештеник благосиљао хлеб за који се сматрало да се претвара 
у тело бога Озириса. После „претварања“ верници су тај хлеб јели, а потом испијали и чашу 
вина. Након што су католички мисионари по први пут стигли у Мексико, били су очевици 
обдржавања религиозног обреда који их је јако потсећао на њихово причешће. Лик који је 
био направљен од замешеног брашна је након свештениковог благослова био раздељиван 
међу људима који су сматрали да у себе уносе тело свог бога. Види у: Babilonska misterijska 
religija, str. 130.
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Domini, О телу и крви Господа“ о претварању хлеба и вина у евха-
ристији учио, да при томе додуше остаје вид хлеба и вина, али 
се под тим видом даје оно исто тело Христово, које је Марија 
родила, те ми у причешћу примамо само месо и крв тога тела. Од вајкада 
се сматрало, да се хлеб и вино у евхаристији претварају у право тело и праву 
крв Христову; али се у појединости претварања и у квалитет тога правога 
тела и праве крви Христове није залазило. Излагање Пасхазија Радберта, 
које залази у детаље и изгледаше одвећ чулно, изазвало је 844. сумњу дру-
гих богослова, који сматраху, да не треба залазити у детаље претварања, 
јер је то тајна, и да евхаристичко тело Христово само по природи или по 
суштини треба сматрати идентичним са правим телом Христовим. 
С тога гледишта побијаху Пасхазијево учење, као одвећ чулно, 
учени опат у Фулди Рабан Мавар (Hrabanus или Rhabanus Maurus) назван 
primus Germaniae praeceptor, први учитељ Немачке, од 847. архиепископ 
у Мајнцу (умро 856.), и франачки монах Ратрамно (Ratramnus) Корбејски 
(умро 868.), познат такође као учен богослов. Даље је ишао у побијању спо-
менутог учења чувени али ексцентрични Ирац, који је тада живео у Франа-
чкој Држави, Јован Еригена Скот (Johanes Erigena Scotus, умро после 887.), 
који је при том напустио и дотадашње опће црквено учење о претварању, и 
учио, да су тело и крв Христова у евхаристији више символично присутни, 
а хлеб и вино су више напомене на тело и крв Христову, символи Његовог 
духовног присуства у евхаристији. Но на хетеродоксије од стране Еригенине 
беше свет свикао, а мишљења осталих нису се одвећ разилазила, те је спор 
мировао од 2. половине IX. столећа до око средине XI. столећа. Али при 
крају овог перијода спор је наново избио. Учење Пасхазија Радберта је 
међутим постало опћенитим, прешло се преко ранијих сумњи 
у исто и сматрало се сасвим умесним. Само се каноник (домски схо-
ластик) Беренгар (Berengar, Berengarius) Турски (Tours, Turones), кашње 
архиђакон анжески (Angers, читај Aнже, пређе Andegavum) 1031. дигао про-
тив тога и приближио се учењу Еригенином, учећи само о неком духовном 
примању тела и крви Христове у евхаристији, а не о примању оног тела, које 
је Марија родила. Али ово учење Беренгарово, кад се за њега сазнало, побу-
дило је сада највеће незадовољство, и са свих страна га од 1046. побијаху и 
осуђиваху не само поједини богослови, него и читави синоди. Особито га је 
побијао од 1050. опат и учитељ у Беку (Bec, Beccum) у Нормандији, кашње 
кентербериски (Canterbury, Cantuaria) архиепископ Ланфранк (Lanfranc, 
умро 1089.) и више синода у Француској и Италији, док напослетку 1059. 
и 1079. није и Рим устао против Беренгара те његово учење осудио. (...) Али 
осуђивањем његовог учења све је више израђивано учење Пасхазије-
во, те се опћенито изрично почело учити, да се у евхаристији супс-
танција хлеба и вина претвара у супстанцију тела и крви Христове, 
да је дакле то претварање, претварање супстанције, трансупстанција-
ција (transsubstantiatio), који је назив од тада опћенито заведен на западу, 
а од XV. столећа адоптиран и на Истоку.“1 

1 Општа црквена историја, том први, стр. 799-800. Нагласак мој.
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Сумирајући све оно што смо управо прочитали, можемо укратко да за-
кључимо следеће:

- Црква је „одвајкада“ веровала у „претварање“ иако у његову природу 
није детаљније залазила (иако Јевсевије не даје никакве ни библијске а 
ни историјске доказе којима би потврдио да су хришћани раних векова 
у то веровали!);

- Тек је Пасхазије Радберт у IX веку Господње речи протумачио у смислу 
„претварања“ и мењања суштине хлеба и вина у тело и крв Христову – и 
поред задржавања њиховог претходног облика, боје, мириса и укуса.

- Највећи број учених богослова тога доба је побијао овакво Пасхазијево 
тумачење као „одвећ чулно“ сугеришући другачије веровање: оно које је 
подразумевало да заправо не постоји никакво „претварање“ тј. мењање 
суштине, већ да евхаристијско тело Христово (хлеб и вино) треба само 
„по природи или по суштини сматрати идентичним са правим телом 
Христовим“;

- У то време постојали су и познати теолози који су сматрали да се Хрис-
тове речи треба да схвате само симболички а не буквално, предлажући 
веровање о хлебу и вину као симболима Христовог тела и крви;

- Спор о евхаристијском претварању хлеба и вина је након снажног одба-
цивања средином IX века мировао до половине XI века;

- Реакција против учења каноника Беренгара Турског који је научавао 
симболизам Христових речи изречених на последњој вечери, довела је 
до заживљавања Пасхазијевог учења о трансупстанцијацији, које, иако 
је два века раније било жестоко нападано, сада, зачудо, постало опште 
прихваћено. 

- Учење о трансупстанцијацији, као и сам њен овакав назив, прихваћени 
су на Западу од XI века, а од XV и у цркви на Истоку.1

Било би занимљиво укратко сагледати и дешавања која су се по питању 
сукобљавања мишљења о трансупстанцијацији одиграла након поновног за-
живљавања Пасхазијевог учења, средином XI столећа. Ево како нас о овим 
дешавањима извештава украјински аутор Павле Рогозин:

„Сабор у Риму (1059. године), којем је председавао папа Никола II, после 
многих бурних протеста и расправљања, признао је фантазију монаха Рад-
берта Пасхазија за нову догму Западне (Католичке) цркве. Истовремено је 
ово учење продрло и у Источну (Православну) цркву, без обзира на то што 

1 Лазар Милин нас извештава у чему се састоји незнатна разлика у учењу о „претварању“ у 
Источној и Западној цркви, саопштавајући нам следеће:

 „По учењу древне Апостолске цркве, које се очувало и код православних и код римокатолика, 
хлеб и вино које се освећује на св. литургији (миси), претвара се у право тело и праву крв 
Христову. Додуше, постоји извесна разлика између православног и римокатоличког веро-
вања у претварање хлеба и вина у тело и крв Христову, али те разлике су више литургијске 
него догматске. Наиме, римокатолици верују да се хлеб и вино претварају у тело и крв Хрис-
тову у оном моменту мисе кад свештеник цитира Христове речи: „узмите једите ово је тело 
моје“. Православни, међутим, верују да се пресуштаствљење или претварање хлеба и вина у 
тело и крв дешава кад свештенослужитељ, пошто је изговорио Христове речи „примите једи-
те...“, упућује (према тексту литургије св. Василија Великог и св. Јована Златоуста) молитву 
Богу Оцу да пошаље Светог Духа да изврши пресуштаствљење“. Црква и секте, стр. 319.
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се је коначно одвојење Западне цркве од Источне догодило пет година пре 
спора (1054. године). Па опет је, без обзира на сву строгост црквених оза-
коњења, „учење о претварању“ остало дуго времена једним од највише спор-
них питања Западне цркве. Да би расправљањима стао на крај, установио 
је папа Григорије VIII својеврсни пост за кардинале, да би се на ово спорно 
питање добило непосредно упутство од Бога. „Упутства“ су тобоже добије-
на, али и она беху недовољна. 1160. године је питање о претварању 
било дато на решавање Париском богословском факултету. 
На највеће изненађење кардинала и папе, сабрани учени коле-
гијум је одбацио Пасхазијево учење као лишено било какве осно-
ве у Христовој науци, а такође и као учење које противуречи здраво-
ме разуму. Али ни ови закључци учених богослова нису довели ни до чега. 
Узнемирење и расправљања нису престајали. Да би стао споровима на крај 
и спречио опасне расцепе у цркви, Четврти Латерански сабор је победонос-
но објавио догму о претварању ОБАВЕЗНОМ за све хришћане. И од тога су 
момента започели свима познати обрачуни са онима који другачије мисле. 
Папа Григорије IX је установио инквизициони суд, давши га на управу до-
миниканском монашком реду. Упорне противнике су, као опасне јеретике, 
предавали светским властима да се спале на ломачама. Овој крвавој епоси 
посвећене су многе књиге историјских истраживања.“1

Када, дакле, богослови Источне цркве у данашње време покушавају да 
цитирањем новозаветних текстова потврде да су евхаристијски хлеб и вино 
буквално претворени у тело и крв Господњу, они заправо желе да одбране 
не апостолско веровање и праксу (као што смо утврдили у претходном пог-
лављу) већ учење Пасхазија Радберта из деветог века после Христа. Мог-
ли би са правом да се запитамо да ли данашњи православци верују и у то 
да њихови „свети оци“ пре Пасхазија, као и у време његовог живота нису 
били правоверни по овом питању – пошто су готово сви листом одбацивали 
учење какво се данас заступа у традиционалном хришћанству Истока и За-
пада? Са друге стране, можемо са пуним правом да поставимо питање због 
чега Господ, уколико је наука о „претварању“ одиста Његова наука, прили-
ком литургије (или мисе) не учини и стварно чудо „пресуштаствљења“ хлеба 
и вина у своје тело и крв, већ они остају у истом спољашњем облику и за-
државају све карактеристике хлеба и вина? Наиме, у време док је Он ходио 
земљом, чинио је свима очевидна, видљива чудеса, па и чуда која можемо да 
назовемо „трансупстанцијацијом“ („претварањем“). Еванђелист Јован нас у 
својој књизи о Христовом животу, у другом поглављу, извештава о првом 
чуду које је учинио Господ Исус. То је било чудо истинског и буквалног „пре-
тварања“ воде у веома добро вино, на свадби у Кани галилејској. Такође, 
добро је познато и чудо умножавања хлебова и риба, и то не једанпут већ чак 
два пута (Мт. 14:13-21; 15:29-39; 16:9-10), када је Господ са свега неколико 
хлебова и риба, њиховим умножавањем, нахранио на хиљаде људи. Када 
су апостоли Христовом силом учинили чудо исцељења хромог од рођења 
1 Павле Рогозин, Откуда се све то појавило? Текст (додатак) из свеске „Библијско крштење“ 

аутора Сима Ралевића. Издаје Х.Б.Ц. „Дом Молитве“ Пећ, без назначене године издавања. 
Нагласак мој.
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(Дела ап. 3. гл), њихови верски противници су, у својој збуњености, морали 
да признају следеће:

„Шта да радимо овим људима? Јасно је да су учинили познато чудо за 
које знају сви становници Јерусалима, и не можемо да порекнемо.“1

Очигледно је, дакле, да би Господ могао (и заправо морао) да чињењем 
чуда стварног претварања хлеба и вина приликом свете литургије учини 
свима очевидном истинитост догме о трансупстанцијацији – уколико она 
одиста потиче од Њега и његових ученика. Заправо, према учењу право-
славних, света тајна причешћа је толико значајна да од ње у потпуности за-
виси и вечно спасење појединца (јер се особа причешћује самим Христом2), 
те се стога чини сасвим несхватљивим због чега је Христос у овом случају 
„затајио“ у чињењу чуда које му се приписује и тако допринео недоумицама, 
великим црквеним расколима и расправама у вези ове свете тајне. 

Оно што је заправо истина, коју на крају крајева морамо да установимо, 
јесте то да се приликом православних и римокатоличких обреда и призи-
вања Светог Духа не врши апсолутно никакво „пресуштаствљење“, а из про-
стог разлога што ово веровање нема ама баш никаквог темеља у Господњем 
учењу записаном у Светом писму. Очигледно је, дакле, да се ова догма као и 
многе друге данашње православне које смо проучили или ћемо тек проучи-
ти, развијала током векова након смрти апостола, да би се на крају, тек у XV 
столећу дошло до пунине онога што се назива „претварањем“ евхаристијс-
ког хлеба и вина у тело и крв Христову.

Сву апсурдност веровања у претварање хлеба и вина у тело и крв Хрис-
тову за време православних богослужења добро је уочио и чувени руски 
књижевник Лав Николајевич Толстој. У свом познатом делу „Васкрсење“ 
изнео је став о овом православном учењу, уклопивши га у контекст деша-
вања радњи у поменутом роману:

1 Дела апостолска 4:16. Нагласак мој.

2 Било би интересантно нешто рећи и о начину причешћивања у оквиру Источне цркве. За раз-
лику од римокатолицизма у коме паства добија причест само под једним видом (само евха-
ристијски хлеб – округлу бесквасну хостију) док само свештеници узимају оба вида (и хлеб и 
вино), у Православљу су елементи „Христовог тела“ заједно помешани у једној посуди која се 
назива „путир“ (тј. чаша). Занимљив је и податак који казује да хлебу и вину у путиру обавез-
но мора бити додата и обична вода, као симбол „воде“ која је текла из Исусове ране на груди-
ма, коју је начинио копљем римски војник након Његове смрти (32. правило VI васељенског 
сабора; у вези са Јн. 19:34). Након свог обавезног исповедања, православни верник приступа 
са побожношћу и прима у своја уста „тело и крв Господњу“ коју му је свештеник понудио 
посебном кашичицом. Историја Цркве сведочи да и ова кашичица представља „новитет“ у 
односу на апостолску праксу и почела је да се употребљава тек од IV и V столећа. Јевсевије 
Поповић каже да ју је у богослужење увео Јован Златоусти (умро 407. год.), али у то време 
само за децу, док су одрасли примали евхаристијски хлеб на свој длан и потом га јели, док 
су вино пили директно из чаше (слично као у доба апостола и прве Цркве). Овај новитет је, 
очигледно, касније уведен да важи и за одрасле вернике (види у: Општа црквена историја, 
том први, стр. 675). Међутим, да ова кашичица не би верницима изгледала исувише обично, 
свети оци су јој придодали и одређено духовно значење. Она је упоређена са кљештима у 
којима је серафим држао жеравицу узету са жртвеника и очистио уста пророка Исаије, чиме 
је његов грех опроштен и његово безакоње уклоњено (Исаија 6:6-7). (Овај податак преузет 
из дела Павла Рогозина: Откуда се све то појавило? стр. 26. из свеске „Библијско крштење“ 
аутора Сима Ралевића).
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„Отпоче богослужење. Богослужење се састојало у томе што је свеште-
ник, обукавши особито чудну и врло неудобну брокатну одежду, исецао и 
ређао комадиће хлеба на тањирић, а затим их стављао у путир са вином и 
при том изговарао различита имена и молитве. (...) Суштина богослужења 
састојала се у томе што се претпостављало да ће се комадићи, које је све-
штеник исекао и ставио у вино уз извесне манипулације и молитве, пре-
творити у тело и крв божју. Ове су се манипулације састојале у томе што је 
свештеник равномерно, иако му је при том сметала брокатна врећа коју је 
навукао на себе, подизао обе руке увис и тако их држао, затим се спуштао 
на колена и љубио сто и оно што је било на њему. Најважнији пак чин био 
је онај кад је свештеник, пошто је обема рукама узео салвету, равномерно и 
лако махао њоме над тањирићем и златним путиром. Претпостављало се да 
се баш у том тренутку хлеб и вино претварају у тело и крв, и зато је то место 
богослужења било пуно неке особите помпе. (...) И ником од присутних, по-
чев од свештеника и управника, па завршавајући с Масловом, није падало 
на памет да је онај исти Исус, чије је име шиштећи безброј пута понављао 
свештеник величајући га свакојаким чудесним речима, забранио управо све 
оно што се овде чинило; забранио не само бесмислену благоглагољивост 
и богохулно врачање свештеника-учитеља над хлебом и вином, 
већ да је категорично забранио да се једни људи називају учитељима дру-
гих људи (...) Ником од присутних није падало на памет да је све 
што се овде чинило било највеће богохуљење и исмевање оног 
истог Христа у чије се име све то чинило. (...) Ником није падало на 
памет да они свештеници који замишљају да у виду хлеба и вина једу тело 
и пију крв Христову, стварно једу тело и пију крв његову, али не у облику 
комадића хлеба и вина, већ тиме што не само саблажњавају оне „мале“ с 
којима је Христос изједначавао себе, већ их лишавају највећег блаженства и 
подвргавају их најтежим мукама, кријући од људи оно откровење блаженс-
тва које им је он донео.“1

Завршавајући овај део поглавља управо наведеним цитатом из Толстоје-
вог романа, закључујемо да су, на основу учења Библије и података из црк-
вене историје, еванђеоски – протестантски хришћани много ближи Истини 
од самопрокламоване „свете и апостолске цркве“.

Проучавања осталих светих тајни ће нас још више утврдити у овом ста-
новишту. 

СВЕТА ТАЈНА ПОКАЈАЊА (ИСПОВЕСТИ)

Оно што је неоспорно јесте да је свакоме човеку, као грешнику, потребно 
искрено покајање пред Богом – ради поновног успостављања присне зајед-
нице са Њиме; заједнице коју је изгубио својим сагрешењем. Еванђеоски 
хришћани свим срцем заступају потребност и важност покајања у животу 
сваког хришћанина. Ипак, они, који своје вероисповедање темеље на Бо-
жијој Речи – Библији, се ни у вези ове теме не слажу са православном на-

1 Лав Толстој, Васкрсење, Нолит, Београд 1967. год. стр. 137-140. Нагласак мој.
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уком, према чијем учењу је покајање заправо света тајна коју по Христо-
вом овлашћењу обављају рукоположени свештеници. Посве сам убеђен да 
ће моји читаоци на крају проучавања и ове теме увидети сву недоследност 
таквог учења у поређењу са Светим писмом, ма колико богослови Источне 
цркве желели да нас увере у супротно.

Ево на који начин православни образлажу своје учење о светој тајни по-
кајања, и какво је њихово мишљење о еванђеоским протестантима по овом 
питању:

„Ми свештеници смо најчешћи сведоци душевних озледа које настају 
као последица греха код човека. (...) Кад савест предузме велико чишћење, 
кривац настоји да се ослободи велике тајне, јер му је она тежа него јавност. 
Дође време кад му је чак свеједно коме ће да је повери. Може то бити најне-
поверљивије лице, али ако му нико погоднији није при руци, он ће је и њему 
саопштити, само зато да би му души лакнуло.

Због свега тога Црква Божја је установила Свету тајну исповести. А она је 
заснована на овлашћењу које је Христос дао светим апостолима. „Као што је 
Отац послао мене и ја шаљем вас. Рекавши то, надахну их и рече им: прими-
те Духа Светога. Којима опростите грехе – опраштају им се; којима задржи-
те – задржани су“ (Јн. 20,21-22). 

Овим је Христос благодаћу Светога Духа овластио свештенике да опра-
штају или не опраштају грехе.“1

„Они који су се исповедали знају да је потребно уложити знатно више 
психичког напора па отворено признати своје грехе пред свештеником, него 
само у души исповедати се непосредно Богу. И уколико је то признање теже, 
уколико доноси човеку више олакшања него само унутрашње кајање. Зато 
је Спаситељ и установио свету тајну покајања кад је својим апостолима, а 
преко њих и њиховим законитим наследницима рекао: „што год свежете на 
земљи биће свезано на небу, и што год разрешите на земљи биће разрешено 
на небу“ (Мт. 18, 18). Ово обећање, дато апостолима, Спаситељ је испунио 
после васкрсења кад се јавио својим ученицима и рекао им: „мир вам. Као 
што је Отац послао мене, и ја шаљем вас. Рекавши то надахну их и рече им: 
примите Духа Светога. Којима простите грехе – опраштају им се; којима 
задржите – задржани су“ (Јн. 20, 21-23). (...) Према томе протестантско и 
секташко одбацивање свете тајне покајања представља противљење Светом 
писму о којем секташи кажу да је оно једини извор вере, да верују све што 
пише у Светом писму.“2

Дакле, према веровању православних, Црква је установила св. тајну по-
кајања на основу Христове заповести и апостолског опуномоћења да опра-
штају грехе људи у Божије име. Наравно, подразумева се да се грешник ис-
поведа само пред свештеним лицем без присуства других сведока, а свеште-
ник је дужан да у апсолутној тајности чува оно што је на исповести чуо.

Током детаљнијег проучавања ове теме у наставку поглавља, на темељу 
Светог писма, установићемо праву истину о томе да ли је вршење свете тај-

1 Веронаука у кући, стр. 35-36.

2 Милин, Црква и секте, стр. 329-330.
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не покајања – онакве каква постоји данас у Православљу – заповеђено од 
Господа Исуса Христа или је, попут многих других учења, настало и било 
обликовано много година након смрти апостола.

Лазар Милин, доказујући библијску утемељеност овог сакрамента, у 
својој књизи спомиње да су старозаветни пророци као и Јован Крститељ, 
проповедали покајање – што су касније наставили Христос и апостоли.1 Из 
тог разлога није лоше да почнемо управо од те чињенице на којој право-
славни изводе правоваљаност вршења своје свете тајне – на позиву на по-
кајање у старозаветном периоду.

Позив на покајање у Старом завету

Читаво Свето писмо нам даје сведочанство о Богу као Бићу коме је веома 
стало до добробити целокупног човечанства, као што смо то нагласили у 
другом и трећем поглављу ове књиге. Након избора Авраама, Исаака и Ја-
кова и настанка њиховог веома бројног потомства – израиљског народа, те 
након њиховог избављења из египатског ропства, Бог им је саопштио своје 
заповести. Те заповести су Јевреје требале да воде ка миру и благостању – у 
коме би уживали уколико би Господу били послушни. Ево неких од заповес-
ти и обећања датих овом народу:

„Још рече Господ Мојсију говорећи: Кажи свему збору синова Изра-
иљевих, и реци им: будите свети, јер сам ја свет, Господ Бог ваш.“ (3. Мојс. 
19:2);

„Зато посвећујте се, и будите свети, јер сам ја Господ Бог ваш. И чувајте 
уредбе моје и вршите их. Ја сам Господ који вас посвећујем.“ (3. Мојс. 20:7-
8);

„Сада дакле, Израиљу, шта иште Господ Бог твој, осим да се бојиш Гос-
пода Бога својега, да ходиш по свијем путовима његовијем и да га љубиш и 
служиш Господу Богу својему од свега срца својега и из све душе своје. Др-
жећи заповијести Господње и уредбе његове, које ти ја данас заповиједам, 
да би ти било добро?“ (5. Мојс. 10:12-13);

„Ако добро узаслушаш глас Господа Бога својега држећи и творећи све 
заповијести његове, које ти ја данас заповиједам, узвисиће те Господ Бог 
твој више свијех народа на земљи. И доћи ће на тебе сви ови благослови, 
и стећи ће ти се, ако узаслушаш глас Господа Бога својега.“ (5. Мојс. 28:1-2. 
Нагласак мој.)

Уколико би пак Израиљци одступили од Божијих заповести и чинили 
зло пред Господом, на њих би наишле најразличитије казне:

„Али ако не узаслушаш гласа Господа Бога својега да држиш и твориш 
све заповијести његове и уредбе његове, које ти ја данас заповиједам, доћи 
ће на тебе све ове клетве и стигнуће те. Проклет ћеш бити у граду, и проклет 
ћеш бити у пољу. Проклета ће бити котарица твоја и наћве твоје. Проклет ће 
бити плод утробе твоје и плод земље твоје...“ (5. Мојс. 28:15-18).

1 Види у: Наведено дело, стр. 330.
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Ипак, због своје велике љубави и дуготрпљења, Господ није одмах ка-
жњавао свој народ, већ је ишчекивао његово покајање и повратак стазама 
божанске правде:

„Зато још говори Господ: обратите се к мени свијем срцем својим и пос-
тећи и плачући и тужећи. И раздерите срца своја а не хаљине своје, и обра-
тите се ка Господу Богу својему, јер је милостив и жалостив, спор на гњев и 
обилан милосрђем и каје се ода зла.“ (Јоил 2:12-13);

„Еда ли је мени мило да погине безбожник? говори Господ, а не да се 
одврати од путова својих и буде жив? (...) Јер ми није мила смрт онога који 
мре, говори Господ Господ; обратите се дакле и будите живи.“ (Језекиљ 
18:23, 32);

Стари завет нам сведочи о томе да Свевишњи није био благонаклон само 
свом изабраном народу већ и осталим народима – који га нису познавали. 
Неки од примера Божије стрпљивости над паганима су били, на пример, од-
лагање Господње казне над претпотопним светом за још 120 година (1. Мојс. 
6:1-13), још 400 година над Аморејима (1. Мојс. 15:16), или пак над великим 
градом Нинивом (књ. пророка Јоне).

Ипак, иако су се на основу Божијих позива на покајање упућених кроз 
пророке, неки људи кајали и остајали у животу, а неки не – због чега су били 
кажњавани, ни на једном једином месту у овом делу Библије не можемо да 
пронађемо ништа што би наличило на свету тајну покајања. Иако ће право-
славни на ову констатацију приметити да се проналажење ове свете тајне у 
Старом завету и не очекује – јер је то новозаветна уредба, као што ћемо се 
уверити у даљем проучавању – овај сакрамент не налазимо ни у Новом за-
вету – па чак ни у најмагловитијим обрисима.

Позив на покајање у Новом завету

У овом делу поглавља сагледаћемо и сврху позива на покајање које су 
Израиљцима упућивали Јован Крститељ и Господ Исус Христос, иако се 
њихово деловање, наравно, хронолошки смешта у старозаветни период.1 
Еванђелист Марко овако описује деловање Христовог претече:

„Почетак еванђеља о Исусу Христу, Сину Божијем. Као што је написа-
но у пророка Исаије: ‘Гле, ја шаљем весника свога пред лице твоје, који 
ће припремити пут свој. Глас онога што виче у пустињи; припремите пут 
Господњи, поравнајте стазе његове.’ Појави се Јован крстећи у пустињи и 
проповедајући покајничко крштење за опроштај греха. И излажаше 
к њему сва јудејска земља и сви Јерусалимљани, и он их крштаваше у реци 
Јордану, при чему они исповедаху своје грехе.“2

1 Према библијској хронологији, период Старог завета (тј. „Старог савеза“ којег је Бог склопио 
са Авраамом и његовим потомством посредством Мојсија) трајао је све до успостављања „Но-
вог савеза“ (завета) између Бога и верујућег народа на земљи свих националности, посредс-
твом жртве Исуса Христа. Дакле, период „Старог завета“ је завршен у тренутку смрти Исуса 
Христа на голготском крсту и Његовим васкрсењем из мртвих.

2 Ев. по Марку 1:1-6. Нагласак мој.
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Сви еванђелски текстови који описују Крститељево деловање остављају 
истоветну поруку. Јован је на покајање звао отпали Божији народ, након чега 
су појединци који су увидели своју грешност и кршење Господње воље, на-
кон покајања, били крштавани – као спољашњи знак спирања и опроштења 
својих грехова. Ипак, поменути текстови нам не дају ни најмањи податак о 
томе да су се људи исповедали насамо пред Јованом већ да је признавање 
греха било јавно пред свима. Што се тиче Исусовог проповедања, еванђеља 
нам доказују да је Његова порука била истоветна као и Крститељева:

„А пошто предадоше Јована, дође Исус у Галилеју проповедајући 
еванђеље Божије и говорећи да се испунило време и приближило царство 
Божије; покајте се и верујте у еванђеље.“1

Под утицајем Исусових речи, многи су се покајали и постали Његови 
ученици. Жена грешница, која је Исусу помазала ноге скупоценим мири-
сима и горко плакала због својих грехова – своје покајање изразила је пред 
очима многих присутних:

„И гле, једна жена, која је била грешница у граду, сазна да је он у фари-
сејевој кући за трпезом, донесе алавастарски суд са миром, те стаде подно 
код његових ногу плачући, па поче сузама квасити његове ноге, и својом 
косом отра, и љубљаше његове ноге, и помазиваше их миром. (...) Стога ти 
кажем, опроштени су јој многи греси, јер је имала много љубави; коме се 
мало прашта, мало љуби. А њој рече: опроштени су ти греси. Они пак, који 
беху заједно за трпезом, почеше да говоре у себи: ко је овај што и грехе оп-
рашта. А жени рече: вера твоја спасла те је; иди с миром.“ 2

Сличан случај се одиграо у кући богатог цариника Закеја, који је до дела 
свога иметка дошао на непоштен начин. Као доказ свога покајања, Закеј је 
обећао да ће свима од којих је новац изнудио – вратити четири пута више:

„А сви који су видели, почеше гунђати што је грешном човеку дошао у 
кућу да се одмори. Закеј пак стаде и рече Господу: види, Господе, дајем по-
ловину свога имања сиромасима, и ако сам од кога што изнудио, враћам 
четвероструко. А Исус му рече: данас је дошло спасење овој кући, јер је и 
он Авраамов син; јер је Син човечији дошао да потражи и спасе оно што је 
пропало.“3

Дакле, сви примери покајања који су описани у Новом завету а одиграли 
су се за време Исусовог земаљског живота били су јавни а не тајни (пред 
исповедником), како се спроводе у Источној цркви приликом вршења свете 
тајне коју проучавамо.

Лазар Милин спомиње још један случај покајања који је забележен у но-
возаветним списима. Записан је у књизи Дела апостолских, а односи се „ис-
поведање“ људи пред апостолом Павлом. Текст гласи овако:

„А многи од оних који су били поверовали долажаху и исповедајући се 
казиваху своја дела. Од оних пак који су се бавили врачањем приличан број 
донесе своје књиге на гомилу, па их спалише пред свима; прорачунаше њи-

1 Ев. по Марку 1:14-15. Нагласак мој.

2 Ев. по Луки 7:37-38, 47-50. Нагласак мој.

3 Ев. по Луки 19:7-10. Нагласак мој.
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хову вредност и нађоше да вреде педесет хиљада сребрника. Тако је реч Гос-
подња снажно расла, и показа своју моћ.“1

Из управо наведеног цитата из Писма је очигледно да се они који су по-
веровали нису исповедали насамо пред апостолом – у шта покушава да нас 
увери православни апологета, већ пред мноштвом људи који су усвојили 
веру, међу којима је наравно био и апостол. У то нас уверава и део деветнаес-
тог стиха, који говори да су се поменута дешавања одигравала „пред свима“. 
Овакву праксу исповедања греха нам потврђује и апостол Јаков, говорећи 
да верници треба да „исповедају грехе једни пред другима“ а не пред спе-
цијално, за вршење ове свете тајне, рукоположеним исповедницима (све-
штеницима).

„Исповедајте, дакле, један другом грехе и молите се Богу један за дру-
гога...“2

Да би смо на крају потврдили још једном да исповедање пред свештени-
цима није био део апостолске праксе као и чињеницу да је овакво вршење 
исповедања уведено много касније, преиспитаћемо и податке из црквене 
историје. Ево шта нам о овој теми саопштава Јевсевије Поповић:

„Јавно кајање је чешће уступало места приватном кајању, које је било у 
вези са тајним исповедањем. Тајно исповедање и кајање постајали су све 
опћенитијима, а јавно кајање са своја 4 степена све ређе, и напослетку је 
ограничено само на веома велике грехе, који изазиваху јавну саблазан. Ово 
се десило прво на Истоку, кашње и на Западу. У Цариграду је укидању ре-
довног јавног кајања дао повода један велик скандал, који се десио 391. го-
дине за време патријарха Нектарија (381. - 397.). Јавним кајањем руководио 
је наиме посебан презвитер, који се називао (...) presbyter poenitentiarius, и 
такав један је једној одличној жени наложио јавно кајање. Али приликом 
јавног кајања она се упознала са једним ђаконом, који ју је завео. Она то 
покајнички исповеди презвитеру над кајањем, који то пријави патријарху, 
а патријарх збаци ђакона. Али се ствар прочула и настаде велика саблазан, 
услед чега патријарх по савету презвитера Евдемона (Eudaemon) укине ин-
ституцију редовног јавног кајања и презвитера над јавним кајањем заједно 
са помоћним персоналом. Упутио је сваког грешника, који није нотор-
ним грехом навукао на се јавну екскомуникацију, да тражи савета и 
опроста тајно код ког духовника и да се приватно каје, што је 
на Истоку наскоро постало опћенит обичај, и што је око средине V. сто-
лећа папа Леон (Лав) Велики (440. - 461.) почео и на Западу увађати, уки-
дајући пре свега јавно исповедање обичних грехова и полажући тиме темељ 
постепеном укидању редовног јавног кајања и на Западу.“3

Из поменутог историјског извештаја увидели смо чињеницу да се јавно 
кајање за грехе – пред другим хришћанима, како је то било уобичајено у 
апостолско време, постепено одбацивало а уводио обичај приватног тајног 
исповедања пред духовником. Из тог разлога (међу осталима које ћу касније 

1 Дела апостолска 19:18-20. Нагласак мој.

2 Посл. Јаковљева 5:16. Нагласак мој.

3 Општа црквена историја, том први, стр. 686-687. Нагласак мој.
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споменути) је немогуће да поверујемо тврдњи православних да је покајање 
и исповедање, онакво какво оно данас код њих постоји, било установљено и 
практиковало се још у време апостола.

Употреба бројанице приликом православне молитве

Пре него што одговорим на питање шта заправо значе изјаве Господа 
Исуса Христа за које већинска црква у Србији тврди да представљају налог 
и опуномоћење за опраштање греха покајницима, желим да укратко споме-
немо још једну занимљивост. Ради се, наиме, о употреби бројаница које пра-
вославни (и римокатолици) користе као помоћно средство за „набрајање“ 
тј. понављање својих молитава. Ево шта о употреби бројаница можемо да 
сазнамо из Јевсевијеве „Црквене историје“:

„Овај апарат, који је уосталом у употреби и код нехришћанс-
ких источних народа, састоји се из једне врвце, на којој је нанизано 100 
или 200 куглица од дрвета, ћилибара или друге материје те која је везана 
у венац; куглице су на њој тако удешене, да лако пролазе кроз прсте те су 
згодне за набрајање, отуд код нас назив бројанице. На западу се тај апарат 
назива rosarium (Rozenkranz), венац од ружа, венац не од правих, него од 
духовних ружа (код Немаца и Betschnur, врвца за мољење).“1

Бројанице, које се по признању православног историчара користе и у 
многим другим паганским источњачким религијама, почеле су да се користе 
у хришћанству након што су се из манастира (од IV века па на даље) почеле 
да шире нове форме покајања. Монаси су се вежбали у кајању дуготрајним 
постовима и живљењем само о сувој храни, многобројним рецитовањем (па 
и неколико стотина пута) слогана „Господи помилуј“, многим понављањем 
молитве „Оче наш“ као и падањем на своја колена у акту покајања и по не-
колико стотина пута дневно. Ова падања на колена су на Истоку у Грчкој 
добила назив „метанисање“ (акта покајања). Овакав назив је касније прене-
сен и на бројанице, које су требале да служе за набрајање стотина падања на 
колена и рецитовања молитава.2 Доживотни покајници, монаси, ове „врвце“ 
са куглицама за набрајање молитава носе стално са собом, док је то у новије 
време у Србији постао и модни тренд, те се бројанице у виду наруквица могу 
видети код многих који уопште не живе покајничким животом.

Ипак, оно на шта бих желео да посебно обратимо пажњу јесте истицање 
чињенице да бројанице приликом својих молитава користе и припадници 
нехришћанских религија и то од древних времена, што вероватно може да 
укаже на то да су и оне у хришћанство уведене из многобоштва. Сваком поз-
наваоцу Библије је познато да се бројанице као молитвено помагало ниг-
де у њој не спомињу. Нико од правих Господњих следбеника у библијска 
времена их никада није користио. Шта више, пошто ова помагала служе за 
понављање и набрајање молитава, и то једних те истих непрестано – њихова 
употреба се противи и новозаветном Христовом учењу о мољењу. Најверо-

1 Општа црквена историја, том први, стр. 686. Нагласак мој.

2 Види на истом месту.
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ватније имајући на уму молитве које су пагани практиковали уз бројанице 
– уз њихово многобројно понављање, Господ Исус је своје ученике поучавао 
следећим речима:

„А када се молите, не говорите много као многобошци; јер мисле да ће 
због многих речи бити услишени. Не будите дакле као они; јер зна Отац ваш 
шта вам треба, пре него што га замолите.“1

У складу са овом Христовом поуком, када апостол Павле у 1. Солуњанима 
5:17 упућује хришћане да се „моле Богу без престанка“, он свакако не мисли 
да верници треба то да чине непрекидно понављајући једну те исту молит-
ву, већ да увек поседују дух молитве те да у сваком тренутку буду спремни 
да моле за оно што је Богу по вољи. Молитве уз бројанице су, дакле, нешто 
потпуно страно новозаветном хришћанству. 

Амерички истраживач R. Woodrow наводи податке из Католичке енцик-
лопедије да су у ископинама древног града Ниниве пронађена два кипа која 
представљају жене са крилима које се моле пред светим дрветом држећи у 
рукама бројанице. Такође, муслимани користе бројанице са 33, 66, или 99 
куглица за набрајање Алахових имена. То чине и поштоваоци хиндуистич-
ког бога Вишнуа (Кришне), понављајући мантре уз бројанице које имају 108 
куглица. Поштоваоци бога Шиве користе бројанице да би набројали свих 
108 имена свог бога. Марко Поло је био веома изненађен када је, у XIII веку, 
видео како малабарски краљ користи бројаницу од драгог камења за по-
нављање својих молитава. На исти начин је остао запањен и католички све-
титељ Фрањо Ксаверски и његови пратиоци када су увидели да се молитве уз 
бројанице нашироко практикују међу будистима у Јапану. Осам векова пре 
Христа, бројанице су се користиле и међу Феничанима приликом одавања 
почасти богињи Астарти (тј. богињи Мајци која била позната као царица не-
беска). У старом Риму, жене су носиле огрлице са куглицама које су се звале 
„мониле“ (подсетници) које су служиле за набрајање и памћење њихових 
молитава.2 У сваком случају, дакле, јасно је да су бројанице као и многоброј-
но понављање истоветних молитава нешто што није било познато хришћа-
нима у апостолском добу. Из тог разлога, подразумева се, прави хришћани 
и данас, у модерном добу, не би требали да их користе - молећи се на начин 
који Господу није угодан. Но, пошто смо већ раније уочили чињеницу да се 
у првој Цркви нису практиковале тајне исповести пред свештеницима, као 
што нам Писмо и историја сведоче, остаје нам да одговоримо на следеће 
питање: шта значе Исусове речи упућене апостолима – а које православни 
тумаче као опуномоћење за опраштање греха приликом исповести?

„Којима опростите грехе - опраштају им се.“

У еванђељима постоје три изјаве Господа Исуса Христа које су веома 
сличне и које бивају навођење од стране православних по овом питању. Оне 
гласе овако:

1 Ев. по Матеју 6:7-8. Нагласак мој.

2 Види у: Babilonska misterijska religija, str. 26.
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„И ја ти кажем да си Петар, и на тој стени сазидаћу Цркву своју, и врата 
адова неће је надвладати. И даћу ти кључеве царства небескога, и што све-
жеш на земљи биће свезано на небу, и што разрешиш на земљи биће разре-
шено на небу.“1

„Ако ти згреши твој брат, иди и покарај га у четири ока. Ако те послуша, 
добио си свога брата. Ако пак не послуша, узми са собом још једнога или 
двојицу, да се устима двојице или тројице сведока утврди свака реч. А ако 
њих не послуша, кажи Цркви; па ако не послуша ни Цркву, нека ти буде као 
многобожац или цариник. Заиста, кажем вам, што год свежете на земљи 
биће свезано на небу, и што год разрешите на земљи, биће разрешено на 
небу.“2

„Тада им Исус опет рече: мир вам. Као што је Отац послао мене, и ја 
шаљем вас. Рекавши то надахну их и рече им: примите Духа Светога. Који-
ма опростите грехе – опраштају им се; којима задржите – задржани су. А 
Тома, звани Близанац, један од Дванаесторице, не беше с њима када је Исус 
дошао.“3

Поред стихова који су конкретно важни за наше проучавање, као што 
уочавате, навео сам и нешто шири контекст у коме се они налазе – јер ће се 
то показати неопходним за њихово правилно разумевање.

Најпре је, дакле, Господ Христос рекао апостолу Петру нешто што је кас-
није као Реч упутио и свим осталим ученицима. Занимљиво је, дакако, да се 
спомињу и „кључеви царства небеског“ и то само у првом, Петровом случају. 
Пошто свакако нећемо узети у обзир народно веровање о томе да свети Пе-
тар откључава рајска врата приликом доласка у рај сваком преминулом, на 
темељу Светог писма лако можемо да препознамо о каквим се „кључевима“ 
ради и какав је њихов значај. Наиме, као што је познато из Дела апостолс-
ких, управо апостол Петар је био тај који је Јеврејима на дан Педесетнице 
(педесет дана након Христовога васкрсења) проповедао и позвао их на по-
кајање због учињених греха – од којих је највећи био издајство и приста-
нак на распеће Божијег Сина. Као резултат Петровог проповедања, многи 
Израиљци су се покајали и примили опроштење и спасење – постајући де-
лом новоосноване Христове Цркве. Десетак година након овог догађаја, од 
отварања врата небеског царства богоотпалим Јеврејима, ап. Петар је био 
први апостол од Дванаесторице коме је Господ открио да и необрезаним 
незнабошцима треба дозволити улаз у друштво изабраних. За све то време, 
први хришћани (сви по националности Јевреји или прозелити – обрезани 
многобошци који су у потпуности прихватили Израиљску веру) су пропо-
ведали еванђеље само Јеврејима и прозелитима у земљи и расејању, и нису 
сматрали исправним проповедање онима који нису били обрезани: 

1 Ев. по Матеју 16:18-19.

2 Ев. по Матеју 18:15-18.

3 Ев. по Јовану 20:21-24.
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„Они пак који беху расејани због гоњења, покренутог против Стефана, 
прођоше све до Финикије, и Кипра, и Антиохије, не објављујући реч ником 
другом него само Јудејима.“1

Уласком у кућу капетана Корнилија (Дела ап. 10. гл.), након што се и сам 
препирао са Богом у вези овог послања, Петру је постало јасно да су и мно-
гобошци сунаследници Христовог царства. Још пре него што је Петар и за-
вршио своју беседу о спасењу, присутни су поверовали и на њих се спустио 
Свети Дух. Од тога времена, после кратког убеђивања2, и сви остали апосто-
ли су се прикључили Петру у настојању да и многобошце приведу вери.

Кључеви царства небескога које је, дакле, ап. Петар од Христа примио, 
корисно су послужили за отварање улаза у Христову Цркву како Јеврејима 
тако и свим осталим народима под капом небеском. Наравно, остаје да утвр-
димо шта представља остатак малочас наведеног Христовог говора који је 
записан у 16. и 18. поглављу Матејевог еванђеља.

Као што сам споменуо у првом делу проучавања ове свете тајне, од сва-
кога хришћанина који је примио Светога Духа, очекује се свакодневно пос-
већење и тежња да угоди Божијој вољи. Међутим, као што је познато из Биб-
лије, и велики Божији људи су понекада падали у напасти и сагрешили су. 
Управо из тог разлога је свакоме таквоме потребно искрено покајање пред 
Богом. Ипак, нажалост, неки од хришћана исувише далеко оду у своме саг-
решењу, и њихова савест толико изгуби осетљивост, да они и надаље ис-
трајавају у своме греху – очигледно не увиђајући да се налазе на путу који 
води од Господа. Оваквих примера има више у Новом завету. Смрт брачног 
пара Ананије и Сапфире пред апостолом Петром и великим бројем хришћа-
на – из разлога заједнички договорене и изговорене лажи (Дела ап. 5. гл.), 
„предавање сотони“ блудника из коринтске цркве (1. Кор. 5:5) као и Име-
неја, Александра и Филита (1. Тим. 1:20; 2. Тим. 2:17-19), само су неки од 
примера застрањења – са којима су се апостоли и остале старешине прве 
Цркве сусретали. Управо у оваквим ситуацијама, апостоли и остали су мо-
рали да буду свесни своје одговорне службе, која је подразумевала исправно 
духовно вођство и очување здравог духовног црквеног заједништва, а то се 
могло постићи само искључивањем и удаљавањем из заједнице оних људи 
који нису желели да се покају а ширили су раздоре и саблазни. Веома је 
занимљива и изјава ап. Павла записана у 1. Кор. 5:1-5, а у вези члана цркве 
који је згрешио блудним односом (и то тако што је ступио у интимну везу са 
својој маћехом):

„Чује се уопште да блуд влада међу вама, и то такав блуд каквог нема 
ни међу многобошцима, да неки има очеву жену. И ви сте надмени; што 
се радије нисте ожалостили – да се уклони из ваше средине који је то дело 
учинио? Ја сам, наиме, иако нисам код вас телом, али сам присутан духом, 
већ осудио – као да сам присутан – онога који је тако нешто учинио: када се 
у име Господа нашега Исуса сакупите ви и мој дух са силом Господа нашега 

1 Дела апостолска 11:19. Нагласак мој.

2 Види: Дела апостолска 11:1-18.
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Исуса, да се такав преда сатани на пропаст тела, да се дух спасе на дан Гос-
подњи.“

У овом случају апостол саветује да целокупна заједница осуди овакво 
дело и за неко време се потпуно одвоји од неуредног брата – прекинувши 
са њим свако општење. Речи „да се дух спасе на дан Господњи“ јасно нам 
ставља до знања да овај човек неће изгубити своје спасење (које се прима 
једном заувек) али да ће се морати сусрести већ на земљи са одређеним пос-
ледицама свога сагрешења.1 Многи овакви и овоме слични људи – хришћа-
ни, доспеће у небеско царство, али без и једног доброг дела за које ће моћи 
да буду похваљени и да приме награду. За овакве вернике Павле између 
осталог говори и следеће:

„Јер нико не може да постави други темељ, сем онога који је постављен, 
а то је Исус Христос. И ако ко на овом темељу зида злато, сребро, драго ка-
мење, дрва, сено, сламу, свачије дело изаћи ће на видело; судни дан ће по-
казати, јер ће се у огњу открити, и какво је чије дело – огањ ће показати. 
Ако чије дело, које је назидао, остане, тај ће примити награду, ако чије дело 
изгори, тај ће поднети штету, али ће сам бити спасен, само тако – као кроз 
огањ.“2 

Као што смо из претходно поменутих примера могли да увидимо, апос-
толи су у првој Цркви имали задатак да буду Господњи сарадници, Христо-
ви помоћници и управитељи Божјих тајни (1. Кор. 3:9, 4:1-2) који раде на 
изградњи Христовог тела – Цркве (2. Кор. 13:10). Због тога су од Господа и 
добили дар поучавања хришћана који су били на много нижем нивоу схва-
тања духовних истина од њих самих (Еф. 4:11-15). Апостоли су били ауто-
ритет по питању истинитости преношења Христове науке – како о спасењу 
кроз веру – тако и по питању практичног хришћанског живота.

Према протестантском теологу R. T. France, појмови „свезати“ и „разре-
шити“ које Исус спомиње у Мт. 16:19 и 18:18, били су технички појмови у 
изрекама тадашњих рабина о ономе што је било или није било допуштено 
да се чини („свезати“ је означавало „забранити, а „разрешити“ је значило 
„допустити“ чињење одређених радњи).3 Према овом аутору, „свезивање и 
разрешавање“ може да се види и у примерима из Дела апостолских 10. и 11. 
главе, као и 15:7-11, када је апостол Петар обзнанио Божију одлуку да су и 
многобошци потпуно једнако вредни пред Богом ради спасења попут Из-
раиљаца; што раније није било познато у тој мери. Оно што је посебно ин-
тересантно, познаваоци грчког језика казују да се у стиховима из Мт. 16:19 
и 18:18 у оригиналу намерно употребљава, за изговор прилично неспретно 
1 Последица сагрешења израиљског цара Давида, у вези прељубе са женом Урије Хетејина, 

јесте била смрт тим чином зачетог детета након његовог рођења, која се десила и поред по-
кајања, усрдног мољења и пошћења овог Божијег слуге. Види у: 2. Самуилова 11. и 12. гл.

2 1. Кор. 3:11-15.

3 Врсни познавалац новозаветног грчког текста, баптистички теолог проф. др Александар Бир-
виш је у свом „Четвороеванђељу“ овако превео поменуте стихове: „Даћу ти кључеве Небеског 
царства: што осудиш на земљи, то ће бити осуђено на небесима; а што одобриш на земљи, то 
ће бити одобрено на небесима.“ и: „Заиста вам кажем, ако што осудите на земљи, то ће бити 
осуђено на небу; а што одобрите на земљи, то ће бити одобрено и на небу.“ Александар Бир-
виш, Четири еванђеља, Живот и рад Исуса Христа, Библијско друштво Београд, 1987. год.
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тзв. „будуће прошло“ глаголско време – па би стога, у дословном преводу, 
спорни делови стихова требали заправо да гласе: „биће било је свезано на 
небу“ и „биће било је разрешено на небу“.1 То заправо треба да значи да 
апостоли и остале Божије слуге у периоду Новога завета нису добиле ов-
лашћење да опраштају грехе приликом свете тајне исповести – како то уче 
православни, већ да људима обзнањују вечну Божију намисао, тј. да својим 
проповедањем и установљавањем одређених учења, црквених моралних 
норми и начина вођења богослужења, заправо објављују и установљују оно 
што је Бог још од вечности био испланирао.

Исти је случај и са текстом који се налази записан у ев. по Јовану 20:22-
23 којег сам раније цитирао, а сада ради подсећања наводим поново:

„Рекавши то надахну их и рече им: примите Духа Светога. Којима опрос-
тите грехе – опраштају им се; којима задржите – задржани су.“

Када проучимо читав контекст у коме се налазе наведени стихови, мо-
жемо да уочимо да се Христос на дан свога васкрсења, када су ове речи и 
изговорене, јавио делу својих ученика који се налазио сакривен у затвореној 
просторији због страха од прогонства. Поред десеторице апостола (Христов 
издајник Јуда Искариотски је већ био мртав због извршеног самоубиства а 
ни апостол Тома није био присутан), овде су се налазили још неки ученици 
који нису били апостоли, а највероватније је било и жена, јер читамо о Ма-
рији Магдалини која је нешто раније посетила ученике баш на поменутом 
скровитом месту.2 Пошто смо раније установили да Исусова казивања из ев. 
по Матеју немају значење какво им приписује традиционално хришћанс-
тво Истока, те да их апостоли нису схватили као налоге према којима би 
они имали овлашћење да праштају грехе (што нам јасно доказује и њихова 
ранохришћанска пракса у којој ни једанпут нису посегли за његовим ко-
ришћењем) остаје нам да сагледамо новозаветне примере који нам стављају 
до знања на који су то начин апостоли уистину „праштали грехе“ онима који 
су сагрешили.

Један од директних примера који се односе на опраштање ономе који је 
сагрешио, и у овом случају тиме нанео штету целокупној црквеној заједни-
ци, налази се у посланицама упућеним цркви у Коринту. Као што сам раније 
споменуо, међу тамошњим верницима постојао је и један који је живео у 
греху сексуалног неморала. Апостол Павле је саветовао вернике да таквога 
опомену и удаље се од њега што се тиче заједничарења, да би се посрамио 
и покајао. Након годину дана, приликом писања друге посланице, апостол 
је могао да констатује да се ситуација по питању морала дотичног грешника 
променила знатно на боље. Бивши грешник се ожалостио због свога греха и 

1 R. T. France, тумачење ев. по Матеју, Добра Вест, Нови Сад, 1987. год. стр. 261-262, 281.

2 Еванђелист Лука казује да су истог дана, увече, на поменутом месту била окупљена Једана-
есторица апостола заједно са својим друговима, што нам јасно ставља до знања да Исусове 
речи нису биле упућене само апостолима (а касније, рукополагањем и апостолским 
прејемством и њиховим наследницима епископима - како то православни тумаче) у смислу 
светодуховског овлашћења којим имају право да опраштају грехе, већ да су изречене мнош-
тву окупљених међу којима је било и оних који никада нису постали црквене старешине, и 
међу којима је било и женског верујућег света. Види у: Лк. 24:33.
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укора којег је примио, те се искрено покајао. Зато је Павле могао да напише 
следеће:

„Ако је пак неко изазвао жалост, није мене ожалостио, него донекле, да 
не претерам, све вас. Томе је доста овај укор од већине, тако да, напротив, 
треба радије да му опростите и да га утешите, да превелика жалост 
дотичног не сатре. Зато вас молим да покажете љубав према њему. Ради тога 
сам вам баш и писао, да познам вашу врсноћу, да ли сте у свему послушни. 
А коме ви нешто опраштате, томе опраштам и ја. Јер и ја што 
сам опростио, ако сам што опростио, опростио сам пред Христом вас ради, 
да нас сатана не превари; јер знамо шта он мисли.“1

Као што видимо и из овог примера, апостол није инсистирао на посебној 
исповести онога који је сагрешио, нити пак на своме „овлашћењу од Госпо-
да“ да он сам опрашта грехе приликом вршења свете тајне покајања. Јед-
ноставно, Павле је изјавио, бивајући прилично просторно удаљен, да и он 
опрашта ономе коме је читава заједница опростила. Ова апостолска пракса 
се у потпуности слаже са Христовим учењем о међусобном праштању. Гос-
под Христос је наиме рекао:

„Пазите на себе, Ако згреши твој брат, покарај га и опрости му ако се 
покаје. И ако ти седам пута згреши на дан па се седам пута врати к теби и 
каже: кајем се, опрости му.“2

Еванђелисти Матеј и Марко записали су и следеће:
„Тада приђе Петар и рече му: Господе, колико пута ће сагрешити брат мој 

према мени, и ја да му опростим? До седам пута? Рече му Исус: не кажем ти 
до седам пута, него до седамдесет пута седам.“3

„И кад стојите молећи се, праштајте ако шта имате против кога, да и Отац 
ваш који је на небесима опрости вама ваше грешке. [Ако ви не опраштате, 
ни Отац ваш који је на небесима неће опростити грешака ваших.]“4 

Апостол Павле потврђује Исусову науку говорећи да живот сваког 
хришћанина мора да буде испуњен праштањем:

„Будите међу собом честити, милосрдни, праштајући један другом – као 
што је и Бог вама у Христу опростио.“5

„Обуците се, дакле, као изабраници Божији свети и мили, у срце милоср-
дно, у честитост, смерност, кротост, стрпљивост, сносећи један другога и 
праштајући један другоме, ако ко има тужбу на кога; као што је Гос-
под и вама опростио, тако опраштајте и ви.“6

Другим речима, Нови завет (као и Стари) испуњен је примерима божан-
ског праштања, као и поучавања људи – верника да и у овоме буду налик на 
свог небеског Оца. 

1 2. Коринћанима 2:5-11. Нагласак мој.

2 Ев. по Луки 17:3-4. Нагласак мој.

3 Ев. по Матеју 18:21-22.

4 Ев. по Марку 11:25-26.

5 Ефесцима 4:32.

6 Колошанима 3:12-13. Нагласак мој.
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И тако, ма колико се трудили да у апостолским списима нађемо и нај-
мањи пример да је ико икада макар и наговестио потребу за исповедање 
греха пред свештеницима ради њиховог „отпуштања“, такве примере не мо-
жемо да нађемо. Све то, наравно, потврђује чињеницу да је практиковање 
свете тајне покајања и исповедање пред свештеницима какво данас постоји 
у Православљу, као што смо утврдили и из историјских извора, уведено тек 
касније у црквену праксу – а да у почетку, за време апостола није ни постоја-
ло нити се о њему говорило.

Утврдивши библијску истину и по овом питању, можемо да пређемо на 
наредну свету тајну, која је умногоме повезана са управо размотреном.

СВЕТА ТАЈНА СВЕШТЕНСТВА

Традиционална црква Истока на следећи начин објашњава шта се под 
овом светом тајном подразумева:

„У самом почетку црквене историје духовну власт у Цркви, то јест власт 
проповедања, вршења светих тајни и управљања Црквом имали су 
апостоли, који су ту власт добили од самог Спаситеља, као што смо то напред 
навели (Мт. 18, 18; 28, 19-20; Јн. 20, 21-23). Ту власт Христос је дао свима 
својим ученицима – апостолима у подједнакој мери, а не неком више неком 
мање. (...) Кад се Црква раширила толико да апостоли нису могли свуда да 
стигну, они су рукополагали епископе као своје заменике, на које су призи-
вали благодат Светога Духа и којима су предавали пуноћу своје апостолске 
власти. Осим епископа апостоли су постављали и презвитере и ђаконе.“1

„Свештенство сачињавају: ђакони, презвитери (свештеници) и епис-
копи (владике). Епископи (владике) имају право да врше све свете тајне, 
да уче верне и управљају епархијом, која им је поверена од стране Цркве; 
презвитери (свештеници) имају право да врше све свете тајне изузев Свете 
тајне рукоположења. Они могу да управљају својом парохијом, коју им је 
епископ, на рукоположењу, поверио а ђакони самостално немају право да 
врше ниједну свету тајну. Они помажу (саслужују) владикама и свештени-
цима у вршењу светих тајни. То су три степена свештенства: ђаконски, 
презвитерски и епископски. (...) Служба свештеничка у Цркви Христовој 
је продужена служба апостолска. Свештенство свето је прејемник службе 
и власти апостолске. Оно је добило од Спаситеља право какво нема ниједна 
служба ни у земаљској ни у небеској Цркви Христовој.“2

„Римска Црква, то се несумњиво зна, има историјску везу са Христом и 
апостолима. Несумњива је чињеница да она потиче из апостолског доба. 
(...) Исто тако је чињеница је да свештенство Римске Цркве има апостолско 
прејемство које никад нико није порицао нити може порећи.“3

Оно што се, дакле, посебно истиче јесте да су Христос и апостоли уста-
новили јерархију (свештенство) која се састоји од епископа, презвитера и 

1 Милин, Црква и секте, стр. 29-30. Нагласак мој.

2 Веронаука у кући, стр. 42. Нагласак мој.

3 Милин, Црква и секте, стр. 34.
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ђакона. Такође, постоји „апостолско прејемство“ тј. апостолско наслеђе, које 
подразумева да свештеници Православне и Римокатоличке цркве поседују 
иста она овлашћења која је Христос дао апостолима („опраштање греха“ и 
слично), и то тако што следе благодатни непрекинути двехиљадегодишњи 
низ рукополагања, која потичу још од првовековних епископа, тј. самих 
апостола. Ово апостолско наслеђе јесте, између осталог и гарант исправнос-
ти хришћанског учења и тумачења Светог писма од стране рукоположених у 
оквиру „једине свете и апостолске цркве“ јер њих у томе управља сам Свети 
Дух. Поменута јерархија, по учењу православних, има овлашћење да врши 
свете тајне и на тај начин људима омогућава улазак у небеско царство.

Пре него што детаљно, на темељу Библије и историјских извора утврди-
мо да Источна црква, на њену жалост, не поседује истину и није доследна 
Христовој и апостолској науци ни по овом питању, желим да укратко при-
кажем улогу јеврејских свештеника у Старом завету – јер је то за проучавање 
ове теме од велике важности.

Улога старозаветног свештенства

Неоспорна је чињеница да се на много места у Библији помињу свеште-
ници и њихове богослужбене активности у оквирима Божијег народа. Та-
кође је чињеница да се улога свештеника спомиње само у оквиру староза-
ветног периода времена (које се завршава Христовом смрћу и васкрсењем). 
Почевши од књиге Дела апостолских у Новом завету (која описује рађање 
Христове Цркве и развој хришћанства средином првог века после Христа), 
па надаље, израиљски свештеници се спомињу само у смислу њиховог об-
раћења из јудаизма у хришћанство (Дела ап. 6:7). Помињу се такође и у вези 
престанка важности њихове службе – која је своје испуњење нашла у Ису-
совом првосвештеничком делу (Јеврејима посл. 8. гл.). Као што ћемо јасно 
увидети на крају овог проучавања, новозаветно хришћанство утемељено 
на апостолској науци и црквеној пракси, не познаје институцију било как-
вог специјалног свештенства – а поготову не онаквог какво данас постоји у 
Православној и Римокатоличкој цркви са свим његовим овлашћењима. Но, 
кренимо редом.

Још пре давања десет заповести Израиљцима преко Мојсија на гори Си-
нају, Бог је прогласио све Јаковљеве потомке које је избавио из египатског 
ропства – светим народом и царским свештенством (уз услов њихове пос-
лушности Његовом закону):

„А сада ако добро узаслушате глас мој и ушчувате завјет мој, бићете моје 
благо мимо све народе, премда је моја сва земља. И бићете ми царство 
свештеничко и народ свет. То су ријечи које ћеш казати синовима Изра-
иљевим.“1

Сви прворођени мушкарци, из свих дванаест племена Јаковљевих пото-
мака, према Божијој заповести припадали су Господу – као посвећеници 
из свеколиког Његовог народа. Ипак, према вољи Свевишњег, као замена 

1 2. Мојсијева 19:5-6. Нагласак мој.
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за све јеврејске прворођене, у то време, за посебну службу Богу је изабрано 
једно целокупно племе – племе Левијево:

„Још рече Господ Мојсију говорећи: Ево узех Левите између синова Из-
раиљевијех за све првенце што отварају материцу међу синовима Израиље-
вијем; зато ће бити моји Левити. Јер је мој сваки првенац; од онога дана 
кад побих све првенце у земљи Мисирској, посветих себи свакога првенца у 
Израиљу од човјека до живинчета; моји ће бити; ја сам Господ.“

Поменути Левити су имали задатак да буду свештенички помоћници и 
послужитељи у оквиру помоћних служби око шатора од састанка, као што су 
брига за свето посуђе и остале храмовне предмете.1 Са друге стране, и сами 
свештеници су припадали Левијевом племену, али су за разлику од оста-
лих Левита, морали да воде порекло од Арона и његових синова.2 За време 
цара Давида, свештеници (потомци Аронових синова Елеазара и Итамара) 
били су подељени у 24 свештеничка реда – са својим распоредом вршења 
службе.3 Што се тиче службе свештеника у Старом завету, она је била јас-
но одређена Господњом вољом. Они су морали да имају посебно начињену 
одећу којом би се, док врше свету службу, разликовали од осталих људи (2. 
Мојс. 28. гл; 35:19; 39. гл.). Служба Арона и његових потомака се састојала у 
приношењу животињских жртава пред Господом, које је народ свакодневно 
доносио ради опроштења својих греха или пак из захвалности Богу за њего-
ве дарове. Детаљан опис свештеничке службе налази се у трећој Мојсијевој 
књизи, која се зове и „Левитска“. Пошто би нам за разматрање целокуп-
не службе свештеника и објашњавање начина поступања са приношењем 
сваке појединачне жртве било потребно пуно простора, на овом месту ћемо 
размотрити само оно што је најважније за проучавање наше теме, а то је 
симболика целокупног старозаветног богослужбеног система.

Симболика старозаветног богослужбеног система

Новозаветна посланица Јеврејима представља опширан извор информа-
ција о томе да је читав израиљски богослужбени жртвени систем у шатору 
од састанка (и касније храму) нашао своје испуњење у жртви и делу богочо-
века Исуса Христа, након чега је и престао са важењем. 

Да погледамо најпре како је изгледао сам богослужбени простор (шатор 
од састанка са двориштем). Господња заповест која се односила на шатор 
од састанка и богослужбене предмете, односила се на изградњу и подизање 
шатора који је требао да буде подељен на две просторије - „светињу“ и „све-
тињу над светињама“. У првој просторији, налазили су се позлаћени и злат-
ни предмети:

1 Види: 4. Мојсијева 3:6-8; и 4. поглавље.

2 Види: 2. Мојсијева 2:1; 6:20; 40:12-16.

3 Види: 1. књига Дневника 24. поглавље. На пример, свештеник Захарија отац Јована Крсти-
теља је водио порекло од Авије, који је споменут у 1. Дневника 24:10. Види у: Ев. по Луки 
1:5.
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- сто са постављених 12 хлебова (који су представљали број племена Ја-
ковљевих потомака и које су смели да једу само свештеници. Поставље-
ни хлебови су замењивани новима сваке суботе. 3. Мојс. 24:5-9);

- седмокраки свећњак (2. Мојс. 25:31...), на коме су свештеници палили 
жишке и који је требао да гори од вечери до јутра – свакога дана (3. 
Мојс. 24:2-4);

- кадиони олтар (2. Мојс. 30:1-8) на коме је свакодневно био приношен 
свети кад – стављањем тамјана (миришљавих материја) на упаљену 
жеравицу. У другој просторији шатора, у коју је смео да улази искљу-
чиво првосвештеник и то са крвљу жртвене животиње само једном го-
дишње на Дан Помирења (Yom Kippur), налазио се позлаћени ковчег 
завета на чијем су се поклопцу налазили изливени златни херувими, 
а у њему две плоче са десет заповести које је Господ дао Мојсију. Унут-
рашњост шатора, тј. две поменуте просторије, биле су међусобно по-
дељене завесом, на којој су били извезени ликови небеских анђеоских 
бића – херувима (2. Мојс. 26:1,31-33). У трему, у спољњем дворишту, 
испред шатора, налазили су се још и жртвени олтар и умиваоник (на-
прављени од неплеменитог метала, „мједи“ тј. бронзе; 2. Мојс. 30:18, 
40:29-33). Иако ће о старозаветним симболима о којима сада говоримо 
бити речи и у поглављу о Богородици као и поштовању светих икона, 
проучавање у оквиру овог поглавља ће бити најдетаљније. Као што сам 
раније у овом поглављу истакао, Исус Христос је био истовремено био 
и (прво)свештеник и жртва. 

- Као савршени Божији Син – првосвештеник Новог Савеза, Исус је у 
Божије присуство, уместо у светињу над светињама која се налазила у 
земаљском шатору, ушао у само небо, и то не са туђом већ са својом 
сопственом крвљу (Јеврејима 9:24 - 10:17);

- За разлику од израиљских свештеника који су свакодневно приносили 
жртве, Исус је принео само једну – која вреди заувек (Јевр. 10:11-14);

- Завеса која је раздвајала „светињу“ од „светиње над светињама“, а која 
је била симбол Христовог тела које је требало да буде убијено на крсту 
(Јевр. 10:19-22), била је поцепана у тренутку Његове крсне смрти (Мт. 
27:51);

- Свећњак са упаљеним жишцима је био симбол богочовека Христа који 
је за себе рекао: „Ја сам светлост света“ (Ев. по Јовану 8:12; 1. Јов. 1:5); 
као и симбол Светога Духа (Отк. 1:4; 4:5); 

- Постављени хлебови су били такође симбол Исуса Христа, који је за 
себе рекао: „Ја сам хлеб живота“ (Јн. 6:32-35);

- Златни кадиони жртвеник је био симболом молитава које Христос са 
свима светима приноси пред Богом свакодневно (Јевр. 7:25; Откри-
вење 8:2-4);

- Бронзани умиваоник у коме су свештеници вршили обредно прање (2. 
Мојс. 30:18-21) – симболизује „умивање“ тј. спирање грехова свих који 
верују у Христови заменичку жртву (1. Јованова 1:7; Титу 3:5);
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- Бронзани жртвеник, на коме су се свакодневно приносиле старозаветне 
жртве представљао је Голготу, место страдања Исуса Христа - који је 
жртвеник Новог Савеза (Јевр. 13:10-13).

Но, можда ће се неко упитати због чега спомињем све ове детаље, када 
Православна црква ионако не тврди да њихово свештенство има било как-
ве везе са оним старозаветним. Разлог је једноставан. Наиме, као што сам 
раније нагласио, Нови завет уопште не познаје институцију специјалног 
хришћанског свештенства (јерархије) – налик на ону која постоји у Источ-
ној и Западној цркви. То из разлога што након смрти Исуса Христа уопш-
те нема никакве потребе за приношењем других жртава за грехе, јер је она 
права принета једном за свагда, док Источна црква тврди да је постојање 
свештенства у Цркви неопходно и Христом установљено.1 У наредном делу 
овога поглавља погледаћемо шта о теми постојања свештенства у Христовој 
Цркви говоре богонадахнути апостоли у новозаветним списима.

Свето свештенство у Новом завету 

Из светих списа Новог завета јасно произилази да Господ све своје вер-
нике – након оснивања Цркве назива светим народом и царским свештенс-
твом. Пошто се православни, због другачијег учења које заступа свето пре-
дање којег се држе, по овом питању ругају и исмевају еванђеоским хришћа-
нима због тога што они за себе тврде да представљају „свеопште свештенс-
тво“ пред Богом, ваљало би да у светлу Божије Речи детаљно испитамо ово 
учење и преиспитамо аргументе православних. Наиме, у своме разматрању 
„погрешног секташког учења о свештенству“, Лазар Милин између осталог 
каже:

„Ово секташко тумачење је крајње површно и у супротности је како са на-
пред наведеним цитатима2 Светог писма из којих се види јасно и несумњиво 
да Христос оснива јерархију своје Цркве, тако и са самом праксом секташ-
ких верских заједница. 

1 Насупрот јасном библијском учењу које сам до сада изнео по овом питању, Православна црк-
ва (као што сам то нагласио и у претходном поглављу) учи да вечера Господња (тј. света тајна 
причешћа – евхаристије) представља стално понављање жртвовања Исуса Христа:

„Православна Црква је од апостолских времена веровала да света тајна евхаристије није само 
обична успомена на тајну вечеру Христову, него с обзиром да се ту хлеб и вино претварају 
у право тело и праву крв Христову то је евхаристија не само успомена него права жртва 
која се приноси Богу за људе. Она је у суштини иста са жртвом која је била на крсту 
принесена (...) Тамо је принео жртву сам непосредно, а овде посредно преко својих црквених 
пастира.“ Милин, Црква и секте, стр. 326.

 Дакле, ако ствар посматрамо лаички, могли би из овога да закључимо да је у данашњем Пра-
вослављу потребно постојање свештенства сличног оном старозаветном (пошто је основни 
посао свештеника да коље и приноси жртве) ради понављања чина жртвовања Исуса Христа 
ради „умилостивљења Бога за грехе људи за које се приноси“ (Милин, на истом месту), и то 
безброј пута до данашњег дана. 

2 Библијске стихове које Милин помиње (поменути Милинов текст нисам навео у главном тек-
сту овог поглавља из разлога јер су библијски стихови од стране овог православног аутора 
цитирани непотпуно), навешћу нешто касније у целини.
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Пре свега, те речи потичу од апостола Петра и Јована, а није могуће за-
мислити да они нису знали какву су власт добили од Христа, јер се зна да 
су они ту апостолску власт и примењивали: проповедали су, крштавали1, 
вршили свету тајну евхаристије, полагали руке на новокрштене, молили се 
за присутне верне и управљали Црквом. Све то, дакле, сачињава њихову је-
рархијску улогу у Цркви, улогу коју су предали својим наследницима пола-
гањем руку и молитвом, па према томе није могуће да су они овим речима 
хтели да порекну све то што су по овлашћењу и упутству од самог Господа 
чинили.

Шта онда значи то опште свештенство о којем пишу оба апостола? То 
значи да су хришћани Божји народ. Народ без обзира на националност, који 
је искупљен првосвештеничком жртвом Спаситељевом, па су у поређењу са 
осталим људима узвишенији пред Богом, као цареви и свештеници Божји. 
Треба нарочито обратити пажњу на то да писац Апокалипсиса ту го-
вори о будућем веку после васкрсења, што је нарочито јасно из-
речено у 20. глави, стих 6. „Блажен је и свет онај који има удела у првом 
васкрсењу; над овима друга смрт нема власти, - него ће они бити 
Божији и Христови свештеници, и цареваће с њим хиљаду година“. 
Очигледно је да ће бити свештеници Христови после васкрсења 
а не до васкрсења.“2

Дакле, учење о „општем свештенству свих хришћанских верника“ које 
заступају еванђеоске цркве је погрешно, а г-дин Милин је то, по његовом 
уверењу, доказао Светим писмом. Према његовим речима, апостоли сигур-
но нису били сами себи противречни – па да, иако имајући знање о томе да 
јерархија свакако постоји, сада тврде да то није истина – те да постоји само 
опште свештенство свих верујућих. Стихови из Библије на које се овај апо-
логета позива, говорећи да их секташи погрешно схватају (а он их је, тобоже, 
у малопре наведеном тексту исправно протумачио), у целини гласе овако:

„Прилазите к њему, живом камену, који су додуше, људи одбацили, али 
је пред Богом изабран и драгоцен, па се и сами као живо камење узиђуј-
те у духовни дом, у свето свештенство, да посредством Исуса Христа 
принесете духовне жртве које су Богу угодне. (...) А ви сте изабрани род, 
царско свештенство, свети народ, стечени народ, да објавите славна 
дела онога који вас је из таме призвао у своју чудесну светлост; ви који некад 
нисте били народ Божији – сад сте Божији народ, ви који некад нисте били 
помиловани – сад сте помиловани.“3

„Ономе који нас љуби и који нас својом крвљу избави од наших грехо-
ва, и учини нас царством, свештеницима Богу и Оцу своме, њему слава 
и власт у све векове, амин.“4

1 Из раније наведеног текста из „Веронауке у кући“ сазнали смо да ђакони у Православној 
цркви немају право да врше ни једну свету тајну, па ни да крштавају, док у Библији налази-
мо пример да је властелина из Етиопије крстио један од седморице првих црквених ђакона, 
ђакон Филип (Дела ап. 8:26-40). 

2 Милин, Црква и секте, стр. 332-333. Нагласак мој.

3 1. Петрова 2:4-5, 9-10. Нагласак мој.

4 Откривење Јованово 1:5б-6. Нагласак мој.
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„И певаху нову песму говорећи: достојан си да узмеш књигу и да отвориш 
њене печате, зато што си био заклан и што си својом крвљу искупио Богу 
људе од сваког племена и језика и народа и народности, и учинио их Богу 
нашему царством и свештеницима и они ће царевати на земљи.“1

„Блажен је и свет онај који има удела у првом ускрсу; над овима друга 
смрт нема власти, него ће они бити Божији и Христови свештеници, и 
цареваће с њим хиљаду година.“2

Управо насупрот ономе што је Милин изнео, из наведених светописамс-
ких стихова увиђамо да апостол Петар у својој првој посланици, као и Јован 
у 1. и 5. поглављу Откривења, говоре у прошлом глаголском времену у одно-
су на моменат писања или пак одигравања описаних догађаја, па из њихо-
вих изјава произилази само констатација да су новозаветни хришћани већ 
учињени (прошло време) Божијим царством и царским свештеницима. 
Наравно, након „првог ускрса“ (тј. васкрснућа праведника на почетку бу-
дућег Христовог хиљадугодишњег царства) и враћања у земаљски живот у 
прослављеним телима свих хришћана из свих векова постајања Цркве, они 
ће и буквално царевати са Христом и бити Божији свештеници који ће при-
носити Њему угодне жртве. Сасвим је очигледно да Петар и Јован у својим 
текстовима не подразумевају да ће хришћани бити „царско свештенство“ 
тек након свога васкрсења, него да су таквим учињени у моменту свога пове-
ровања и оправдања кроз веру у Спаситеља. Извођење закључка каквог Ми-
лин у својој књизи наводи, могуће је само парцијалним тумачењем Библије 
и узимањем у обзир само оних стихова који нам „иду у прилог“ и потребни 
су нам да бисмо потврдили своје веровање (конкретно - узимањем у обзир 
само стиха 20:6 из Откривења Јовановог). Уколико пак узмемо у обзир ка-
зивање свих стихова и поштено сагледамо њихов граматички смисао, јасно 
је да закључак православног богослова у овом случају не би могао да буде 
прихваћен. Наравно, идеја коју Милин подразумева, а то је да су апостоли 
примили јерархију од самога Христа, и да су тога били сасвим свесни, ниг-
де се у Светом писму не потврђује, већ она представља учење светих отаца 
– које овај апологета покушава да утка у библијске текстове – као да се оно 
њима подразумева. На крају крајева, приметићемо још нешто што је веома 
важно, а што ће нам још више доказати сву погрешност православног тума-
чења по овом питању као и њихову даљу злоупотребу библијског текста.

Наиме, сваком познаваоцу православног вероисповедања је познато да 
се њиме подразумева светоотачко учење о „свеопштем васкрсењу из мрт-
вих“ (и верника и неверујућих) приликом Божијег страшног суда, а не ве-
ровање у будући „први и други ускрс“ (одвојено васкрсење верујућих пре 
хиљадугодишњег царства за живот вечни и неверујућих (после њега) при-
ликом страшног суда – за вечну осуду) о коме нас Свето писмо обавештава у 
Откривењу 20. глави.3 Према томе, веома чудно звучи Милиново помињање 

1 Откривење 5:9-10. Нагласак мој.

2 Откривење 20:6. Нагласак мој.

3 О овој теми ћемо много више говорити у поглављу: „Други Христов долазак и васкрсење 
мртвих“.
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„првог ускрса“ у његовом дословном значењу стварног васкрсења из мрт-
вих, поготово из разлога што православни уопште тако не верују. Ево како 
је Милин, потпуно другачије него малочас, објаснио поменути стих из От-
кривења 20. поглавља, на 294. страници своје књиге, у оквиру поглавља у 
коме је покушао да оправда православно веровање у „свеопште васкрсење“, 
насупрот еванђеоско-протестантском уверењу које се заснива на Библији 
– да ће васкрсења праведних и неправедних бити одвојена:

„Треба пре свега нагласити да се у Св. писму грешник сматра и назива 
духовно мртвим (Лк. 15, 32), јер „плата за грех је смрт“ (Рим. 6, 28). Према 
томе, покајање и крштење равно је васкрсењу. „Ви који се у Христа крстите, 
у Христа се обукосте“ (Гал. 3, 27), а над васкрслим Христом смрт нема више 
никакве власти (Рим. 6, 9). Дакле, „прво васкрсење“ то је заправо 
крштење. Зато је и речено да је блажен онај који има удела у првом вас-
крсењу, јер над њим друга смрт нема власти“, то јест неће бити осуђен на 
Божјем суду приликом приликом другог доласка Христовог.1 А „друго вас-
крсење“ то је оно свеопште васкрсење када ће сви мртви устати из гробова 
живи, преображени одуховљени и нераспадљиви.“2 

Е сада, као што видесмо, стварни „први ускрс“ из Милиновог доказивања 
погрешности „секташког“ веровања у свеопште свештенство (према коме ће 
сви бити свештеници тек након што васкрсну из гробова), брзо се претворио 
у хришћанско крштење (због оповргавања будућег одигравања двократног 
васкрсења). Заправо, овај аутор је најпре тумачио поменути стих на управо 
наведени начин (као крштење - на 294. страници), да би потом очигледно 
на то сасвим заборавио и протумачио га потпуно различито на стр. 333. Уко-
лико бисмо и даље хтели да следимо овакву Милинову логику и направимо 
„комбинацију“ малочас описаних тумачења, онда би чак могли да дођемо 
до закључка да хришћански верници постају свештеници одмах након свог 
крштења (што свакако није оно што је овај православни свештеник желео 
да каже).

Тако, на крају дођосмо до закључка да православна теологија не само да 
не поседује доказе о установљавању јерархије у првовековној Цркви (како 
су то касније почели да научавају свети оци а данас покушавају да одбране 
њихови наследници), већ ради одбране свог погрешног веровања посежу за 
више него очигледним, па и за слепог човека сасвим видљивим извртањима 
и манипулацијама светим текстовима. 

Будући да смо установили да претходно Милиново доказивање неис-
правности веровања еванђеоских хришћана није било ни најмање успешно, 
настављамо даље са проучавањем задате теме.

1 Тврдња Лазара Милина која произилази из ове изјаве, да особа која је крштена православ-
ним крштењем (тј. има учешће у „првом ускрсу“) поседује сигурност спасења и да може да ра-
чуна да сигурно неће бити осуђена на страшном суду се такође не слаже не само са Библијом 
већ ни са православном теологијом. Према православнима, као што смо то раније говорили, 
крштење јесте обавезан услов за отпочињање ходања на путу ка спасењу, али нипошто не 
представља гарант да ће крштена особа и засигурно бити спасена. То зависи од њене касније 
побожности и читавог низа подвига и дела којима треба да заслужи своје спасење.

2 Милин, наведено дело, стр. 294. Нагласак мој.
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Због чега су сви хришћани названи свештеницима?

За разлику од старозаветних свештеника који су у име народа приносили 
жртве и улазили у шатор од састанка (где остали народ није имао приступа) 
ради вршења богослужења, и првосвештеника који је као посредник између 
људи и Бога улазио у Светињу над светињама (тј. у Божије присуство) ради 
приношења крви жртве због опроштења народних грехова, новозаветни 
верници су у много узвишенијем положају. Они својим молитвама прилазе 
Богу кроз жртву која је принета једном за свагда. Исус Христос је њихов је-
дини посредник пред Богом:

„Јер Бог је један и један је посредник између Бога и људи, човек Исус 
Христос, који је самога себе дао као откуп за све.“1

На основу оваквог посредништва, писац посланице Јеврејима охрабрује 
вернике да прилазе Богу са пуном слободом на основу Исусове проливене 
крви. У наредним цитатима ћемо увидети пишчево повлачење паралеле из-
међу старозаветне свештеничке службе и приступа Богу од стране хришћа-
на – свештеника Новог Савеза (Завета):

„Христос пак дође као првосвештеник будућих добара и уђе једном за-
свагда у светињу кроз већу и савршенију скинију која није руком начињена, 
то јест, није од ове творевине, и то не крвљу јараца и јунаца, него својом 
сопственом крвљу, те нађе вечни откуп.“2

„Кад, дакле, браћо, имамо поуздање да улазимо у светињу крвљу Исуса, 
који нам је отворио нови и живи пут кроз завесу, то јест, његово тело, и 
кад имамо великог свештеника над Божијим домом, приступајмо с истини-
тим срцем у пуној вери, очишћени у срцима од зле савести и опрана тела 
чистом водом.“3

„Приступајмо, дакле, слободно престолу благодати, да примимо милост 
и нађемо благодат кад нам затреба помоћ.“4

Паралела је веома јасна за сваког познаваоца старозаветног жртвеног бо-
гослужбеног система. Првосвештеник је улазио у најсветије место шатора 
(храма) са крвљу животиње, а Христос је као првосвештеник Новог Савеза 
ушао у најсветије место у небу, у само Божије присуство, и то својом сопс-
твеном крвљу. Новозаветни верници прилазе Богу као свештеници који у 
„светињу“ улазе са крвљу Исуса, којом су опрани једном заувек. Једина жр-
тва коју приносе новозаветни верници као свето свештенство јесте свет и 
богоугодан живот:

„Приносимо, дакле, стално – његовим посредством – Богу захвалну жр-
тву, то јест, плод усана које исповедају његово име.“5

Као што смо могли да уочимо, Свето писмо учи управо оно што заступају 
еванђеоски хришћани – а то је свеопште свештенство свих верника Новога 

1 1. Тимотеју 2:5-6а. Нагласак мој.

2 Јеврејима 9:11-12. Нагласак мој.

3 Јеврејима 10:19-22. Нагласак мој.

4 Јеврејима 4:16.

5 Јеврејима 13:5. Нагласак мој.
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Савеза. Наравно, ова чињеница ни најмање не умањује значај разноликос-
ти духовних дарова и служби у оквиру Христове Цркве (тј. разноликости 
функција различитих удова Христовог духовног тела, Еф. 4:15-16). И даље 
стоји да у оквиру Цркве постоје људи са више или мање истакнутим служ-
бама, у складу са способностима које им је Бог даровао приликом физичког 
и духовног рођења. Поред међусобне љубави и поштовања које треба да ис-
пољавају сви верници (Фил. 2:3), остаје и чињеница да у Цркви требају бити 
посебно поштоване оне старешине које проповедају и поучавају, а којима по 
речима апостолским „треба указивати двоструку част“ (1. Тим. 5:17). Ипак 
све ово управо поменуто ни најмање не указује (као ни било који други текст 
у Библији) на то да је Христом и апостолима у Цркви установљена посебна 
јерархија по узору на Стари завет, као што православни, упињући се из пет-
них жила, покушавају да докажу.

У наредном делу овога поглавља, обратићемо мало више пажње на пра-
вославно учење о установљењу јерархије у првовековној апостолској Црк-
ви.

Православно свештенство у Новом завету?

„Својим апостолима Он даје извесна права и дужности које није дао оста-
лим верницима. Њих шаље на проповед Еванђеља, а не све вернике. Њима 
даје власт да што разреше на земљи буде разрешено на небу и што свежу на 
земљи да буде свезано на небесима – њима, а не сваком вернику. (...) Дакле, 
бити апостол, није исто што и бити обичан Христов верник. Апостол је пас-
тир Христовог стада, постављен на ту дужност од самог Христа. Тако каже 
Свето писмо. 

Даље нам Свето писмо сведочи да су апостоли уз молитву полагали руке 
на своје помоћнике и заменике, свештенике, које је „Дух Свети поставио за 
епископе да пасу Цркву Божју коју је стекао крвљу својом“ (Д. Ап. 20, 28). 
(...) Из тога се јасно види да је свештенство света тајна која се добија 
молитвеним рукоположењем и да у Цркви Христовој она постоји од са-
мог Христа до данас, а по обећању Спаситељевом постојаће и до Његовог 
другог доласка. Према томе, секташко одбацивање свете тајне свештенства 
стоји у директном и оштром сукобу са Светим писмом и води разорењу Цр-
кве као видљивог друштва основаног самим Христом.“1

Из управо наведеног текста јасно уочавамо на којим темељима право-
славни теолози базирају своје веровање. На неке од тврдњи смо већ одгово-
рили у претходним целинама овога поглавља – приликом проучавања оста-
лих светих тајни, а на неке и у делу у коме се још увек налазимо. У наставку 
поглавља, желим да испитамо библијско значење „молитвеног рукополо-
жења“ црквених старешина од стране апостола. Да ли је овим чином заиста 
успостављена црквена јерархија (епископи, презвитери и ђакони) и то на 
онај начин како то сматра Источна црква? Такође, испитаћемо и учење о 
апостолском наслеђу (прејемству) – учењу које заступа идеју о светодуховс-

1 Милин, наведено дело, стр. 331. Нагласак мој.
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кој повезаности данашњег православног и римокатоличког свештенства са 
апостолима – кроз непрекинути низ молитвеног рукополагања.

Као што сам до сада више пута нагласио, термини као што су „јерархија“ 
и „апостолско прејемство“ су непознати Духу и слову Новога завета. Истина 
је, наравно, да у Библији пише да су апостоли постављали старешине над 
новооснованим црквама широм Римског царства (а највише у Малој Азији и 
Грчкој где је постојао највећи број заједница), које су и рукополагали, али то 
још увек не доказује да се ту ради о неким посебним свештеницима! Раније 
смо већ снажно нагласили чињеницу да апостоли нису никоме „опраштали 
грехе“ како то данас раде православни попови, претварали хлеб и вино у 
тело и крв Христову, нити пак било кога „крстили водом и Духом“, већ да 
се оваква православна пракса базира на погрешној предањској интерпрета-
цији Господње науке. У поглављу под насловом „Православно монаштво“ 
(које можете прочитати у наставку књиге), аргументовано сам потврдио и 
чињеницу да Библија не подржава идеју о епископима – монасима, те да 
таквих у првим вековима хришћанства није било. Шта више, према опи-
су у апостолским посланицама, службе презвитера (старешине) и епископа 
(надгледника) су биле истоветне – јер је сваки постављени старешина био и 
надгледник свога духовног стада (док се у Православљу ове службе и те како 
разликују). Ево како Павле у посланици Титу поистовећује презвитерски и 
епископски црквени чин:

„Зато сам те оставио на Криту, да уредиш оно што још недостаје и да пос-
тавиш презвитере по градовима – као што ти наредих; ако је ко беспре-
коран, муж једне жене, ако има децу која верују, коју не оптужују због рас-
калашности или као непокорне. Јер епископ као домоуправитељ Божији 
треба да је беспрекоран, не самољубив, не осоран, не пијаница, не убојица, 
не лаком на сраман добитак, него гостољубив, пријатељ добра, разборит, 
праведан, душеван, уздржљив, који се држи поуздане речи сагласне са на-
уком, да буде кадар и опомињати у здравој науци и изобличавати против-
нике.“1

Према наведеном тексту произилази да су управо презвитери (стареши-
не) ти епископи (надгледници) о којима апостол говори и на другим мести-
ма у Писму. Исти је случај и у одломку којег налазимо у Делима апостолс-
ким. Ево како гласи у овом случају Лукин извештај:

„Из Милита посла у Ефес и дозва црквене старешине. А кад дођоше 
к њему, рече им: (...) Пазите на себе и на све стадо, у ком вас је Дух Све-
ти поставио за епископе, да напасате Цркву Божију, коју је стекао својом 
крвљу.“2

У оригиналном грчком тексту, у 17. стиху се користи реч ‘presbuteroi’ тј. у 
множини: „старешине“. Од ове грчке речи, малим прилагођавањем српском 
језику, настала је реч „презвитери“ или у једнини: ‘presbuteros’, „презвитер“ 
тј . старешина. У своме говору упућеном њима, апостол у 28. стиху користи 
другу реч: ‘episkopoi’ тј. епископи, или у преводу са грчког „надгледници“ (у 

1 Титу 1:5-9. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 20:17-18, 28. Нагласак мој.
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једнини ‘episkopos’, тј. „надгледник“). Дакле, поистовећујући још једанпут 
чин епископа и презвитера, Павле заправо пише да су управо саме старе-
шине (presbuteroi) биле у служби надгледника - епископа (episkopoi). За-
нимљиво би било у овом смислу погледати и како гласи почетак посланице 
Филипљанима:

„Павле и Тимотеј, служитељи Христа Исуса, свима светима у Христу Ису-
су, који су у Филипима, с епископима и ђаконима: благодат вам и мир 
од Бога Оца нашега и Господа Исуса Христа.“1

Или у преводу римокатоличке издавачке куће ‘Кршћанска Садашњост’, 
којег су сачинили Бонавентура Дуда и Јерко Фућак:

„Павао и Тимотеј, слуге Криста Исуса, свима светима у Кристу Исусу који 
су у Филипима, с надгледницима и послужитељима. Милост вам и 
мир од Бога, Оца нашега, и Господина Исуса Криста.“2

Из управо наведених стихова можемо да уочимо поздрав којег су Павле и 
Тимотеј упутили свим верницима („свима светима“) у Филипима, међу који-
ма је било и епископа и ђакона (тј. надгледника и послужитеља3). Зачудо, у 
овом поздраву се не помињу „презвитери“! Према данашњем православном 
устројству Цркве, према коме при сваком већем храму служи више през-
витера, свакако би се подразумевало да их је и црква у Филипима морала 
имати. Но, очигледно је разлог за непомињање презвитера управо тај што 
су они названи другачијим именом – „епископи“, као што је уосталом случај 
и у другим деловима Новога завета у којима се ове две службе поистовећују. 
Такође је занимљиво уочити да је у првовековном хришћанству у свакој ло-
калној хришћанској заједници било постављано више епископа – што јасно 
видимо из примера две напред поменуте цркве. Источна црква, која себе 
назива „апостолском“ и у овоме одступа од ранохришћанског правила, сле-
дећи учења каснијих црквених сабора на којима је стриктно заповеђено да 
се у једном граду не сме поставити више од једног епископа.4 Уосталом, о 
томе да апостоли нису постављали епископе који су имали достојанства по-
пут данашњих православних владика, сведочи и сам апостол Петар. У својој 
Првој саборној посланици он каже:

„Старешине међу вама молим ја, који сам и сам старешина и све-
док Христових страдања и учесник у слави која ће се открити, напасајте 

1 Филипљанима 1:1-2. Нагласак мој.

2 Kršćanska Sadašnjost, Zagreb 1993. god.

3 Служба послужитеља у првој Цркви била је умногоме различита од оне коју данас врше ђа-
кони у Православној цркви. Наиме, њихова служба је била служба „послуживања“ тј. бриге 
око „дељења хуманитарне помоћи“, или, боље речено, око разних практичних ствари које 
нису имале директне везе са проповедањем и мисионарењем. Наравно, први ђакони су и те 
како користили прилике да сведоче о свом Господу, па чак и да крсте новообраћене, али то 
није био првенствени задатак због којег су у почетку били изабрани. (Види: Дела апостолска, 
поглавља 6-8).

4 У осмом правилу Првог васељенског сабора одржаног 325. године у Никеји, између осталог 
стоји написано: „Али у једном граду да не буду два епископа“. Види у: Књига правила, Збор-
ник канона Православне цркве; Шибеник 2003. год. стр. 17.
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стадо Божије које је код вас и надгледајте га не присилно, него драговољно, 
како Бог хоће...“1

Као што казује грчки текст, апостол најпре, говорећи о старешинама 
хришћанских цркава којима је писао, користи израз ‘presbuteroi’, а потом, 
упоређујући са њиховом и своју службу, користи израз ‘sumpresbuteros’ 
која има значење „такође старешина као и ви“2. Он користи још и израз 
‘poimainein’ који подразумева „напасање“, као и ‘episkopein’ који означава 
„надгледање“ Божијег стада. Дакле, апостол Петар, конкретно у овом текс-
ту, нимало не подразумева да је у било чему већи од осталих старешина, а 
поготово не на начин као да је он у рангу каквог „архиепископа“ који има 
Христово овлашћење да рукополаже презвитере који би били његови на-
следници, прејемници светодуховског овлашћења за вршење светих тајни, а 
по служби мањи од њега (према православном учењу само епископ има пра-
во да рукополаже, тј. хиротонише презвитере, док сами презвитери то не 
могу да чине). Рукополагање које су вршиле старешине (presbuteroi), спо-
миње се и у Тимотејевом случају. Оно што је занимљиво јесте да је и апостол 
Павле себе убројао у скуп старешина (презвитера) који су положили руке на 
овог младог човека. Ево како гласи апостолово казивање:

„Не занемари благодатни дар који је у теби, који ти је дан по пророштви-
ма, пошто су те презвитери рукоположили.“3

„Због тога те подсећам да распириш Божији благодатни дар, који је у 
теби како сам положио своје руке на тебе.“4

Поред истицања напред поменуте чињенице, апостол у овим реченица-
ма напомиње да је Тимотеј примио благодатни дар (не каже се који) и то од 
момента када су на њега положене руке. Такође, охрабрује га да тај дар „не 
занемари“ и да га „распири“. Управо на основу ових стихова, Православна 
црква заступа уверење да њени свештеници5 примају посебну благодат Све-
тога Духа, којом стичу, по Милиновим речима, „пуноћу апостолске власти“. 
Међутим, шта заправо представља овај „благодатни дар“, којег је Тимотеј 
примио у тренутку свога рукополагања? Да ли се ту радило о некој споља-
шњој видљивој манифестацији духовних дарова, каква се јављала прили-
ком обраћења и крштавања многих, када су добијали способност да проричу 
и говоре другим језицима? Свети текст нам о томе не говори. Да би смо схва-
тили у чему се састојао овај благодатни дар, потребно је да најпре одгово-
римо на питање: каква је била сврха и значај рукополагања у првовековној 
Цркви?

1 1. Петрова 5:1-2. Нагласак мој.

2 Апостол Јован Богослов, на почетку своје 2. и 3. саборне посланице (2. Јов. 1:1; 3. Јов. 1:1), за 
себе такође примењује израз „презвитер“ – тј. старешина.

3 1. Тимотеју 4:14. Нагласак мој.

4 2. Тимотеју 1:6. Нагласак мој.

5 Израз „свештеник“ (јереј, тј. hiereus) се ни на једном месту у Новом завету не користи да би 
се њиме описала служба хришћанских епископа (надгледника), презвитера (старешина) и 
ђакона (послужитеља). Овај израз се користи у еванђељима, Делима апостолским и у пос-
ланици Јеврејима за означавање припадника старозаветног јеврејског свештенства – чија је 
служба подразумевала приношење крвних жртава.
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Најпре морамо да се подсетимо чињенице да су руке од стране апостола, 
у одређеним случајевима, биле полагане и на „обичне“ вернике (случај вер-
ника у Ефесу; Дела ап. 19:6) приликом чега је на њих силазио Свети Дух и 
обдаривао их способношћу прорицања и говорења чудних језика. Но, пош-
то нас на овом месту заправо интересује рукополагање будућих црквених 
старешина, задржаћемо се више на овој теми. Значај „молитвеног рукопо-
лагања“ оних који у Цркви обављају одређене службе, можемо да јасно пре-
познамо из текста апостола Павла, којег је записао у посланици Галатима:

„Што се тиче оних који су важили као угледни, - ма какви да су некад 
били, мени је све једно; Бог не гледа ко је ко, - мени, наиме, ти угледни 
нису ништа додали, него, напротив, кад су видели да је мени поверено 
еванђеље за необрезане као Петру за обрезане, - јер онај који је оспособио 
Петра за апостолство међу обрезанима оспособио је и мене за многобошце, 
- и кад су познали благодат која ми је дана, Јаков, и Кифа, и Јован, 
који су важили као стубови, дадоше мени и Варнави деснице у знак 
заједнице, да ми идемо к многобошцима, а они к обрезању.“1 

Као што је познаваоцима Светог писма познато, апостол Павле је у време 
Христовог проповедања у Израиљу и силаска Светога Духа на апостоле, био 
познат под именом Савле (Саул) и припадао религијској странци јеврејских 
традиционалиста – фарисеја. Био је главни противник хришћанског учења. 
Желећи да уништи тек основану Цркву – сматрајући је опасном јереси коју 
што пре треба искоренити, прогонио је своје сународнике који су постали 
следбеницима Исуса из Назарета. Његово обраћење је било драматично. 
Господ Исус Христос му се јавио са неба приликом његовог путовања пре-
ма Дамаску – у који је кренуо ради хапшења оних који су Исуса сматрали 
јеврејским Месијом и Спаситељем. Имао је овлашћење од првосвештени-
ка да их везане доведе у Јерусалим. Након што је и сам поверовао у Исуса, 
Савле је почео да сведочи о свом преобраћењу. Пошто се вратио у Јеруса-
лим, покушавао је да се придружи својој браћи и сестрама у вери – које је 
– колико до јуче, крваво прогонио. Било је сасвим природно што хришћани 
нису одмах поверовали да је Савле постао један од њих, већ су сматрали да 
је посреди још једно од његових лукавстава којим жели да уништи Цркву 
– овога пута изнутра. Човек који га је прихватио и саопштио апостолима и 
другим ученицима вести о истинитости његовог поверовања у Христа – био 
је Варнава. Ревност у проповедању коју је испољавао бивши прогонитељ 
Цркве била је све израженија. Непоколебљиво је сведочио о својој вери у 
Исуса Спаситеља. Када су старешине јерусалимске цркве, апостоли Петар, 
Јаков и Јован, у Савлу (Павлу) и Варнави препознали врсне хришћане и 
непоколебљиве проповеднике еванђеља – који имају жељу и надарени су да 
шире радосну вест о спасењу изван јудејске земље – међу многобошцима, а 
након што је њихово проповедање еванђеља паганима већ било резултова-
ло оснивањем нових цркава, над последњом двојицом је извршено нешто 
што бисмо могли да назовемо „полагањем руку“. Као што смо уочили у ма-

1 Галатима 2:6-9. Нагласак мој.
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лочас наведеном тексту, Павле пише да су тројица апостола1 положили руке 
на њих „у знак заједнице“ и то након пресведочења да су ови тога достојни 
– уочавањем благодатног дара којег им је Господ дао. Овај гест старе-
шина јерусалимске цркве, и то у време када је међу хришћанима (пореклом 
Јеврејима) постојао велики сукоб мишљења о томе да ли незнабошци треба, 
да би били спасени, најпре да прођу обред обрезања и придржавају се оста-
лих старозаветних прописа или не, био је знак отворене подршке Павловом 
проповедању. Овај апостол је, наиме, наглашавао да се спасење стиче само 
вером у Христа, без икаквих дела која потичу од обдржавања закона датог 
Мојсију. Иако ни сами апостоли у Јерусалиму, у првим годинама постојања 
Цркве, нису ово најјасније схватали, посебном објавом датом апостолу Пет-
ру – Господ је утврдио своје следбенике у духовној истини о спасењу по бла-
годати, и то свих људи – и Јевреја и многобожаца. Чин „полагања руку“2 у 
знак заједништва са Павлом и Варнавом представљао је очигледно поисто-
већење у служби оних који су били апостоли од самог почетка, и оних који 
су се у службу апостолства укључили касније. Сасвим је сигурно да би се од-
бијање давања „деснице у знак заједнице“ Павлу и Варнави од стране оних 
који су важили као „стубови“ прве хришћанске Цркве, могло да протумачи 
као неслагање са поруком коју они проповедају, што би извесно резултовало 
тиме да задња двојица од стране хришћана почну да бивају сматрани лаж-
ним учитељима. Овако, пошто је поменути чин био извршен пред многим 
сведоцима, сви верници су требали да буду свесни да и ова двојица распо-
лажу истим апостолским ауторитетом - попут оних са којима су ступили у 
заједницу апостолства. Рукополагање је, дакле, „знак заједнице“ и поисто-
већење са старешинама које су тај чин извршиле – као и примање истог 
ауторитета за извршавање постављених духовних задатака.

Пошто смо установили ово претходно, остаје нам да одговоримо и на пи-
тање о каквом се благодатном дару ради у Тимотејевом случају – за кога 
апостол вели да не треба бити занемарен већ „распирен“. (Уочили смо ма-
лочас да је Павле казао да су апостоли - стубови јерусалимске цркве увидели 
„благодатни дар“ који је дат њему и Варнави – што се тиче њиховог благо-
словеног рада међу многобошцима). Најпре, у 1. Тимотеју 4:14 уочавамо да 
апостол вели да је овом ученику „благодатни дар“ дат „по пророштвима“. 
Свето писмо Новога завета снажно наглашава чињеницу да је у првој Црк-

1 Међу којима поменути Јаков није брат апостола Јована, син Заведејев, већ Јаков – брат Гос-
подњи (син Јосифа и Марије, кога је родила неколико година након Господа Исуса Христа). 
То знамо због тога што је апостол Јаков погубљен од стране краља Ирода, негде 43. или 44. 
године нове ере, док се поменути догађај „пружања деснице у знак заједнице“ Павлу и Вар-
нави одиграо у време првог црквеног сабора, око 51. год. после Христа. (Види у: Дела ап. 12. 
и 15. гл).

2 Апостол Јован у Отк 1:17 каже да је васкрсли Христос на њега ставио своју десну руку („де-
сницу“) да би га подигао и охрабрио да напише све оно што ће му бити објављено у оквиру 
небеских виђења. Иначе, изрази као што су „десница“ или „десна страна“, у Библији се често 
користе у смислу благонаклоности према ономе на кога се „десница“ положи, или узвиси-
вања онога који бива посађен на место са владареве „десне стане“. Види у: 1. књ. о Царевима 
2:19; Псалам 45:9; Мт. 20:21, 23; 22:44; 25:34-40; Дела. ап. 2:33-34; Римљ. 8:34; Еф. 1:20; Кол. 
3:1; Јевр. 1:13; 1. Петр. 3:22.
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ви, између осталих, била снажно наглашена и пророчка служба (Дела. ап. 
13:1; 21:9-10; 1. Кор. 12:28). Новозаветни пророци су у Тимотеју, након њего-
вог обраћења, препознали особу коју ће Бог у будућности духовно облико-
вати тако да ће овај постати врсни Божији слуга. Са њихове стране изречена 
су пророчанства да ће овај млади човек добити „благодатни дар“ од Бога 
којим ће моћи да му служи. Ипак, о каквом се овде „дару“ ради? Уколико 
погледамо у непотпуни списак „благодатних дарова“ које Павле набраја у 
1. посл. Коринћанима 12. поглављу, увидећемо да су то: реч мудрости, реч 
знања, вера, дар исцељивања, чињење чуда, пророштва, разликовање духо-
ва, различити језици, тумачење језика. Апостол у овом поглављу наглашава 
и следеће:

„Има разлике у додељивању благодатних дарова, али је Дух исти. Има 
разлике и у службама, али је Господ исти. Има разлике и у дејству сила, али 
је исти Бог који чини све у свима. А свакоме се даје да се на њему покаже Дух 
на корист. (...) А све ово чини један и исти Дух, који раздељује свакоме како 
хоће.“ (стихови: 4-7,11).

Пошто је из Писма видљиво да су многе од напред побројаних духовних 
дарова добијали и „обични“ верници, дакле они који нису рукополагани 
да би постали старешине, јасно је да је Дух Свети Тимотеју предао посебни 
„благодатни дар“ у тренутку његовог рукоположења. Апостол Павле пише:

„А Бог је поставио појединце у Цркви прво за апостоле, друго за пророке, 
треће за учитеље (...) па благодатне дарове исцељивања, помагања, уп-
рављања...“1

Уколико се подсетимо раније наведених стихова из Дела апостолских 
20. поглавља, сетићемо се Павлових речи да је старешине (епископе) цр-
кве у Ефесу поставио сам Свети Дух (ст. 28), делујући кроз апостоле који 
су препознали њихову обдареност и извршили над њима рукоположење и 
увођење у ту одговорну службу. Знајући ово, можемо са приличном сигур-
ношћу да тврдимо да је „благодатни дар“ који је Тимотеју предат у складу са 
раније изреченим пророштвима, а приликом рукополагања од стране през-
витера међу којима је био и Павле, управо „дар учитељства“ (тј. ауторитет 
за поучавање других верника) и „управљања“ (уређивања међуљудских од-
носа и утврђивања доктрине у црквама). Управо ове дарове, међу осталима, 
апостол спомиње у 1. Кор. 12:28. Уколико прочитамо и апостолова упутства 
упућена своме младом сараднику, видећемо да је он био позван да људе поу-
чава али и укорава због недоличног понашања (1. Тим. 1:3, 18; 2:11-12; 3:6-7, 
10; 4:6, 13; 5:1-2, 9, 19-20, 22; 2. Тим. 2:2, 14-15; 4:2, 5). Међу онима који су 
требали бити укоравани, и то пред свим присутнима, налазили су се чак и 
презвитери, тј. епископи (1. Тим. 5:20). Из овога јасно видимо да су „благо-
датни дар“ и овлашћења дата Тимотеју била значајна, чак, можемо рећи и 
равна апостолским.

Што се тиче рукополагања других црквених старешина, тај чин који 
су над њима чиниле искусније и већ проверене Божије слуге, имао је исто 
значење као и у случају Павла и Варнаве који смо малочас проучили. Оне 

1 1. Коринћанима 12:28. Нагласак мој.
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су биле и званично постављане у службу онда када су апостоли били пре-
сведочени у њихову дубоку побожност и поседовање потребних духовних 
дарова и способности за њено обављање, уз обавезно заступање исправне 
хришћанске науке. Веома је било битно и то да у тако важну службу старања 
о цркви не буде брзоплето постављен онај који не поседује потребне духов-
не и моралне квалитете, као и онај који је новообраћен (тј. који је у скорије 
време постао хришћанин)1. То наравно из разлога што служба старешине 
подразумева поседовање значајног хришћанског искуства као и доброг поз-
навања Библије, што свакако не могу бити квалитети које поседује особа 
која је тек почела да похађа црквена богослужења и крштењем постала члан 
неке локалне заједнице. Ипак, на овом месту морам да споменем и чиње-
ницу да у историји Православне цркве постоји мноштво примера кршења 
овог Господњег одређења. Постоје дакле многобројни примери да су људи 
примали епископска па чак и патријаршијска достојанства само неколико 
дана након што су (према православној теологији) - крштењем постајали 
хришћани. Неки други су, опет, избегавали своје постављање за епископе, 
гледано из библијске перспективе – подвргавајући ту узвишену службу руг-
лу, сматрајући да ће се уздићи у веће духовне висине уколико буду просте 
манастирске водоноше. А неки трећи су, опет, изигравали лудаке или се 
сакривали по шумама, потврђујући апостолске речи да часна епископска 
служба одиста није за свакога. Највеће чудо од свих је наравно чињеница да 
су сви ови људи канонизовани међу светитеље, чијим би смо ми примером, 
тобож, требали да будемо поучени у вери. Ево неких примера из Охридског 
пролога владике Николаја:

„Св. Амвросије, еп. медиолански (милански). Овај велики, свети 
отац цркве православне беше знаменита рода; отац му беше царски намес-
ник Галије и Шпаније, но вером незнабожац, а мајка хришћанка. Док још 
беше у колевци, једном се спусти рој пчела на њега изли мед на уста ње-
гова и одлете. И још као дете пружао је руку и говорио пророчки: 
„Целујте, јер ћу и ја бити епископ.“ По смрти оца свога цар га постави 
за свог намесника Лигуријске области, у којој Медиолан беше главни град. 
Када умре епископ тога града, би велика распра међу православним и је-
ретицима аријевцима око избора новог епископа. Амвросије по дужности 
уђе у цркву да одржава ред. Утом неко дете на грудима материним узвикну: 
„Амвросије – епископ!“ Ово цео народ прими као глас Божји и, насупрот 
вољи Амвросијевој, изабраше једногласно њега за епископа. Амвросије се 
крсти и кроз недељу дана прође све претходне чинове и би руко-
положен за епископа. (...) Скончао мирно на освитку васкрса 397. год.“ 
(7. децембар, нагласак мој);

„Св. Фотије, патријарх цариградски. Велики светилник цркве. Цар-
ски сродник и унук славног патријарха Тарасија. Неодољиви заштитник цр-
кве од властољубља папског и осталих римских изопачења вере. За шест 
дана прошао све чинове од световњака до патријарха. Постао 
1 Апостол Павле овако казује у поуци Тимотеју: „Епископ, дакле, треба да је непорочан, једне 

жене муж (...) не новообраћени, да се не надује и падне под ђаволску осуду.“ (1. Тим. 3:2, 6). 
Нагласак мој.
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патријархом на Божић 857, а скончао у Господу 891. год.“ (6. фебруар, на-
гласак мој);

„Преп. Варсонуфије. Родом из Палестине. Рођен као незнабожац он 
се крсти у 18. својој години и одмах замонаши добивши име Јован. Када се 
прочу због свога добродетељног живота, би изабран за архиепископа у Да-
маску. Но он не оста дуго на том положају. Жудећи за усамљеним духовним 
подвигом, он тајно напусти Дамаск и оде у пустињу Нитријску. Ту се при-
јави као монах Варсонуфије, и одмах доби као послушање да буде водоноша 
манастирски. Негдашњи архиепископ с радошћу прими то послушање.“ 
(29. фебруар, нагласак мој);

„Преп. Јефрем Сирин. Рођен у Сирији од бедних родитеља у време 
цара Константина Великог. (...) Многобројне су његове књиге, прекрасне су 
његове молитве. Најпознатија му је она молитва уз Часни пост: Господи и 
Владико живота мојего: Кад су га хтели силом узети за епископа, 
он се направи луд и почне јурити кроз град Едесу вукући за со-
бом хаљину своју. Видевши то људи, оставе га на миру.“ (28. јануар, на-
гласак мој);

„Преп. Исак Сирин. (...) Када се прочу због светости живота и мно-
гих чудеса, он би изабран за епископа нинивског и приморан да се при-
ми тога чина. Но само после пет месеци он остави епископство и тајом 
се удаљи у пустињски манастир Раббан – Шабур. (...) Упокојио се у дубокој 
старости концем VII столећа.“ (28. јануар, нагласак мој).

„Св. Григорије Двојеслов, папа римски. (...) По смрти папе Пела-
гија изабран би Григорије за папу. Он бежаше од те части и власти, 
и кријаше се по горама и гудурама, но Господ га проказа онима који 
га тражаху на тај начин што се појави стуб огњен од земље до неба на оном 
месту где се Григорије кријаше. (...) Његов архиђакон Петар виђао је голуба 
где лети изнад његове главе кад је седео и писао. Представио се Господу 604. 
год.“ (12. март, нагласак мој).

И поред све упечатљивости да управо наведени примери из Житија све-
тих, а којима се православни очигледно поносе и приказују их као пози-
тивне, представљају потпуно незрело духовно понашање како оних који су 
епископе (и то на силу) постављали, тако и оних који су на те функције били 
распоређивани (а да их нису били достојни), било би важно истаћи да се 
против брзоплетог постављања новокрштених на место црквених стареши-
на изјаснио и Први васељенски сабор. Ево како гласи друго правило поме-
нутог сабора:

„Пошто се много тога, или по нужди или настојањем људи, догодило 
против црквеног правила, тако да неки људи који су тек прешли у веру из 
незнабожачког живота, и тек су неко кратко време упознати са основама 
хришћанске вере, те су такви људи готово тек што су изашли из крстиони-
це постављани на место епископа или свештеника, постало је неопходно 
да се (правилом) одреди да се такве ствари више не чине јер, за обу-
чавање (напредовање) у вери потребно је време, а такође и након крштења 
потребно је уверити се у то да ли су споменути људи достојни за те чинове 
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свештенства. Апостолско казивање по овом питању је веома јасно: „Не но-
вокрштен, да се не би погордио и упао у осуду ђавољу“ (1. Тим. 3,6).“1

Епископи који су били присутни на сабору позвали су се приликом до-
ношења ове одлуке и на 80. правило из тзв. „правила светих апостола“, које 
гласи овако:

„Неумесно је да онај ко је тек изашао из незнабожачког живота и при-
мио крштење, или се из неваљалог живота обратио у веру, да се такав од-
мах постави за епископа. Јер, није примерено да онај који још ни сам није 
испитан постаје учитељ других, осим у случају да се то догоди по Божијој 
благодати.“2

Пошто је поменути црквени сабор одржан у првој половини IV столећа, 
очекивало би се, ако је раније и био случај да се несмотреношћу – и поред 
јасног апостолског одређења - новообраћени и новокрштени постављају 
за епископе, да се са том праксом престане након доношења овог правила. 
Међутим, примери двојице архијереја (епископа Амвросија и патријарха 
Фотија) које смо малочас поменули потврђују нам чињеницу да ово сабор-
ско одређење није послушано, те да су се оваква рукополагања наставила и 
до IX века (патријарх Фотије је умро 891. год. после Христа) а вероватно и на 
даље. Но, иако два претходно наведена правила у многочему заступају биб-
лијско гледиште, на крају последње цитираног налази се и допуштење да се 
у неким специјалним случајевима ипак може да постави на епископско мес-
то онај који „још није испитан у вери“. У правилу се вели да је то могуће само 
у случају „Божије благодати“, која би, ваљда, то тако уредила – а што би сви-
ма морало да буде видно. Међутим, поставља се питање због чега апостоли 
у Новом завету нису ништа написали о овом изузетку и одступању од запо-
вести коју су већ били установили? Већ смо раније истакли чињеницу да се 
свако постављење црквених старешина догађа по благодати, а не само у по-
себним случајевима. Са друге стране, сасвим је извесно да је потреба за врс-
ним црквеним старешинама била много већа на самом почетку хришћанке 
ере него касније када је хришћанство добило слободу исповедања, а убрзо 
након тога постало и једина званично призната религија. Уколико је већ Бог 
по „својој благодати“ у првом веку, за време апостола, благоизволео да кроз 
њих установи једини исправан начин и услове за постављање старешина, и 
није дао ни најмањи повод да поверујемо да је у то време било ко био руко-
положен недељу дана након крштења, онда је сасвим сигурно да тако нешто 
није ни касније чинио. Уосталом, из осталих малочас наведених примера, 
сваки познавалац Христове и апостолске науке ће уочити да је критеријум 
за рукополагање старешина у каснијим вековима био умногоме различит 
од оног са почетка црквене ере. Просто је незамисливо да би апостоли било 
кога ко избегава службу у Цркви на њу терали и силом га рукополагали, а 
поготово не би организовали хајку по горским врлетима – само да би неко-
га, ухвативши га, поставили на место које му, сходно његовом владању, ни-
пошто не припада. Речи богонадахнутог апостола Павла упућене Тимотеју 

1 Књига правила, Зборник канона Православне цркве, стр. 15. Нагласак мој.

2 Наведено дело, стр. 13. Нагласак мој. 
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јесу, и увек ће бити код правих Божијих слугу, врховни ауторитет који треба 
послушати. А његове речи, да поновимо, гласе:

„Заклињем те пред Богом и Христом Исусом и изабраним анђелима да 
ово чуваш без предрасуде (...) Руке не полажи брзо ни на кога.“1

Пошто смо, на овај начин, установили у чему се све састоје разлике из-
међу православне и библијске науке по претходно проученим темама, остаје 
нам да одговоримо на питање и о пореклу идеје о „апостолском прејемс-
тву“.

Апостолско прејемство

Према светски познатом аутору и познаваоцу историје хришћанства 
Ernstu Benzu, идеја о апостолском прејемству зачела се у време када су, у 
првим вековима хришћанства, почели да бујају многи верски покрети чије 
се веровање у много чему разликовало од онога што је званична Црква за-
ступала. Наиме, још у првом веку су се појавиле различите гностичке секте, 
које су своје деловање наставиле и касније. Појавили су се и харизматски 
покрети чији су припадници, надарени могућношћу прорицања, објављива-
ли нова откривења и на тај начин многе доводили у заблуду. У својој књизи 
„Рим и први хришћани“ A. G. Hamman овако описује велику духовну смутњу 
коју су доносили лажни пророци – који су за себе, наравно, тврдили да су 
послати од Бога и да заступају исправно веровање:

„Чињенице које наводи Тертулијан – у кога, због оцрњивања не можемо 
да сумњамо – нам дају идеју о тим екстатичким објавама, које су ближе спи-
ритизму него светом Духу. Нека побожна жена за време недељног састанка 
у Картагини, разговара – духом запоседнута – са анђелима, чује скривене 
ствари и чита у срца. Сугерише лекове онима који траже савет. Неку другу 
жену – због њеног кокетирања је – ноћу бичевао анђео. Тај посланик јој је 
рекао тачну дужину вела којег треба да носи. Број Духом запоседнутих је 
импресиван и – сумњив. Неке жене су се домогле црквених служби. Једна 
од њих крсти, друге, за време литургије падају у екстазу, проричу, пропо-
ведају, преобраћају пренеражене слушаоце.

Пророци сваког соја трчкарају улицама, и упркос простоти њихових 
смицалица, збуњују духове, и добар свет им верује – жељан чудеса и свакоја-
ких узбуђења (...) Неки пророк у Сирији је „убедио много браће да, заједно 
са женама и децом оду у пустињу, у сусрет Христу“. Покренула се читава 
гомила. Коначно су се изгубили у брдима. И мало је требало па да их уп-
равник све не истреби, мислећи да су бандити. Срећом, па је његова жена, 
хришћанка, средила ствар.

Неки бискуп са обала Црног мора је имао више виђења, почео је да про-
риче и дошао до лудила да каже: „За годину дана ће бити последњи суд.“ 
Малодушне слушаоце је тако уплашио, да су престали да обрађују земљу, 
распродали су своја добра и напустили крај. (...) Велика Црква и секте 
узајамно се екскомуницирају. Када се као мученици случајно нађу зајед-

1 1. Тимотеју 5:21-22. Нагласак мој.
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но, игноришу се и не желе да имају ништа заједничко. (...) Секташи су у 
еухаристији чак замењивали вино са водом. Зато су их називали водењаци 
(aquarii).“1

Управо због великих проблема чији сам само делић навео, а са којима 
се званично хришћанство сусретало, у време када су колали, поред касније 
канонизованих апостолских новозаветних текстова и многобројни апокри-
фи који су својим учењем збуњивали вернике, црквене старешине су, према 
Benzu, одлучиле да поставе три бедема који ће штитити Цркву од јерети-
ка.2 Ови бедеми су били: канонизација новозаветних књига (и одбацивање 
осталих списа као оних који не потичу од апостола и не заступају изворно 
Христово учење)3; састављање „символа вере“ (дефинисање правоверног 
хришћанског учења за разлику од јеретичких кривоверја)4 и идеја о апос-
толском наслеђу (тј. учењу да само епископи које су рукоположили неки 
од директних апостолских наследника имају светодуховско право да исти-
нито тумаче и преносе хришћанско учење – што је наравно гностике и све 
остале довело у положај кривоверних – тј. оних који не следе веровање и 
праксу првовековних Христових ученика)5. 

1 Рим и први хришћани, стр. 101-104. Нагласак мој.

2 „Црква је против поплаве неконтролиране пророчке и визионарске дјелатности духовња-
ка, као и против струје поганског синкретизма изградила три бедема: новозавјетни канон, 
‘правило вјере’ и апостолски слијед бискупа. Заједнички бедем ових трију бедема јест идеја 
‘апостолства’. Benz, Duh i život Istočne Crkve, str. 62. Нагласак мој.

3 „Новозавјетни канон у свом данашњем црквено – признатом опсегу није настао у постојећој 
предаји поступком збрајања него избором из ње. У првим је стољећима владала збуњујућа 
продуктивност у састављању светих списа, и то колико у писању еванђеља толико и у ства-
рању апокалипса и других пророчких списа, као и посланица. Многи од ових списа потјечу 
из подручја гнозе и поганско – кршћанског синкретизма. Црква је из мноштва овог књи-
жевног стваралаштва издвојила све оно што није у пуном сагласју с апостолском тра-
дицијом. Основно начело у том избору било је ‘апостолство’ списа.“ Наведено дело, стр. 62. 
Нагласак мој.

4 „Тек се у бизантској царској Цркви усталила одредбом Ницејског концила 325. године, је-
динствена формула вјероисповести. Управо ово ницејско вјеровање, на цариградској синоди 
381. године још је незнатно измјењено на крају расправа о његову важећем црквеном ту-
мачењу. Ова се вјероисповест рецитира данас у сваком еухаристијском богослужењу...“. На 
истом месту.

5 „Трећи бедем који је Црква подигла против слободне и неконтролиране каризме у Цркви, као 
и против гностичко – синкретичких струјања у Цркви, јест служба бискупства која је своју за-
конску потврду нашла у идеји апостолског слиједа. Мисионарска задаћа, прогон Цркве, 
обрана од слободног пророштва те борба против гнозе и других хереза проузроковали су да 
се у првим стољећима све снажније истицала монархистичка бискупска служба и уте-
мељио њезин повијесни углед. У својој улози водитеља еухаристијског богослужја, учитеља 
и душобрижника, бискуп је постао врховним пастиром заједнице и био уважен као њезин 
представник. Бискупска је служба стављена у непосредан однос са службом апостола, коју је 
Крист сам изабрао, и била призната као знак и јамство непрекинутог континуитета Кристове 
Цркве: Крист поставља прве апостоле и повјерава им духовну службеничку пуномоћ; први 
апостоли постављају затим предстојнике и надгледнике у заједницама које су сами основали 
и предају им сакраменталним полагањем руку своју службеничку пуномоћ и милост службе, 
а ови су људи, опет, са своје стране на исти начин, сакраменталним полагањем руку, даље 
предавали службу својим насљедницима. На овај начин апостолска сукцесија гаран-
тира не само бискупско управљање Црквом, него такођер и правоваљаност бискупс-
ког наука.“ Исто, стр. 63. Нагласак мој.
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Суштина православног учења о апостолском прејемству изражена је у 
следећих неколико реченица:

„Апостолским прејемством епископата јемчи се целовито 
чување апостолске науке, не само, дакле, у њеном одређеном облику у 
Новом Завету, него и у њеном изричитом облику, звано Свето Предање. То 
се очувало апостолским прејемством примењеним и усменим обликом.“1

Но, по признању свештеника Божидара Мијача, и само схватање значења 
апостолског наслеђа је било различито код црквених ауторитета у прошлос-
ти. Ево шта овај православни аутор износи, дајући и једну од дефиниција 
„прејемства“:

„У православљу (...) епископ фунгира као наследник апостола по познатој 
теорији прејемства благодати, али, ипак, сам појам прејемства (сукцесио) 
подлеже различитим тумачењима (од оног Кипријановог: „црква је 
у епископу“ до покушаја, на пр. Аквилонова и Нисиотиса, да се ова служба 
дубље и јасније определи; док у пракси сретамо и разне вулгаризације изра-
жене у познатим облицима деспотизма и сл.).“2

Од поменутог времена (од IV века па на даље) је почела посебно да јача 
и институција епископа3, који су добили значајну власт у пресуђивању шта 
је исправно а шта не у верским питањима. Међутим, ма колико да је био 
исправан мотив Цркве којим се руководила приликом борбе са јересима 
(лажним наукама) и јеретицима – што свакако не може да буде оспорено, 
на темељу Светог писма као и података из целокупне касније црквене ис-
торије можемо да закључимо да идејом о апостолском прејемству није пос-
тигнуто оно што се желело. Наиме, ондашња Црква тј. њени епископи нису 
били ни изблиза тако сложни у мишљењима као што може да изгледа на 
први поглед. Различити црквени ауторитети у црквама од другог до четвр-
тог века сматрали су богонадахнутим неке од књига које су касније прогла-
шене апокрифним, а одбацивали оне које су касније канонизоване у збирку 
названу Новим заветом. Имали су такође и различите теолошке погледе у 
вези догме и црквене праксе (нпр. раније поменута неусаглашеност ставова 
Тертулијана и Оригена о ваљаности крштавања мале деце). Исти је случај 
био и у вези тзв. „апостолског наслеђа“, из простог разлога што нам и сам 
апостол Павле сведочи да рукоположеност од стране апостола није никакав 

1 Димитрије Станилоје, Православна догматика III, Сремски Карловци, 1997. год. стр. 105. На-
гласак мој.

2 Божидар Мијач, Одзиви и дозиви, Београд 1974. год. стр. 230. Нагласак мој.

3 „Игњације у Антиохији, Поликарп у Смирни, Потин у Лиону, Квадрат у Атини, Дионисије у 
Коринту стоје на челу својих заједница, зову се епископи (бискупи), што значи надгледници 
или управници. Име потиче од цивилне администрације. Реч бискуп, неко време синоним 
за презвитера, коначно преовладава за означавање монархистичког ауторитета. (...) Пи-
сац Дидаскалије, који је можда и сам бискуп, износи – поред комплетног портрета – поуке о 
разним бискуповим делатностима... вероватно оних са краја II века. Ако је портрет понешто 
идеализован, описане дужности су конкретне. Он је шеф заједнице и литургије. Кроји прав-
ду, мири завађене, доказује своју разборитост и доброћудност. Треба да брани веру – као 
и сиромахе. Укратко, место Бога је у цркви. „Тако, о, бискупе, буди чист у свом деловању 
– закључује Дидаскалија – цени своју дужност, јер заузимаш место свемогућег Бога.“ 
A. G. Hamman, Рим и први хришћани, стр. 94, 98-99. Нагласак мој.
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гарант да ће се тако постављени епископ до краја живота придржавати пра-
ве Христове науке. Овај апостол сведочи да ће се и неки од епископа које је 
он сам рукоположио и поставио у службу (у време када су исповедали праву 
науку) касније изопачити у вери, уводити различита кривоверја и доводити 
у заблуду још увек недовољно утврђене обраћенике:

„Пазите на себе и све стадо, у ком вас је Дух Свети поставио за епископе, 
да напасате Цркву Божију, коју је стекао својом крвљу. Ја знам да ће после 
мога одласка међу вас ући зверски вуци који неће штедети стада. Па и од 
вас самих устаће људи који ће говорити наопаке ствари – да повуку 
за собом ученике. Стога будно пазите и сећајте се да три године, ноћ и 
дан, нисам посустао саветујући сваког од вас.“1

Уколико већ и сам велики апостол многобожаца, Павле, признаје да ње-
гово рукополагање нема никакво „чудотворно“ дејство и да не гарантује ис-
правност даљег преношења хришћанских истина из генерације у генерацију 
преко постављених епископа, онда можемо да закључимо да „апостолско 
наслеђе“ које заговара Источна црква не постоји у поменутом облику. На-
име, као што је видљиво из самог 31. стиха управо цитираног текста, услов 
за даље преношење исправног хришћанског веровања јесте будна пажња у 
очувању апостолских поука, наспрам различитих новотарија које су склони 
да прихватају Духом и Словом неутврђени људи. Да је Павлово предвиђање 
да ће неки од постављених епископа ефеске цркве одступити од правоверја 
– и погрешно научавати друге, сведочи нам и 1. посланица Тимотеју. У њој 
апостол поручује своме младоме сараднику следеће:

„Као што сам те приликом одласка у Македонију замолио да останеш у 
Ефесу, да наредиш некима да не уче другачије, и да не обраћају па-
жњу на приче и бескрајна родословља, што све ствара више препирања него 
Божији поредак који се у вери остварује. А крајњи циљ те наредбе је љу-
бав из чиста срца и добре савести и нелицемерне вере, од чега су се неки 
удаљили и обратили празним разговорима, желећи да буду учитељи зако-
на, а нису у стању да разаберу ни шта говоре ни шта упорно уверавају.“2

Према управо наведеном тексту јасно је да су се неки од епископа, а према 
претходно изреченом Павловом пророштву, „удаљили од вере“ и научавали 
другачије од оних који су на њих положили руке. Исту слику погрешивости 
епископа као и читавих цркава, дају нам и прва поглавља Јовановог Откри-
вења. Наиме, у писмима које је сам Христос „диктирао“ апостолу Јовану, 
а које је овај требао да пошаље старешинама различитих цркава, између 
осталог се каже:

„Анђелу цркве у Ефесу напиши: (...) Али имам нешто против тебе што 
си оставио своју прву љубав. Сећај се, дакле, одакле си пао и покај се и чини 
прва своја дела; иначе ћу ти доћи и уклонити твој свећњак с његовог места, 
ако се не покајеш.“3

1 Дела апостолска 20:28-31. Нагласак мој.

2 1. Тимотеју 1:3-7. Нагласак мој. 

3 Откривење Јованово 2:1, 4-5. Нагласак мој.
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„И анђелу цркве у Пергаму напиши: (...) Али имам нешто мало против 
тебе: имаш онде таквих који држе науку Валаама, који је поучавао Валака 
да баци саблазан пред синове Израиљеве, да једу месо жртвовано идолима 
и да се одају блуду. Тако и ти имаш оне који на исти начин држе науку Ни-
колаита. Покај се, дакле, иначе ћу ти брзо доћи и заратићу са њима мачем 
својих уста.“1

„И анђелу цркве у Тијатири напиши: (...) Али имам нешто против тебе, 
што допушташ жени Језавељи, која за себе говори да је пророчица, те учи 
и доводи у заблуду моје служитеље – да блудниче и да једу месо жртвовано 
идолима. И дадох јој времена да се покаје, али она неће да се покаје за своје 
блудничење.“2

„И анђелу цркве у Сарду напиши: (...) знам твоја дела, имаш име да си 
жив, а мртав си. Пробуди се и учврсти остало што беше на умору; јер нисам 
нашао твоја дела као савршена пред Богом својим. Сећај се, дакле, како си 
примио и чуо, па држи и покај се. Ако ли се, дакле, не пробудиш, доћи ћу као 
лупеж и нећеш никако сазнати у који час ћу доћи на тебе.“3

„И анђелу цркве у Лаодикији напиши: (...) знам твоја дела, да ниси ни 
хладан ни врућ. Камо среће да си хладан или врућ. Овако, зато што си 
млак и ниси ни врућ ни хладан, избљуваћу те из својих уста. Зато што 
говориш: богат сам и обогатио сам се и ништа ми не треба, а незнаш да си 
бедан и кукаван и сиромашан и слеп и го. (...) Ја карам и кажњавам све које 
волим; буди, дакле, ревностан и покај се.“4

Сасвим је сигурно да „анђели цркава“ у овом случају представљају црк-
вене старешине, а не праве небеске анђеле, јер уколико би у питању били 
стварни анђели (духовна бића), Христос не би морао да им шаље поруке 
написане на папирусу (или пергаментима) и то пером апостола Јована, већ 
би са њима комуницирао на посве другачији начин. Поистовећујући чита-
ву цркву са њеним старешином (епископом), а из простог разлога што је 
он тај који је надлежан за исправно руковођење њеним духовним животом, 
Христос упућује поруке охрабрења али и прекора због учињених пропуста и 
почињених грехова. У сваком од малочас цитираних одломака Писма пос-
тоји и позив на покајање, уз претњу да, уколико се оно не догоди, читава 
црквена заједница (заједно са епископом) може, са Христове стране, да буде 
одбачена. 

Уколико је већ чињеница да су и старешине поменутих „откривењских“ 
цркава које су лично апостоли поставили (или пак епископи рукоположени 
од стране апостола) биле подложне томе да погрешно воде њима поверена 
духовна стада, колико је онда још више могуће да то буде случај са многим 
каснијим црквеним вођама? Са овим ставом слажу се чак и неки од право-
славних аутора. Наиме, светогорски монаси – старокалендарци, који тврде 
да је већи део савремених православних цркава отпао од благодати Божије 

1 Откривење Јованово 2:12, 14-16. Нагласак мој.

2 Откривење Јованово 2:18, 20-21. Нагласак мој.

3 Откривење Јованово 3:1-3. Нагласак мој.

4 Откривење Јованово 3:14-17, 19. Нагласак мој.
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због прихватања новог календара и екуменизма којег предводе западне цр-
кве, сматрају да се „апостолско прејемство“ не преноси само механичким 
рукополагањем, већ да је за његову правоваљаност потребно и исправно 
(неискварено) вероисповедање:

„Када говоримо о апостолском прејемству није довољно да докажемо 
да постоји непрекинути ланац рукоположења који допире до апостола. 
Христова Црква не зависи од слова закона, нити од механичког чина пола-
гања руку. Ако они, који су рукоположени, нису имали истиниту веру, њихо-
во рукоположење је неважеће и даље се не може говорити нити о свештенс-
тву, нити о апостолском прејемству. Полагање руку на оне који постају све-
штеници од стране правог епископа, преноси благодат Свесветога Духа. Да 
ли Свети Дух може да обитава тамо где је лаж? Тамо где је јерес? (...) 
Какву вредност онда има само ритуално Апостолско прејемс-
тво код оних од којих је Дух Свети одступио? (...) Јер, иако су први 
који се отцепише били рукоположени од Отаца и полагањем њихових руку 
они добише дар Духа, ипак, пошто су отпали, постали су обични људи и 
нису имали власт да крштавају ни да рукополажу, нити су могли пренети 
благодат Светога Духа на друге пошто су је они сами изгубили.“1

Из свих ових примера је, дакле, јасно да идеја о „апостолском прејемс-
тву“ која је зачета у време борбе са јеретицима (а која је имала за циљ до-
казивање да само старешине већинске Цркве имају везу са апостолима и то 
кроз низ епископског рукополагања, а самим тим и да заступају исправну 
хришћанску науку) ипак није никаква гаранција да и они тако рукополо-
жени не могу да застране и почну да уводе лажне науке. Једина разлика 
(додуше велика) између ранохришћанских јеретичких покрета о којима сам 
писао малочас, и велике Цркве, јесте да су ови први настајали нагло те да су 
поседовали вероучење које се знатно разликовало од званичног, док су се у 
великој Цркви догматске промене дешавале веома полако (кроз векове) и 
готово неопажено од већине. Разоткривање увођења различитих кривоверја 
у догму вековне Цркве јесте заправо и сврха писања овог дела. Као што је то 
био случај и у претходним поглављима, као и у овом самом, и наставак књи-
ге ће потврдити истинитост онога што покушавам да докажем.

Богослужбена места и начин богослужења

Будући да Православље проповеда о томе да представља једину и праву 
Христову Цркву на земљи, веома је лако претпоставити да ће верски непро-
свећен народ, какав је наш српски, донети закључак да су и ранохришћанс-
ки храмови (цркве) имали облик ових данашњих, да су изнутра били пуни 
икона и фресака, као и да су постојале две главне просторије – место у коме 
су стајали верници и олтар у који су улазили само свештеници. Такође, лако 
се може створити слика о томе да су и апостоли, као и њихови наследници 
носили посебну одећу попут данашњих попова. Могло би се замислити и 

1 Јудин пољубац; Светогорска православна мисија, Световазнесењски манастир Есфигмен, 
Београд 2004. стр. 276-277. Нагласак мој.
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то да, нпр. према икони св. првомученика архиђакона Стефана који у руци 
држи кадионицу, да су и ђакони и старешине првовековних цркава кадили у 
својим црквеним просторијама – попут данашњих службеника Источне цр-
кве. Ипак, оно што ћемо извући као закључак на крају овог проучавања јесте 
да су богослужења која су се одржавала у првовековним црквама (за време 
апостола као и после њих) била много сличнија службама које се одржавају 
у данашњим еванђеоско-протестантским црквама, него у православним 
храмовима.

Што се, дакле, тиче места на којима су се апостоли са другим ученицима 
окупљали на богослужења, она су била обичне куће у којима су живели неки 
од верника, а који су свој дом отворили и за одржавање црквених служби. 
Ни у чему се нису разликовале од других градских или сеоских кућа у окру-
жењу! О томе постоји више сведочанстава у Светом писму:

„И пресели се оданде, те уђе у кућу једног богобојазног човека по имену 
Титија Јуста, чија је кућа била до синагоге.“1

„Како се пак неки показаше окорели и непокорни ружећи науку пред 
свима, он одступи од њих, одвоји ученике и свакодневно проповедаше у 
школи [неког] Тирана.“2

„Поздравља вас Гај, домаћин мој и целе цркве.“3

„Поздрављају вас азијске цркве. Поздрављају вас много у Господу Акила 
и Приска са црквом у свом дому.“4

„Поздравите браћу у Лаодикији и Нимфана и цркву у његовом 
дому.“5

Црквени историчар Јевсевије Поповић потврђује чињеницу да су се први 
хришћани окупљали да славе Господа на местима која уопште нису налико-
вала данашњим православним храмовима:

„На литургије сакупљаху се Хришћани испрва у приватним домо-
вима. У време гоњења држали су своје заједничко богослужење и у пећина-
ма, шпиљама, подземним сводовима и у шумама. (...) Кашње су за литургије 
зидали посебне богомоље (...) Унутрашње уређење црквених зграда беше 
разуме се једноставно; унутрашњост црквене зграде бар при крају овог пе-
ријода (тј. у III и IV веку; прим. И. С.) састојала се обично из три дела: из 
трема за катихумене и покајнике, из средњег дела за верне и из једног пос-
ледњег одељења за настојатеље црквене, али без ограде.“6

Оно што у данашње време у Србији изгледа веома „саблажњиво“ за грађа-
не који традиционално припадају Источној цркви, јесте да се еванђеоски 
хришћани (погрдно названи „секташима“), управо по угледу на примере из 
раноцрквеног периода, сакупљају на богослужења у приватним домовима 

1 Дела апостолска 18:7. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 19:9. Нагласак мој.

3 Римљанима 16:23. 

4 1. Коринћанима 16:19. Нагласак мој.

5 Колошанима 4:15. Нагласак мој.

6 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 422. Нагласак мој.
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(тамо где немају посебан црквени објекат) или пак у зградама које одишу 
једноставношћу – попут оних у апостолско време. 

Тек су се касније (од III и IV века) почели да зидају велелепни храмови, 
који су захтевали много новчаних средстава, а и неки лепи незнабожачки 
храмови су били претварани у хришћанске цркве. Хришћански цареви су 
се надметали у томе ко ће сазидати лепши, сјајнији и скупљи богослужбени 
храм. Према Јевсевију Поповићу, у то време су се грађевинари, приликом 
зидања цркава, угледали на изглед дворана за аудијенцију (пријем) у цар-
ским дворовима. Овако сазидане цркве су најпре, пре званичног стављања 
у употребу, почеле да бивају и „освећиване“ од стране једног или више ло-
калних епископа, а дан њиховог освећења се сваке године празновао. Из 
поштовања према храму, неки људи су на богослужења улазили босоноги, а 
неки су пре самог уласка целивали праг и врата. Такође, очигледно по узору 
на јерусалимски храм, у црквама су сада постојале две просторије, од којих 
се она у коју нико сем свештеника (и царева – који су сматрани неком врс-
том првосвештеника) није смео да уђе, називала „светиња над светињама“ 
или „олтар“. Јевсевије помиње и обичај да је сваки, који би насилно упао 
у „олтар“ и ухватио се за „свету трпезу“, уживао црквени азил (тј. црквену 
заштиту) што нас умногоме подсећа на многе старозаветне примере када 
су се неки који су заслуживали смрт хватали „за рогове олтара“ који је био 
постављен испред шатора од састанка, и тражили помиловање.1 

Поред једноставности спољашњег изгледа богослужбених просторија 
Цркве првога столећа, и њихов ентеријер ни мало није подсећао на унутра-
шњост данашњих православних храмова. Ево шта Мијач казује о обавезном 
унутрашњем изгледу православног храма:

„Храм је место најпуније иконичке оперативности. Зато, по правилу, 
нема православног храма без икона у њему. Храм може бити са 
мање или више икона, али без нимало – не може. Икона је конститу-
тивна за појам храма, јер се богослужење које се у њему обавља, пре свега 
његов централни део – св. литургија, тек, поред осталих компоненти, у ико-
ни комплетира.“2 

Насупрот овоме, из црквене историје сазнајемо да у почетку хришћанске 
ере уопште није било иконосликања, као ни фрескосликарства, те да је, за-
право, прва Црква поседовала, по речима познатог православног богослова 
Сергија Булгакова, „иконоборачки дух“.3 А то би даље требало да значи, по 
малочас изложеном Мијачевом закључку, да места на којима су се окупљали 
рани хришћани не можемо назвати „православним храмовима“ јер у њима 
није било икона! По угледу на рану Цркву, ни данашњи еванђеоско – про-
тестантски хришћани не поседују унутар својих богослужбених просторија 
било какву иконографију. Стога, они су по овом питању много ближи прак-
си апостолске Цркве него што је то случај са православнима. 

1 Види у: 1. Царевима 1:50, 51; 2:28. О сврси постојања олтара и „рогова“ на њему прочитати: 2. 
Мојс. 27:2, 29:12; 30:2-3; 37:25-26; 38:2; 3. Мојс. 4:7; 8:15; 9:9; 16:18.

2 Мијач, Одзиви и дозиви, стр. 144. Нагласак мој.

3 О овоме детаљно у поглављу: Поштовање светих икона.
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Што се пак тиче употребе кадионица од стране православних свештени-
ка приликом богослужења као и у вези паљења свећа, Владета Јеротић, на-
водећи сазнања до којих је дошао Сима Тројановић, казује да оваква пракса 
води порекло из паганизма:

„По С. Тројановићу, кађење је незнабожачки обичај (кађење икона од 
стране ђакона!), јер се тако кадило тамјаном идолима. Такође паљење свећа! 
Овај пагански обичај почео је да се шири од другог века после Христа.“1

Јевсевије Поповић такође потврђује да је много што-шта од данашње 
православне верске праксе настало вековима после смрти апостола. Неки 
од обичаја су преузети из паганизма из разлога прилагођавања богослуж-
бене праксе ранијим религијским навикама покрштених али необраћених 
многобожаца, док су неке друге радње (попут осењивања крсним знаком 
или благосиљања од стране свештеника) настале и развијале се, да тако ка-
жемо, „саме по себи“:

„Развитак форми култа у другом перијоду (тј. од 312. - 622. год. после 
Христа; прим. И. С.) стоји у вези са спољашњим развитком цркве и црквеног 
устројства или јерархије као увет са оним што је уветовано. Пошто је црква 
у Римском Царству од гоњене постала државном црквом, коју држава мате-
ријално и морално помаже, те пошто се услед тога богатије развила на сви-
ма пољима свога спољашњег живота, то је било природно, да су се и форме 
њезиног култа почеле богатије развијати, и то тим пре, што је многим 
незнабошцима, који пређоше у хришћанство, требало дати нак-
наде за помпезан и символа пун незнабожачки култ. Неки символички 
хришћански обреди се тек сада јављају, или бар тек сада постају опће-
нитим, тако символичко употребљавање кађења и осветљења 
при богослужењу, дакле символична употреба тамјана, кандила 
и свећа; неке друге форме култа пак, које постојаху већ у првом перијоду, 
тек сада добише развијенији облик, тако осењивање знаком крста, које се 
дотле вршило, колико нам је – свакако само из африканске цркве – познато, 
само тако, што се цртао знак крста на челу једним прстом, а сад се све више 
развијало, док није достигло најпотпунију форму, наиме тако, да је ишло 
са чела на прса и са једног рамена на друго, на Западу са левог на десно, 
на Истоку са десног на лево, и то на Западу са целом шаком, на Истоку са 
три прва прста ради символисања Свете Тројице, која се при томе обично 
призивље. Тако и символизирање благосиљања, које се вршило полагањем 
знака крста над другим лицем или над множином лица или ствари или само 
у правцу према истима.“2

Да је осењивање крсним знаком настало у оквиру цркава на афричком 
континенту, а да у другим крајевима оно још увек није било познато у II и 
III веку после Христа (а поготово у време апостола), Јевсевије потврђује и 
следећим исказом:

„При почетку и свршетку сваке важније радње ушао је код Хришћана 
побожан обичај осењивати се знаком спасоноснога крста у знак примања, 

1 Јеротић, Старо и ново у хришћанству, Београд 2000. год. стр. 23.

2 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 638-639. Нагласак мој.
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усвајања спасења. По сведочанству Тертулијанову у Африци се знак крста 
метао на чело. Како се у то доба на Истоку метао знак крста, није нам поз-
нато.“1

Што се пак тиче одеће коју користе православни свештеници, из Библије 
као и из историјских извора сазнајемо да су апостоли и старешине првове-
ковних цркава (као и сам Христос), за разлику од старозаветних свештеника 
који су носили специјалну одећу, били одевени једноставно – попут оста-
лих својих савременика. Српском народу, који је навикао да своје брадате 
свештенике увек види одевене у црне мантије, проповедници еванђеоских 
цркава који врше богослужења и крећу се у обичним цивилним оделима 
(богослужења углавном врше обучени у свечанију цивилну одећу) изгледају 
прилично чудно. Ипак, управо такво одевање којег практикују богослужи-
тељи у еванђеоским заједницама, јесте налик на оно које су практиковали 
и заступали Христос и апостоли! То из простог разлога што је, као што смо 
утврдили раније, специјално свештенство - које би за своју службу захтева-
ло и посебну одећу - у периоду Новог завета (у Цркви Христовој) потпуно 
непотребно. Ево шта је о одевању првовековних богослужитеља (апостола и 
осталих старешина – надгледника), записано од стране једног православног 
презвитера:

„Сама чињеница да у Новом завету не можемо, на први поглед, да нађе-
мо неко учење о свештеничком оделу, слично неким другим предметима 
– не треба да нас збуни. У њему заиста нема таквих прописа. Ту се могу 
наћи само извесне напомене о скромности у одевању (Мт. 6, 28-30; Лк. 12, 
27-28; Филибљ. 4, 5), док су Христос и апостоли носили обично на-
родно одело. Штавише, Христос је нападао извесну специјалну одећу као 
лицемерство (Мт. 23, 5). (...) Зато, после апостолске епохе, у којој не нала-
зимо неку особиту одећу пастирства (треба знати: да је и народно одело 
онога времена које су носили Христос и апостоли – једноставни плашт који 
је покривао читаво тело – добро одговарао пастирској сврси), већ крајем 
првог века постоје трагови о њеном постојању, о чему сведочи апостолско 
предање и црквени канони. У другој половини IV века имамо прециз-
не прописе о специјалном свештеничком оделу.“2

Јевсевије Поповић, насупрот Божидару Мијачу, не спомиње податке о 
томе да је посебна одећа за „свештенике“ почела да се уводи већ крајем I 
века, већ говори, да се први њен спомен налази тек „крајем првог перијода“, 
тј. негде пред крај трећег и у четвртом веку, уз истицање да не постоје пода-
ци како је она у то време изгледала. Овај аутор истиче да је тадашња одећа 
верских служитеља била вероватно беле (или неке друге светле) боје, а не уг-
лавном тегет или црне као што је то данас случај. Током другога „перијода“ 
(од 312. - 622. год), настало је готово све оно од одеће што се и данас користи 
од стране свештенства у Источној и Западној цркви, уз назнаку да су неки 
делови одеће уведени и много касније у употребу.3 Тако, на пример, према 

1 Наведено дело, стр. 436. Нагласак мој.

2 Божидар Мијач, Одзиви и дозиви, стр. 194. Нагласак мој.

3 „Тек у другом перијоду дознајемо у том погледу више, и по вестима из другог перијода у 
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Јевсевијевом наводу, најнижи степен клирика је у почетку носио само огртач 
за рамена без рукава, који се назива кратки фелон. Нешто касније је ушло 
у обичај да и они, попут клирика из најближег вишег клирикалног степена 
носе и основну одећу, доњу хаљину - белу тунику, које се назива стихар. Ову 
тунику носе и ипођакони и сви виши клирици. У део свештеничке (ђаконс-
ке) одеће спада и орар, дуга трака коју ђакони носе пребачену преко раме-
на и која пада преко леђа и прса богослужитеља. Сматра се да је ова трака 
можда, првобитно, имала сврху за брисање уста оних који се причешћују, 
пошто се код Римљана свака марамица за брисање уста звала orarium. Са 
друге стране, орар служи и за давање знака за отпочињање богослужбених 
радњи, и то тако што ђакон подигне предњи крај траке у вис – тако да то 
буде очевидно свима. Ову траку за вршење богослужења носе и презвитери, 
с том разликом што је она на крајевима састављена и ушивена, те не пада 
на леђа и прса свештенику, већ оба краја падају преко прса. У овом обли-
ку, орар носи и посебан назив епитрахиљ (оковратник), и представља знак 
двоструких дужности презвитера приликом богослужења. Код ових цркве-
них службеника, преко стихара и епитрахиља облачи се и дугачки фелон, 
огртач без рукава који покрива прса и леђа, који се опасује појасом. Са друге 
стране, епископи су у почетку имали право да носе све напред побројане де-
лове одеће, с том разликом што се на њихов фелон стављао и један крст, док 
презвитерски фелони нису имали овај знак. Овај комад одеће код архиепис-
копа је био украшен са много крстова, тако да се називао полиставрија (фе-
лон са много крстова). Део епископове одеће представља и омофор тј. огртач 
за рамена, који је, према Јевсевијевим речима, представљао имитацију ефо-
да, дела одеће старозаветних првосвештеника. Овај део одеће је постао знак 
распознавања и разликовања епископа од презвитера, а његово облачење 
сигнализира почетак вршења архијерејских радњи. Надбедреник је такође 
део одеће епископа. То је четвороугласто платно које је одећа за колена или 
бедра. Сматра се да је у почетку служило као пешкир (убрус) који се корис-
тио након што би епископ, по узору на Христа, опрао ноге осталим верни-
цима, што се посебно дешавало на празник Велики Четвртак. По каснијем 
мистичном тумачењу, овај надбедреник има значење епископске власти, тј. 
духовног мача. Што се пак тиче сакоса, литургијске одеће коју су у почетку 
носили само патријарси (Јевсевије вели да није познато да ли се он носио 
пре „трећег перијода“ тј. пре VII столећа), а која представља одежду налик 
на врећу, са полурукавима – израђену од скупоцене материје (по узору на 
старозаветне првосвештенике али и грчко-римске цареве), она је касније 
постала одевним предметом свих епископа. Наиме, до XII столећа ову одећу 
су носили само патријарси, од XIII су почели да је носе и поједини митропо-
лити, а од XVII и сви остали епископи. Од овог последњег времена патријар-
си су почели да носе, заједно са посебно привилегованим митрополитима и 

главном морао је већ у првом перијоду бити положен темељ ономе, што смо овај час навели 
и затим већ у другом перијоду у главном постојати све, што се од одећа у цркви данас упот-
ребљава; премда је нешто и касније придошло. И тако се, не од једном, него мало по 
мало дошло до овог система литургијских одећа или одежда.“ Ј. Поповић, Општа 
црквена историја, том први, стр. 677. Нагласак мој.
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архиепископима, сакос украшен многим крстовима (сакос полиставрос), 
да би се разликовали од осталих архијереја. Епископи у посебним свечаним 
приликама носе и епископски огртач (мантију, попут монашке - али скупо-
ценију). У део њихове опреме спада и украс за прса назван енколпион, који 
представља имитацију хошена, напрсника старозаветног првосвештеника. 
Овај украс за прса се још назива и панагијон (светиња над светињама), а 
представља медаљон у коме се налазе мале иконе Исуса Христа, Богородице 
са малим Исусом или икона Свете Тројице, као и крст. У најновије време, 
уколико је енколпион у облику медаље у којој се налази слика Мајке Бо-
жије, онда се он назива панагија (најсветија). Епископи увек са собом носе 
и пастирску палицу, која је на врху или савијена у облику слова Т, или пак 
начињена тако да са два краја на врху долазе две змијске главе једна насп-
рам друге (које би требале да представљају двоструку мудрост архијереја). 
Епископи на својим главама носе и посебну капу која се назива митра. Она 
је начињена делимично по узору на круне грчко-римских царева а делом на 
капе старозаветних првосвештеника. Употреба митре је засведочена тек од 
X века, а сам њен назив је првобитно означавао обично световно покрива-
ло за главу, које је свако могао да носи. На Истоку је митру носио најпре 
александријски патријарх, а касније и остали патријарси. Тек у XVIII веку 
су почели да је носе сви епископи, а као посебно одличје и неки архиман-
дрити и протопрезвитери. Са друге стране, митре западних епископа су се 
развијале тако да су на крају добиле облик покривала за главу древних не-
знабожачких римских свештеника, као и сам њихов стари назив infula. Ове 
инфуле су биле покривала за главу сачињена од две троугаоне површине, 
са врховима окренутим на горе. Са њихове задње стране висе две траке низ 
леђа, управо као код покривала многобожачких свештеника.1 Ове митре код 
западних епископа (бискупа) и самог папе, веома наликују на главу рибе 
са отвореним устима. Остаје нам да одговоримо на питање, какво су зна-
чење имала ова покривала у старом римском многобожачком култу (пошто 
смо већ схватили да митре и код источних и западних архијереја потичу из 
многобоштва; митре на Истоку сачињене су по узору на круне грчко-римс-
ких царева а на Западу на капе паганских свештеника). Према америчком 
истраживачу Ralphu Woodrowu, митра коју носе папе, иако је током векова 
била украшавана на различите начине, има идентичан облик као круне које 
носе богови и анђеоска бића приказана на древним паганским асирским 
цртежима. Сличну овој капи носио је и рибљи бог Дагон, кога су нарочито 
поштовали Филистеји. Део одеће поштовалаца овог божанства је била капа 
налик на главу рибе отворених уста, док је остали део рибљег тела висио 
преко леђа (управо као код римокатоличких архијереја, с једином разли-
ком што код ових последњих висе траке - infulae). Уосталом, све папе носе и 
паганску титулу „Pontifex Maximus“ коју је носио и цар Константин Велики, 
као и његови многобројни пагански претходници. Према поменутом ауто-
ру, свештеничка одећа, која је вековима увођена у оквиру традиционалног 

1 Сви претходни подаци преузети су из „Опште црквене историје“ Јевсевија Поповића, том 
први, стр. 676-684.
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хришћанства Истока и Запада, води порекло из паганског Римског царства, 
које је своје обичаје преузело из још старијих многобожачких система. Тако, 
овај аутор вели да старозаветни пророк Софонија, наводећи Господње речи 
упозорења (Софонија 1:4), записује и реч кемарим (kamar), која је означа-
вала свештенике идолопоклоничке религије бога Вала. Према подацима из 
„Faussets Bible Encyclopedia“, ови свештеници су били обучени у одећу црне 
боје. Такође, Јевсевије Поповић износи чињеницу да је цариградски пат-
ријарх Акакије 476. године одредио да одећа архијереја, у данима жалости 
због нечијег мучеништва, буде затворено црвене боје (тобоже због идентич-
ности са хаљином скерлетне боје коју су Исусу огрнули римски војници на 
дан распећа). Са друге стране, Woodrow заступа мишљење да је вероватно да 
данашњи римокатолички кардинали носе одећу затворено црвене боје из 
разлога што је она, попут митри, прихваћена из древне вавилонске религије 
(види: Језекиљ 23:14-15). Према историјским подацима, неки свештеници 
паганских религија су носили црвену одећу (боје пламена) која је симболи-
сала њихову стварну улогу – одржавање светих ватри које су гореле за време 
обредних радњи.1 

Оно што је сигурно јесте да првовековна апостолска Црква није имала 
ничег заједничког са многим касније уведеним црквеним обичајима и прак-
сама за које се (барем за неке од њих) може засигурно тврдити да потичу 
из многобожачких религија. Наравно, остаје истина да су (као што ћемо се 
уверити и приликом проучавања тема у наредним поглављима) црквени 
ауторитети, прихватајући паганске обичаје њима додељивали хришћанска 
значења, али то, све у свему, није могло да промени неоспорну чињеницу да 
они потичу из многобоштва:

„Љубав према алегоријском тумачењу Светога Писма пренесоше особито 
мистички богослови и на акте култа и институције култа, и тако се постепе-
но развише символичка и алегоријска тумачења свих богослужбених радња 
и ствари, чак и таквих, које по себи немају символичко одређење, и тако 
настаде такозвано мистичко тумачење и схватање свега што се тиче бого-
служења.“2

А за крај овог дела поглавља, желео бих да наведем још два текста вели-
ког српског просветитеља, који је добро оценио разлику између стварних 
духовних хришћанских вредности и многобројних новотарија уведених то-
ком векова, које су замаглиле поглед на изворно апостолско исповедање и 
верску праксу:

„Тороњ, звона, полијелеји, кандила сребрна и чираци, - све је то мирска 
помпа и украшеније, а не Христа Спаситеља уневјештене цркве, за коју је он 
своју пресвету пролио крв. Душе народа просвештене и добродјетељне, на-
рави непорочне и чисте: ово је братијо моја, прави небесни Сион и Христова 
невјеста, по свидјетелству апостолову: „Ви јесте церков Бога жива!“ коју ко 

1 Woodrow, Babilonska misterijska religija, str. 114.

2 Ј. Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 639.
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краси, украсиће њега Бог; а не зидови, звона, златоткане одежде (женска 
украшенија) и сребрно посуђе.“1

„Греци су људи као и остали људи, могли су се ласно преварити као и дру-
ги, а ми од њих примили, пак се нашли у истом шкрипцу, пак сад све друге 
за прелаштене држимо, а сами себе чисте као сунце! Кад смо тако готови 
све друге муштрати и судити, није ли праведно и време већ да и сами себе 
мало промуштрамо и попросудимо? Чини ми се да је ово најпаметније. Кад 
су Греци и Латини од Христова апостола примили христијански закон, 
онда није било ни часнога дрвета, ни икона, ни светих телеса, ни мош-
тију, ни костију, ни канона, ни ирмоса, ни тропара никаква, ни најмањег 
кондака. За све то блажени и свети апостоли нису ни речи ни 
слова нити знали нити мислили. А наши славенски народи примише 
христјанство неки од Греков, а неки од Латина. Но кад? На девет стотина го-
дина после апостола. Саде нек ми каже ко зна: шта се није могло за  д е в е т  
с т о т и н а  г о д и н а   изумити и натрапати?“2

Проучавања која следе, а која се односе на св. тајне брака и јелеосвећења, 
биће краћа од претходних. Разлог за то је једноставан. Управо проучене све-
те тајне представљају темељ на којем стоји читава православна грађевина, 
те их је стога било потребно детаљније размотрити и донети правилан 
закључак о њиховом (не)библијском утемељењу. 

СВЕТА ТАЈНА БРАКА

На почетку, морам да признам да се Источна црква налази најближе 
истини по питању заступања свога учења управо о овом сакраменту. Иако, 
као што смо већ утврдили, имају веома лоше разумевање других библијских 
истина, по питању брака постоји „само“ неколико недоследности у односу 
на учење Светог писма. Наиме, Православна црква заступа светост брачне 
заједнице између мушкарца и жене (додуше само теоријски) и развод бра-
ка дозвољава само због учињене прељубе од стране једног од супружника. 
Такође, верује да повезаност мужа и жене пружа слику повезаности Христа 
и Његове Цркве.

„У Цркви нашој новозаветној, брак прераста у Свету Тајну царства 
Божјег, која човека води у вечну радост и у вечну љубав духовну и склапа се 
не само за овај привремени живот но за сву вечност. У њој младенци, благо-
даћу Божјом која се на њих излива као безгранична љубав, расту као чудес-
но и свето здање духовно сједињено једном мишљу, једном вољом, једним 
осећањем и нераскидиво супружанско јединство, коме је циљ продужење 
рода људског и прослављање Бога. Тако су у светињи брака муж и жена јед-
но и стоје изнад сродства, док синови и кћери према родитељима стоје у 
првом степену сродства, а унуци у другом итд.

Истина је, дакле, жива: брак је светиња и најстарија установа у човечанс-
тву. Њоме се указује на небеску љубав између Христа и Цркве. Она је камен 

1 Д. Обрадовић, Сабрана дела, стр. 668.

2 Наведено дело, стр. 687-688. Нагласак мој.
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темељац човечанства. Отуда: какав брак таква породица; каква породица 
таква држава; каква држава такво и човечанство.

Зато наша Света Црква не престаје да позива децу своју да брачну за-
једницу своју освештавају венчањем у Цркви где супружници постају једно 
духовно јединство и учи их да светињу брака чувају као зеницу ока свога, а 
развод брака дозвољава само у крајњем случају, због доказаног браколомс-
тва – због прељубе.“1

Ипак, постоји неколико ствари које бих могао да приметим на основу 
свега до сада спознатог о Православљу. Наиме, исти извор којег сам управо 
цитирао, тврди да је Христос установио и освештао св. тајну брака и то при-
ликом свога присуствовања на свадби у Кани Галилејској.2 Наравно, иако 
брак и јесте уистину божанска установа, он се нигде у Библији не назива све-
том тајном. Када Лазар Милин у својој апологетици покушава да оправда 
светотајинство брака, он наводи и стихове из посланице Ефесцима, из петог 
поглавља, за које сматра да представљају доказ исправности православног 
учења:

„Међутим кад се прочитају напред споменута места из Библије, кад се се-
тимо како је Бог створио првог човека и жену и благословио их рекавши им 
да се множе и да напуне Земљу, кад се прочитају речи Спаситељеве о Браку 
где Он заправо понавља Божје речи из књиге постања да ће човек и жена 
постати једно тело, и кад се прими поука апостола Павла који брачну везу 
између мужа и жене сматра и назива тако великом и благословеном тајном 
као што је веза између Христа и Цркве, па кад се уз све то узме у обзир при-
суство Христово на свадби у Кани Галилејској (Јн. 2, 1-11), онда се јасно и 
несумњиво види да је Брак света тајна којом се брачницима даје благослов 
Божји и кроз коју они примају благодатну помоћ Божју да своју брачну везу 
остваре на онај начин како то Бог захтева од сваког хришћанина. Да је, 
пак, црква одувек, од доба апостолског, сматрала брак светом 
тајном, то се види из већ наведених речи апостола Павла у Пос-
ланици Ефесцима, где он ову везу између мужа и жене сматра и назива 
великом тајном упоређујући је са духовном везом Христа и Цркве.“3

Ипак, и овога пута је г-дин Милин погрешио у разумевању новозаветног 
текста. Ево како гласи одломак на који се овај теолог позвао:

„Жене да се покоравају својим мужевима као Господу, јер муж је женина 
глава као што је и Христос глава Цркве, он као спаситељ свога тела. И као 
што се Црква покорава Христу, тако и жене да се покоравају мужевима у 
свему. Мужеви, волите своје жене – као што је и Христос заволео Цркву и 
самога себе предао за њу, да је посвети, очистивши је воденим купањем и 
речју, да сам себи постави славну Цркву, која нема мрље, ни боре, или тако 
што, него да буде света и непорочна. Тако су и мужеви дужни да воле своје 
жене као своја телеса. Ко воли своју жену – самога себе воли. Јер нико ника-
да није омрзнуо своје тело, него га храни и греје – као и Христос Цркву, јер 

1 Веронаука у кући, стр. 41.

2 Види: Наведено дело, стр. 39.

3 Милин, Црква и секте, стр. 339-340. Нагласак мој.
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смо удови Христова тела. ‘Зато ће човек оставити оца и мајку и прионуће уз 
жену своју, и биће двоје једно тело’. Ова тајна је велика, а ја говорим 
мислећи на Христа и на Цркву. Па и ви, сваки поједини да воли своју 
жену као самога себе, а жена да се боји мужа.“1

Као што сам напоменуо на почетку овог поглавља, за нас земаљске људе 
спутане многим ограничењима, многе Божије одлуке представљају тајну. 
Велику тајну представља и сва дубина повезаности мужа и жене пред Богом, 
које Он, од момента закључења брака не посматра више као две одвојене 
личности – већ као једну једину. У томе се и огледа сва величанственост 
брачне заједнице – у потпуном духовном, душевном и телесном јединству 
супружника. Апостол Павле у управо наведеном тексту даје до знања верни-
цима да је и Христос са својом Црквом (свим нановорођеним људима) по-
везан на истоветан начин. Пред Богом Оцем, Исус Христос и његова Црква 
се налазе у потпуном јединству – што представља још један гарант вечног 
спасења сваке верујуће особе. Оно што такође јасно произилази из наведе-
ног текста, из стихова 30-32, јесте да када говори о „великој тајни“ Павле 
мисли на Христа и Цркву, а не на супружнике. Ево како гласе ови стихови 
Новог завета у преводу др Димитрија Стефановића и комисије светог архи-
јерејског синода СПЦ:

„Јер смо уди тела његова. Зато ће човек оставити оца и матер и приле-
пиће се жени својој, и биће двоје ј е д н о тело. Ова тајна је велика: ја гово-
рим за Христа и за цркву.“

„Јер смо удови тијела његова, од меса његова и од костију његових. Тога 
ради оставиће човјек оца својега и матер и прилијепиће се к жени својој, и 
биће двоје једно тијело. Тајна је ово велика, а ја говорим о Христу и о 
Цркви.“ (Нагласак мој).

Мислим да је превод комисије архијерејског синода у овом случају најјас-
нији. Христови верници, који представљају удове Његовог тела (1. Кор. 12:12, 
18, 27), јесу, духовно речено, „од меса његова и од костију његових“. Зајед-
ништво и јединство мужа и жене, о којем Павле говори у овом поглављу, 
јесте свима видљиво и уочљиво. Муж и жена живе заједно у истом дому, спа-
вају у истом кревету и поседују интимност какву не деле ни са ким другим. 
Међутим, оно што представља одиста „велику тајну“ јесте права и органска 
повезаност васкрслог Спаситеља Исуса који је на небесима - са својим вер-
ницима који су на земљи. Господ се наиме, док је још био на земљи, молио 
овако:

„Али не молим само за ове, него и за оне који на њихову реч верују у мене, 
да сви буду једно, као што си ти, Оче, у мени и ја у теби, да и они буду јед-
но у нама. Дао сам им славу, коју си ти дао мени, да буду једно као што смо 
ми једно; ја у њима, а ти у мени, да буду савршено уједињени, да зна 
свет да си ме ти послао, и да си их љубио као што си љубио мене. Оче, желим 
да они, које си ми дао, буду са мном тамо где сам ја, да гледају моју славу, 
коју си ми дао, зато што си ме љубио пре створења света. Оче праведни, свет 
те није упознао, а ја сам те упознао, па и ови сазнаше да си ме ти послао. И 

1 Посланица Ефесцима 5:22-33.
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обзнанио сам им твоје име и обзнанићу, да љубав, којом си ме љубио, буде у 
њима и ја у њима.“1

У складу са услишењем Господње молитве, у којој је исказао тежњу за 
међусобним савршеним духовним јединством верника, као и за њиховим 
апсолутним јединством са Оцем и Сином, чланови новозаветне Цркве пред-
стављају удове Христовог тела, са којима је Он повезан на исти начин као 
глава са остатком човечјег организма. Упоређујући однос верника и Христа, 
који су некада били „двоје“ (тј. одвојени један од другога - пре обраћења 
сваког појединог грешника који покајањем и вером у Спаситеља постаје де-
лом Цркве) а сада су постали „једно тело“ (слично брачном сједињавању две 
особе супротног пола) апостол вели: „тајна је ово велика“, мислећи при 
том на повезаност и јединство Христа и Цркве.

Дакле, Милинова тврдња да Павле у посланици Ефесцима 5:22-33 брак 
назива „светом тајном“ ипак не стоји. Заправо, као што смо споменули и на 
почетку овог поглавља, ни велики теолог Источне цркве из VIII века, св. Јо-
ван Дамаскин, у своје време није називао брак светом тајном. Тајна повеза-
ности мужа и жене јесте велика, али се у Библији не назива „сакраментом“ 
којег је Христос установио и „освештао“.

Желим такође да појасним своју тврдњу са почетка овог дела поглавља, 
а која гласи да Православна црква само „теоријски“ заступа нераскидивост 
брачне заједнице, која је заповеђена Господњом речју: „Тако нису више два 
него једно тело. Што је дакле Бог саставио, човек нека не раставља“ (Мт. 
19:6). 

У поглављима под насловом „Православно монаштво“ и „Житија светих“, 
које можете да читате у наставку књиге, навео сам већи број примера о томе 
да су многи (ожењени) људи, који се у Источној цркви поштују као свети-
тељи, заувек напуштали своје жене и децу и одлазили у манастире, шуме и 
пустаре из којих се наравно, својим породицама више никада нису вратили. 
Овакви примери су за православне очигледно вредни похвале – као и наше-
га угледања – пошто су у Житијима споменути и од преподобних и блажених 
учињени. Са друге стране, у поглављу о монаштву ћемо такође моћи да уви-
димо да учење светих отаца и канони „Цркве“ заповедају да се бивши монах, 
који је напустио манастир и оженио се, мора уз помоћ државне присиле да 
разведе од жене по сваку цену, врати у манастир, и за казну, под анатемом, 
затвори у келију из које нема права да изађе до краја живота. Из свих тих 
многобројних примера са којим ћемо имати прилике да се упознамо, ваљда 
ће нам постати јасније како се то и на који начин православни залажу за не-
раскидивост брачне заједнице. Божија Реч се, у том случају, поштује само до 
момента док не противречи учењима светих отаца (тј. светом предању). 

Да је тврдња коју сам управо изнео и више него истинита, доказаће нам 
и следећи изводи из светоотачког предања. 

Наиме, из Светог писма и црквене историје је познато да су прве црквене 
старешине (презвитери тј. епископи) били ожењени људи. Тек је попула-
ризацијом монашког начина живота у каснијим вековима, постао устаљен 

1 Ев. по Јовану 17:20-26. Нагласак мој.
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обичај да се епископи бирају из редова монаха, а не оних који су живели 
у браку.1 Тако се, потпуно супротно научавању Христових апостола који у 
Писму заповедају да епископи морају бити ожењени (1. Тим. 3:2; Титу 1:6-
7), у каснијим вековима сматрало да епископ који након свога постављења у 
ту службу и даље настави да живи са својом законитом женом, представља 
саблазан – те да се са њом мора обавезно растати. Ево како гласи 12. прави-
ло Шестог васељенског сабора, одржаног у Константинопољу (Цариграду) 
крајем VII века после Христа:

„Сазнали смо и ово: у Африци, Ливији и по неким другим областима, 
неки од тамошњих богољубазних предстојатеља (епископа; прим. И. С.) 
настављају да живе заједно са својим женама и након што је над њима 
обављено рукоположење, те на тај начин постају предмет саблазни 
и спотицања за народ. Пошто наше настојање мора бити усмерено и на 
то да они којима је дато старање о верницима буду беспрекорни у сваком 
погледу, установљујемо да они више не чине поменуто недело.“2

Наравно, „свети оци“ присутни на овом Сабору су веома добро знали да 
Господња Реч учи да брак епископа не представља недело већ управо бого-
угодно дело, па су покушали да за потпору свом „правилу“ пронађу оправ-
дање цитирајући друге библијске стихове, на тај начин супротстављајући 
Писмо самом себи и исказујући потпуно погрешно разумевање, са своје 
стране наведених, светих текстова. Ево како гласи наставак претходно на-
веденог одломка:

„Ми ово казујемо не да би се укидало или изопачавало оно што је ус-
тановљено од Апостола, него због тога што се старамо о спасењу и о 
напредовању народа у добру и врлинама, те да никаква љага не буде на све-
штеничком чину. Јер, свети апостол каже: „Све чините на славу Божију; не 
будите на саблазан ни Јудејима, ни Јелинима, ни Цркви Божијој, као што и 
ја у свачему свима угађам, не тражећи своје користи, него многих, да се спа-
су. Угледајте се на мене, као и ја на Христа“ (1. Кор. 10, 31-32; 11, 1). А за кога 
се дозна да чини оно шта је поменуто, нека буде свргнут.“3

Судећи по претходном наводу, уколико се неком појединцу или групи 
људи, још увек неутврђеним у вери и познању Божије воље, „не свиђа“ суп-
руга дотичног епископа, њему треба наредити да се разведе након свога ру-
коположења, да не би, тобоже, „верном народу“ био на „саблазан“?!? Апос-
тол Павле у наведеним текстовима свакако није желео да каже како здраву, 
Духом надахнуту, Господњу науку треба прилагођавати незрелом расуђи-
вању духовних незналица! Насупрот томе, апостол се трудио да не буде на 
саблазан никоме по питању вршења неких споредних радњи прописаних у 
Мојсијевом закону, као што су обрезање, чиста и нечиста јела, светковање 
одређених празника и томе слично. Из књиге Дела апостолских, као и не-
ких новозаветних посланица сазнајемо да је Павле живео „као по закону“ 
док је био у чисто јеврејском друштву (1. Кор. 9:19-20) док је „као без зако-

1 Детаљније о овој теми у поглављу: Православно монаштво.

2 Књига правила, Шибеник 2003. год. стр. 36. Нагласак мој.

3 На истом месту.
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на“ живео међу хришћанима који су били пореклом многобошци (ст. 21). 
Његово прилагођавање окружењу се нипошто није односило на срозавање 
и мењање значења вечитих Божијих заповести, као што је, између осталог 
и учење о нераскидивости брака. Уосталом, апостол нас је позвао да се угле-
дамо на њега као и он на Христа, па и по питању озбиљног Господњег упозо-
рења које гласи: „Што је дакле Бог саставио, човек нека не раставља.“ 

Ево како је Доситеј Обрадовић, који је добро познавао црквену историју, 
прокоментарисао одбијање једног мудрог човека из V века, по имену Сине-
сија, да напусти своју жену ради заузимања епископског положаја:

 „У то исто време нахођаше се у Египту, у граду Кирини, један весма учен и 
добродјетељнога житија чловек, зовоми Синесиј, којега сви церковни наши 
учитељи наричу (...) Премудри Синесиј. Овога задуго моле и принуждавају 
да прими епископство града Кирине, но он ожењен будући (а тада се већ био 
увео обичај да су епископи нежењени), каже свима чисто да он неће нипош-
то примити епископства, за два узрока: прво, што жену своју не би ос-
тавио за све епархије и за сва епископства и патријаршества 
на свету; а друго, што он како учен човек, не може веровати све што 
прости верују, нити пак лагати да каже да верује то што за истинито 
не признаје. Све ти то овом човеку ни длаке не помогне. Њему се дозволи да 
он верује како зна да је боље, и жену своју да држи, и дечицу, ако му бог да, с 
њом да рађа, само нека буде епископ; и на ови начин прими ову службу.“1 

Ипак, иако је Синесију пошло за руком да буде епископ и да у исто време 
буде ожењен, нешто више од два века касније, 680. године после Христа, 
на Сабору који је и донео малочас наведено „правило“, оваква могућност је 
забрањена, уз претњу свргнућем онога који остане непослушан. У исто вре-
ме, на поменутом Сабору је донето и „правило“ које регулише даљи начин 
живота бивше супруге тек постављеног епископа. Ево како оно гласи:

„Жена онога који је узведен на епископско достојанство, пошто се 
претходно разлучи кроз заједничку сагласност са својим мужем, нека након 
тога што јој је муж постављен за епископа, приступи у манастир који је 
далеко од епископије којом управља њен некадашњи муж, а од епископа 
нека добија шта јој је потребно за издржавање.“2

Сматрам да је очигледно да овакве светоотачке заповести које се односе 
на живот црквених старешина и њихових законитих супруга нису ни мало 
у складу са богонадахнутом Божијом Речи. А пошто Православље сматра да 
је свето предање (у које на првом месту спадају одлуке Васељенских сабора) 
једнако надахнуто Светим Духом попут Светог писма, верујући да његово 
учење представља допуну Библији, онда је јасно да је истинита моја раније 
изречена тврдња о само „теоријском“ залагању Источне цркве за нераски-
дивост брачне заједнице. Управо смо видели из историје да се брак у Источ-
ној цркви и те како могао раставити, и то сукобљавањем људских предања 
вечним Божијим одређењима и заповестима. Подсетимо се речи Господа 
Исуса Христа које је изрекао својим савременицима – традиционалистима, 

1 Види: Д. Обрадовић, Сабрана дела, стр. 656.

2 Књига правила, стр. 45. (48. правило Шестог васељенског сабора).
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а које бисмо и ми могли да упутимо на рачун оних који својим „правилима“ 
научавају управо супротно Христу и апостолима:

„‘Овај народ ме поштује уснама, а срце њихово је далеко од мене. Уза-
луд ме поштују учећи науке које су људске заповести’. Оставивши Божију 
заповест држите људско предање (...) И говораше им: лепо укидате Божију 
заповест, да сачувате своје предање.“1

Уколико поред свега овога споменем још и чињеницу да учење светих 
отаца подразумева и то да је Богом благословљен и правоваљан (пунова-
жан) само онај брак који је закључен од стране презвитера или епископа 
који поседују апостолско прејемство, те да сви остали бракови (склопљени 
између атеиста, неправославних и сл.) заправо пред Богом представљају 
блудну ванбрачну везу2, онда је јасно какво мишљење о многим пристојним 
и часним српским домаћинима и њиховим супругама, који се за време пе-
десетогодишњег владајућег социјализма нису венчавали у цркви већ само 
пред државним органима (у Општини), имају оци Православне цркве.3

Насупрот ставовима традиционалне Источне цркве и пракси коју је 
спроводила кроз историју, заједнице еванђеоских протестаната макси-
мално поштују брачне завете својих чланова. Пошто своје учење базирају 
искључиво на Библији, еванђеоски верници проповедају и у пракси држе 
Божије заповести које се односе на брак. Они поштују сваки брак закључен 
по државним, друштвеним или верским прописима између особа супротног 
пола које нису у блиском крвном сродству, и такав брак сматрају нераски-
дивом заједницом пред Богом, без обзира да ли су супружници хришћани, 
припадници других религија или атеисти. Такође, еванђеоски хришћани 
заступају веровање да свака од Бога рођена особа (младић или девојка) тре-
ба да за брачног друга изабере у вери сродну особу, а не ону која не дели 
иста религијска уверења. То из разлога што, као што је и раније било говора, 

1 Ев. по Марку 7:6-9.

2 Овакву тврдњу сам лично чуо од епископа тимочког г-дина Јустина Стефановића, за време 
предавања којег је одржао средином 90-тих година у Зајечару, у згради епархије тимочке 
пред 50-так окупљених верника.

3 Ставови Православне цркве у односу на овакве бракове (православних са неправославнима) 
који су склопљени у складу са цивилним али не и црквеним прописима, су врло строги. Пре-
ма светоотачким канонима овакви бракови нису пуноважни пред Богом и треба их што пре 
довести до развода:

„Није допуштено православном мушкарцу да ступа у брак са женом која је јеретик, а такође 
ни православној жени да се венчава са јеретиком. Ако се открије да је неко поступио 
противно овом правилу, нека се такав брак сматра за ништаван и нека се 
та незаконита веза прекине јер не треба да се меша оно што се не може мешати, нити 
се може састављати заједно јагње и вук, ни са Христовим делом наследство грешника. Ко 
преступи против овога што смо установили, тај нека буде одлучен.“

Књига правила, Зборник канона Православне цркве, стр. 50. Нагласак мој. Цитат првог дела 
72. правила Шестог васељенског сабора.

Насупрот православном ставу да је потпуно слободно развести брак који поседује напред наве-
дене карактеристике, библијско учење подразумева неопходност правилног избора супруж-
ника (који укључује да нановорођена особа треба да ступи у брак са такође нановорођеном 
особом). Али, ако Богу верна особа ипак ступи у брак са безверном, Библија ни у једном свом 
тексту не допушта да се такав брак разведе, не би ли се на тај начин почињена „грешка“ ис-
правила.
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брачна заједница подразумева и истоветна духовна интересовања (јединс-
тво духа) а не само телесну љубав засновану на чулности. Апостол Павле је 
првовековне хришћане који су планирали да ступе у брак поучавао да за 
супружнике узимају само верујуће људе (хришћане) а не оне из незнабо-
штва:

„Жена је привезана док јој муж живи; а ако јој муж умре, слободна је да 
се уда за кога хоће, само у Господу.“1 

На исти начин на који је Господ у Старом завету забранио Израиљцима 
да ступају у брак са припадницима околних многобожачких народа, из раз-
лога постојања велике могућности да овакав савез доведе до богоотпаднућа 
јеврејске нације2, Он то чини и у периоду новозаветне Цркве. Цитирајући 
старозаветне текстове, Павле казује овако:

„Не вуците са неверницима јарам који је за вас туђ; јер чега заједничког 
има праведност са безакоњем? Или какву заједницу има светлост са тамом? 
У чему се Христос слаже са Велиаром? или какав удео има верни са не-
верником? Како се храм Божији слаже са идолима? Ми смо, наиме, храм 
Бога живога, као што Бог рече: ‘Становаћу и живећу међу њима, и бићу им 
Бог, а они ће бити мој народ. Зато отидите од њих и одвојте се, говори Гос-
под, и не дотичите оно што је нечисто, па ћу вас примити, и бићу вам отац, а 
ви ћете бити моји синови и кћери, говори Господ сведржитељ ’.“3

Наравно, апостолским учењем се подразумевало и то да, уколико је нека 
особа, која је склопила брак док је још била у стању безверја, прихватила 
Христа за Спаситеља, она треба и даље да настави да живи са својим дотада-
шњим брачним другом – иако овај није искусио хришћанско обраћење. (1. 
Кор. 7:12-15; 1. Петр. 3:1-6). 

Насупрот многобројним случајевима развода бракова који се дешавају у 
Србији из разноразних разлога, а чији су несрећни актери углавном члано-
ви Српске православне цркве, међу нановорођеним еванђеоским верници-
ма су разводи веома ретка појава и дешавају се углавном у случајевима када 
супружник који није доживео хришћанско преобраћење, испуњен предра-
судама, жели да напусти заједнички живот са особом која је, током брака, 
постала еванђеоским верником (види: 1. Кор. 7:15). 

Еванђеоске протестантске заједнице представљају, дакле, друштва муш-
караца и жена који живе у складним брачним заједницама, формирајући 
тако здраве и чврсте породице. Ову чињеницу, уосталом, признаје и Лазар 
Милин у својој књизи:

„Секташи немају свету тајну брака, али имају извесне обреде приликом 
венчања. Што је важније и похвалније, они брак сматрају из-
ванредно озбиљном установом тако да неки од њих уопште не доз-
вољавају развод брака. Они се, дакле, према браку односе као према 

1 1. Кор. 7:39. Нагласак мој.

2 Види: 5. Мојс. 7:1-5

3 2. Кор. 6:14-18. Нагласак мој.
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светињи, иако то не називају формално светом тајном, јер су још први 
реформатори избрисали брак из броја светих тајни.“1

Пошто су еванђеоски верници већ добили похвалу и од православних 
– по питању њиховог озбиљног схватања брачних завета, време је да изву-
чемо и коначни закључак. Потпуно сам уверен да је много боље припадати 
верској заједници која брак цени и поштује поврх свега, па макар га и не 
називала светом тајном, него припадати цркви која га убраја у сакраменте, 
а чији крштени, миропомазани и причешћивани верници уништавају своје 
животе разводима бракова, који долазе као резултат прељубе и многих дру-
гих видова међусобног непоштовања супружника.

СВЕТА ТАЈНА ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊА

Као што и само име казује, ова света тајна се односи на освећење јелеја 
(тј. уља). Пажљив читалац Светог писма ће, наравно, одмах уочити да се у 
новозаветним списима ни на једном месту не спомиње било какво освећење 
уља, те закључити да ни овај сакрамент не потиче од Христове науке и апос-
толске црквене праксе. Но, пре него што нешто више кажем о овој теми са 
еванђелске и историјске тачке гледиште, желим да наведем неколико текс-
това из православне литературе који нам објашњавају на који начин Источ-
на црква схвата ову свету тајну:

„Уз лекарско старање, болесник који верује моли се Богу за своје здравље, 
јер Бог чини често оно што је човеку – лекару немогуће. Почесто су болес-
нику потребне молитве „старешина црквених“ – свештенства, који усрдном 
и дуготрајном молитвом, према чину у Требнику, призивају милост Божју 
на болесника и моле се за његово исцељење помазујући га освећеним уљем 
– због чега се овај чин и зове јелеосвећење. Тамо где су занемоћале људс-
ке моћи треба призивати свемоћ Божју која се појављује и кроз свету тајну 
јелеосвећења. Када наиђу болести и недаће Света црква, као сажаљи-
ва мати установила је за тешке болеснике – Свету тајну јеле-
освећења. За ову свету тајну св. апостол Христов вели: „Болује ли ко међу 
вама, нека дозове старешине црквене, те нека читају молитву над њим, и 
нека га помажу у име Господње. И молитва вере помоћи ће болеснику, и 
дигнуће га Господ, а ако је грехе учинио, опростиће му се... Молите се, дакле, 
Богу један за другога да оздравите, јер непрестана молитва праведног много 
може помоћи“ (Јаков. 5, 14-16).“2

„Света тајна јелеосвећења. И она је доказ премудрог Божијег про-
мишљања о људима. Као свезнајући, Он све предвиђа, и као милостив при-
према излаз из сваке ситуације. Он зна да ће људи, после одвајања од Њега, 
извора живота и здравља, бити подложни болестима, па им је припре-
мио лек у виду ове свете тајне, и препоручио својим апостолима да 
је врше над болесницима. И апостоли „мазаху уљем (освећеним, разуме 
се) многе болеснике, и исцељиваху“ (Марко 6, 13). Зато свети апостол Јаков 

1 Милин, Црква и секте, стр. 339. Нагласак мој.

2 Веронаука у кући, стр. 41-42. Нагласак мој.
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препоручује хришћанима да у болести користе ову свету тајну: 
„Болује ли ко међу вама, нека дозове старешине црквене, те нека читају мо-
литву над њим, и нека га помажу уљем у име Господње. И молитва вере по-
моћи ће болеснику, и подигнуће га Господ; и ако је грехе учинио, опростиће 
му се“ (Јаков 5, 14-15).“1

Из управо наведених текстова смо сазнали неколико главних података, 
а то су:

- Св. тајну јелеосвећења установила је „Света Црква“ и она се врши 
помазањем освећеним уљем и то над тешким болесницима;

- Ова света тајна потиче од апостола који су, „разуме се“ помазивали бо-
леснике освећеним уљем;

- Ову свету тајну врше православни свештеници при чему се моле (тј. 
читају молитве) за исцељење болесника;

- Апостоли препоручују да се над болесним хришћанима врши ова света 
тајна.

Према мом дубоком уверењу, текстови из православне литературе које 
сам малочас навео нису у складу ни са оним што произилази из новозавет-
ног учења апостолског хришћанства, нити пак са документима из црквене 
историје. Оно што је сигурно јесте да православни богослови и у вези овог 
свог учења о јелеосвећењу, посежу за некоректним тумачењем библијских 
текстова, противно историјским чињеницама – а све у жељи да докажу 
ваљаност светопредањског небиблијског научавања.

Да бих доказао да учење о „светој тајни освећења јелеја“ не потиче из 
Светог писма, пре него што наведем податке из дела Јевсевија Поповића, 
желим да истакнем једну важну чињеницу – а то је да нам ни сам назив овог 
сакрамента, „освећење уља“, не даје за право да га повезујемо са било којим 
новозаветним догађајем. Наиме, уколико је ова св. тајна уистину утемељена 
на апостолској науци, изгледа невероватно да ниједан Христов ученик није 
ништа записао о томе да је икада са њихове стране било освећивано уље – 
за било какве потребе. Наиме, иако су апостоли, као и остале црквене ста-
решине, у првом веку помазивали уљем болеснике и молили се за њихово 
исцељење, помињање ових догађаја нипошто не доказује постојање „св. тајне 
јелеосвећења“ – већ постојање праксе „помазивања уљем у име Господње“, 
што су две потпуно различите ствари. Друго, протојереј Маринковић, 
наводећи чињеницу да су апостоли имали праксу да помазују болесне и да 
их тиме лече, говори да се сасвим извесно „разуме“ да је ово уље било најпре 
освећивано (иако у Библији то нигде не пише). Но, да бих одмах разре-
шио недоумицу око тога да ли су апостоли заиста освећивали уље или нису, 
навешћу податке из црквене историје:

„Ни о помазивању болесника (...) тј. са молитвом спојено помазивање, 
латински oleum infirmorum, помазивање, помазивање болесника, и тек од 
XII. столећа код римокатолика extrema unctio, последње помазивање, не 
налазимо опширнијих списа, него што се налази у посланици 
Јаковљевој; и само се толико зна, да су болеснике дозвани ‘презвитери’ 

1 Ж. Маринковић, Најбољи васпитач, стр. 263. Нагласак мој.
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помазивали уљем у име Господње, и да су се над њима молили ради олак-
шања и да је при том даван и опрост грехова.“1

„Освећење воде (...) – воде за свакодневну побожну употребу, а особито 
за шкропљење лица и ствари – је света радња, која символички указује на од 
Бога проглашено и очекивано чишћење, а по саслушању код Бога обредне 
молитве при освећењу то чишћење и врши; та св. радња потиче још из Ст. 
Завета; и вода за крштење, бар касније, прво је освећивана.2 Сличан раз-
лог је тражио, да се и уље за хризму и за помазање болесника, као 
и за касније уобичајено помазивање код крштења претходно освети.“3

Очигледно је јасно да из управо наведених података произилази да је ос-
већење уља за помазивање болесника уведено тек много година после апос-
тола, кад и освећење воде за крштење и шкропљење људи и предмета. Јевсе-
вије вели да се о овој „светој тајни“ не зна ништа више од оног што је записа-
но у посланици Јаковљевој, а тамо не постоје никакви подаци о „освећивању 
уља“ које претходи помазању. Пошто смо већ установили претходно речено, 
веома је важно да пажљиво проучимо све новозаветне стихове који говоре 
о лечењу болести помоћу помазања уљем. На тај начин ћемо се још чвршће 
уверити да православно учење по овом питању није библијски коректно.

Помазивање и исцељивање у Новом завету

Уз стихове из ев. по Марку 6:13 и посланице Јаковљеве 5:14, који говоре 
о повезаности помазања уљем и исцељивања од болести, у Новом завету се 
помињу још неки – у ев. по Луки 10:3 (у повезаности са Исаијом 1:6) и у От-
кривењу 3:18. Пре свега, желим да погледамо значење помазања и лечења у 
свим назначеним стиховима, с тиме да ћемо текст из посланице Јаковљеве 
оставити за сам крај.

Оно што бих најпре желео да нагласим јесте да се маслиново уље код 
древних источних народа – па и код Израиљаца, користило приликом ле-
чења као медицинско средство. Свакако је истина да уље није могло да по-
могне као лек код многих болести, али код неких сигурно јесте, као што су 
нпр. ране и убоји. Пророк Исаија сликовито описује отпаднуће Израиља као 
болесно стање читавог организма, и напомиње:

„Да грјешна народа! народа огрезла у безакоњу! сјемена зликовачкога, 
синова покваренијех! оставише Господа, презреше свеца Израиљева, отсту-
пише натраг. Што бисте још били бијени кад се све више одмећете? Сва је 
глава болесна и све срце изнемогло. Од пете до главе нема ништа здрава, 
него убој и модрице и ране гнојаве, ни исцијеђене ни завијене ни уљем 
заблажене.“4

1 Ј. Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 435. Нагласак мој.

2 „Вода за крштење испрва се – зна се извесно – није освећивала, али је кашње, и то најка-
шње у III. столећу, прво освећивана.“ Наведено дело, стр. 432. Нагласак мој.

3 Наведено дело, стр. 436. Нагласак мој.

4 Исаија 1:4-6. Нагласак мој.
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У Новом завету, у причи о милосрдном Самарјанину, Господ Христос 
спомиње да су ране повређеног човека биле преливене уљем и вином, ради 
чишћења и успешнијег зацељења:

„А неки Самарјанин путујући дође до њега и кад виде сажали се, приђе, 
прели његове ране уљем и вином те их преви, па га посади на своје 
живинче, одведе га у гостионицу и постара се за њега.“1

У Откривењу Јовановом, Господ Христос сликовито говори о куповању 
масти ради помазања очију и задобијању здравог (духовног) вида за пра-
вилно сагледавање стања у коме се људи налазе:

„Саветујем ти да купиш од мене злата жеженог у огњу – да се обогатиш, 
и беле хаљине – да се обучеш и да се не покаже срамота твоје голотиње, и 
масти – да помажеш своје очи, да видиш.“2

Као што видимо, помазивање ради исцељења одређених болести спо-
миње се у Библији и у буквалном – терапеутском смислу, као и преносном 
значењу – као симбол исцељења од духовне клонулости. Еванђелист Марко 
у својој књизи спомиње апостолску праксу која се, додуше, не спомиње на 
другим местима у еванђељима, а која говори о помазивању болесних:

„А које место вас не прими и не послуша вас, излазећи оданде отресите 
прашину са својих ногу – за сведочанство њима. И отишавши проповедаху 
да се људи покају, те истераше многе демоне, помазиваху уљем многе 
болеснике и лечише их.“3

Позната је чињеница да је Господ Исус Христос људе углавном исцељи-
вао од болести на непосредан начин, силом своје божанске Речи, без икак-
вог телесног контакта са њима4, а на исти начин су то чинили и апостоли5. 
Међутим, некада су Господ и његови ученици исцељивали болесне тако што 
су са њима ступали у контакт додиром, полагањем руку, или уз помоћ де-
лова своје одеће6. Еванђелист Марко је у 6:13 описао случај да су апостоли 
лечили болеснике тако што су их помазивали уљем. Ово помазивање и из-
лечење свакако може да буде резултат лековитих својстава уља – чијим се 
дејством здравствено стање болесника поправљало (треба запазити израз 
„лечише их“ који подразумева коришћење лековитих материја и природно 
излечење, а не израз „исцељиваше их“ који би подразумевао чудесност до-
гађаја). Такође, није искључена могућност да се овде ради о „помазивању 
у име Господње“ – какво се помиње и у Јаковљевој посланици. Ипак, оно 
што пажљивом проучаваоцу новозаветних списа брзо мора да буде уочљиво 
јесте да су се околности у вези исцељивања и догађања различитих чуде-
са у првом веку за време апостола мењале како је време одмицало. Наиме, 
и сами апостоли су боловали од одређених болести од којих ни сами нису 
били исцељени, иако су за њим чезнули и за њега се молили. Такав је и при-

1 Ев. по Луки 10:33-34. Нагласак мој.

2 Откривење Јованово 3:18. Нагласак мој.

3 Ев. по Марку 6:11-13. Нагласак мој.

4 Мт. 4:24; Мк. 1:32-34; 10:50-52; Лк. 7:1-10.

5 Мт. 10:8; Дела ап. 5:12-16.

6 Мт. 9:27-31; Мк. 8:22-26; 16:18; Лк. 8:43-48; Јн. 9:6-7; Дела ап. 19:11-12.
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мер „врсног исцелитеља“ апостола Павла, који је имао неку физичку болест 
или неку другу сметњу коју Господ није хтео да од њега уклони (2. Кор. 12:7, 
10). Такође, није био чудесно исцељен ни Павлов блиски сарадник Епаф-
родит, који је био на смрт болестан (Фил. 2:27), већ се касније на природан 
начин опоравио. Исти случај је био и са Трофимом, кога је Павле, због бо-
лести морао да остави у Милиту на лечењу (2. Тим. 4:20). Шта више, и за 
самога Господа Христа пророк Исаија је предвидео да ће бити „болник и 
вичан болестима“ (Исаија 53:3), без обзира што би могло да се подразумева 
да Он својом божанском силом може да учини да никада не оболи нити буде 
подложан слабостима.

Као што је из Новог завета уочљиво, чудесна исцељења су била много 
чешћа појава у време када је Христос доказивао своје месијанско посланс-
тво међу Израиљцима, као и у првим годинама по оснивању Цркве. Нека 
чуда су очигледно била „резервисана“ само за апостоле и мањи број првове-
ковних хришћана који су поседовали благодатни дар исцељивања болесних 
(1. Кор. 12:9, 28). Знаменита чуда су била и она које је Христос прорекао (у 
Мк. 16:17-18), а односила су се на неостављање последица по верујућу особу 
коју је ујела змија отровница (Дела ап. 28:1-6), говорење чудним новим јези-
цима (Дела ап. 2:1-13, 1. Кор. 12:10), испијање отрова – без његових штетних 
последица итд. Но, као што сам споменуо раније, како је време одмицало 
и утврђивала се хришћанска наука, Господ није имао више „разлога“ да 
кроз апостоле чини онаква чуда као што је то био случај у почетку.1 Тако, 
у посланици Јаковљевој читамо о људима који у случају болести треба да 
позову своје црквене старешине које би се са њима и над њима молиле за 
оздрављење:

„Злопати ли се ко међу вама? Нека се моли Богу. Је ли ко весео? Нека 
хвали Бога. Болује ли ко међу вама? Нека дозове црквене старешине, па 
нека се помоле над њим и помажу га уљем у име Господње. И молитва 
вере спашће болесника, и Господ ће га подићи; ако је и учинио грехе, 
биће му опроштено. Исповедајте, дакле, један другом грехе и молите се 
Богу један за другога, да будете исцељени. Много може делотворна 
молитва праведника.“2

У наведеном тексту увиђамо неколико ствари везаних за један те исти 
догађај старешинске посете болеснику. Помињу се молитва за оздрављење, 
помазање уљем (највероватније као видљиви знак невидљивог присуст-
ва Светог Духа) и признавање грехова ради њиховог опроштења. Апостол 
Јаков овде не спомиње само молитву црквених старешина, већ и молитве 
које треба Богу да узносе и болесник, као и остали верници „једни за друге“. 
Такође, спомиње се и исповедање грехова „једни пред другима“, а не пред 
свештеницима (како би православни вероватно желели да овај стих гласи). 

1 У послеапостолском периоду су постојање оваквих знамења заступали углавном само јерети-
ци, тј. они који су били припадници разних харизматских покрета против којих се званична 
(још увек апостолска) Црква борила. Различитих чудеса још увек има у оквиру небиблијских 
култова и религија, са том назнаком да она сигурно не потичу од Бога. (Види детаљније у 
поглављу: Поштовање светитеља).

2 Јаковљева посланица 5:13-16. Нагласак мој.
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Оно што је посебно важно за исцељење болесника јесте да он мора да посе-
дује и чврсту веру да га Господ може подићи. Јаков наиме каже:

„Само нека иште с вером не сумњајући ништа. Јер који сумња сличан је 
морском валу који ветар подиже и тера. Тај човек, наиме, нека не мисли да 
ће добити што од Господа, кад је човек подељене душе, непостојан на свим 
својим путевима.“1

Исти овај услов је важио и у већем броју случајева приликом исцељивања 
болесника од стране Господа Исуса Христа, док је овај још ходио земљом. 
Еванђелисти су о околностима који су претходили исцељивању неких од бо-
лесника записали следеће:

„И гле, жена која је дванаест година боловала од течења крви, пришавши 
одстрага дотаче ресе његове хаљине. Јер говораше у себи: ако само дотак-
нем његову хаљину, бићу спасена. А Исус се окрену и видевши је рече: не бој 
се, кћери, вера твоја спасла те је. И би спасена жена од оног часа.“2

„Тада одговори и рече јој: о жено, велика је твоја вера. Нека ти буде 
како желиш. И би излечена њена кћи од онога часа.“3

„А Исус одговори и рече им: заиста вам кажем, ако имате веру и не по-
сумњате, учинићете не само што се догодило са смоквом, него ако и овој 
гори кажете: дигни се и баци у море, биће; и све што затражите у молит-
ви верујући, примићете.“4

Међутим, оно што је такође веома значајно јесте и да се помазање врши 
„у име Господње“. Наиме, и поред чврсте вере у Господњу свемоћ, па и по 
питању Божије способности да у потпуности исцели сваку болест, сваки 
хришћанин мора од срца да жуди за испуњењем Божије воље у свом животу. 
Зато се, због свога угледања на Христа, мора понашати као Он и приликом 
молитве за услишење одређених потреба. Господ је, наиме, рекао:

„’Јер нисам сишао са неба да чиним своју вољу, него вољу онога који ме 
је послао.“5

Приликом своје молитве упућене Оцу, и поред изузетно јаке жеље да од 
себе уклони сву патњу коју ће му донети распињање на крст, Исус је прихва-
тио Његову вољу – да та молитва не може бити услишена:

„И поведе Петра и двојицу Зеведејевих синова, те поче тужити и плаши-
ти се. Тада им рече: претужна је моја душа до смрти; останите овде и бдите 
са мном. И отиде мало даље и паде на своје лице молећи се и говорећи: Оче 
мој, ако је могуће нека ме мимоиђе ова чаша; али не како ја хоћу него 
како ти.“6

Господ је и те како био свестан да може да избегне смрт на крсту и у тре-
нутку уништи све своје непријатеље (Мт. 26:52-54), али се добровољно под-
редио вољи свога небеског Оца који га је послао ради спасења човечанства. 

1 Јаковљева посланица 1:6-8.

2 Ев. по Матеју 9:20-22. Нагласак мој.

3 Ев. по Матеју 15:28. Нагласак мој.

4 Ев. по Матеју 21:21-22. Нагласак мој.

5 Ев. по Јовану 6:38.

6 Ев. по Матеју 26:37-39. Нагласак мој. Види још и: Мк. 14:36; Лк. 22:42-44; Јн. 18:11.
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Овакав став, кога је Господ Христос исказао мора да заступа и сваки наново-
рођени хришћанин (па макар колико био болестан и желео исцељење), а он 
гласи: „не како ја хоћу, него како Ти.“ 

Помазање болесника, дакле, није никакав гарант било чијег исцељења, 
јер је Божија суверена воља кога ће исцелити а кога не. Такође, уверили смо 
се да ова „света тајна“ није установљена за лечење тешких болесника (како 
то православни тврде), јер су и Трофим и Епафродит били веома болесни, а 
апостол Павле над њима није вршио „свету тајну јелеосвећења“, већ их је на-
кон молитве препустио Божијој благодати и природној борби њиховог орга-
низма против изазивача болести.

Сасвим је сигурно да су се у првом веку дешавала чудесна излечења бо-
лесника. Таквих случајева има и данас. Међутим, ни у оно давно време, као 
и ово наше модерно, не бивају сви исцељени – а поготово не применом тзв. 
„свете тајне јелеосвећења“.

Сматрам да из свега претходно реченог о овом сакраменту можемо да за-
кључимо да не постоји библијска оправданост његовог постојања у облику у 
каквом га пропагира и практикује Источна црква.

Закључак

Сва сазнања која смо стекли приликом изучавања светих тајни у Право-
слављу, а која се заснивају на непогрешивој Божијој Речи – Библији и пода-
цима из црквене историје, недвосмислено указују на чињеницу да учење о 
њима не потиче из Писма већ у потпуности из „светог предања“. Као што се 
то показало тачним и у нашим ранијим проучавањима, а што ће постати још 
очитије у наставку књиге, учење Светог писма се налази у непомирљивој 
супротности са оним које је проистекло из умова каснијих црквених учи-
теља, који су своје схватање хришћанских истина обликовали под утицајем 
нехришћанских религија и филозофија. 

Једно од тих касније уведених учења јесте и веровање о Исусовој мајци 
Марији као небеској царици. У следећем поглављу ћемо се детаљније упоз-
нати са овим православним веровањем.





201

5.
Блажена марија или царица 

неБеСка?

„Марија пак рече: ‘Велича душа моја Господа, и обрадова се дух мој 
Богу, моме спаситељу; што погледа на понизност своје служитељке. Јер, 
гле, од сада ће ме сви нараштаји сматрати блаженом; што ми велика 
дела учини Силни, и свето је његово име, и милостив је од колена до колена 
онима који га се боје’.“

 Ев. по Луки 1:46-50.

У Православној цркви се Марија, мајка Господа Исуса Христа, назива 
пресветом Мајком Божијом (Богородицом), приснодјевом Маријом (заувек 
девицом), најмоћнијом заштитницом и покровитељицом хришћанског рода 
као и крунисаном небеском царицом која седи на Божијем престолу. 

Пре него што будемо детаљно размотрили у светлу Библије и историје 
старих религија ова православна веровања, желим да на основу богонадах-
нуте Речи Божије сагледамо Маријин живот.

МАРИЈА У СВЕТОМ ПИСМУ

Текст који описује најранији историјски моменат „нашег“ сусрета са Ма-
ријом у апостолским списима, налази се у ев. по Луки 1:26-38:

„А у шести месец посла Бог анђела Гаврила у галилејски град по имену 
Назарет девојци испрошеној за човека по имену Јосифа из Давидовог дома; 
девојка се звала Марија.“ (ст. 26-27)

У то време, она је као одрасла девојка (највероватније између 14 и 20 год. 
старости, иако нам еванђелисти не саопштавају тај податак) живела у Наза-
рету и била вереница човека који се звао Јосиф. Ев. по Матеју 1:16-25, као и 
ев. по Луки 2:5 казују нам да је Јосиф касније постао и Маријин муж, те да 
је са њим имала (после Исусовог рођења) још најмање шесторо деце (ев. по 
Матеју 13:53-56).

Према наводима из Новог завета, Марија је била скромна и побожна де-
војка која је живела у кући својих родитеља. Иако је већ била испрошена, по 
тадашњем обичају, она је могла да у родитељској кући проведе још годину 
дана до венчања и пресељења у дом свога мужа.1 Баш у то време, Марији 
се јавио анђео Гаврило и саопштио јој радосну вест о чудесном зачећу и 
рођењу Сина Божијег. Поменута анђеоска порука о зачећу детета је Марију 
веома изненадила а сама његова посета уплашила. Иако се спремала да ус-
коро пређе у кућу свога изабраника - након венчања, на вест о зачетку њене 

1 Наведено према: Еванђеље по Матеју са тумачењем, др Димитрије Стефановић, 1923. год. 
стр. 6. 
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трудноће, будући да је знала да до тада још увек није имала полни однос са 
мушкарцем, уплашено је упитала: „Како ће то бити кад не знам мужа?“ (Лк. 
1:34). Анђеоски одговор је био да ће то дете бити Син Божији, те да ће зачети 
на девичански начин – силом Свевишњега, без учешћа мушкарца (Лк. 1:35). 
Марија, као побожна девојка, смирено је одговорила: „Ево служитељке Гос-
подње; нека ми буде како си казао.“ (ст. 38).

Након што је провела три месеца у дому своје рођаке Јелисавете (мајке 
Јована Крститеља) у Јудеји, након рођења њеног чеда, Марија се вратила у 
Назарет. Била је у четвртом месецу трудноће (Лк. 1:56), те је Јосиф одмах 
уочио бременитост своје вољене. Био је јако ожалошћен чињеницом (како 
је он сматрао) да га је његова вереница преварила и затруднела са другим 
човеком. Нису ни мало помогла њена убеђивања да ју је посетио анђео, те 
да је дете које носи божанске природе. У дубокој разочараности и болу свога 
срца, овај младић у то није могао да поверује. Дошао је на идеју да је отпус-
ти од себе, без да за то сазна велики број људи. Он је врло добро знао да, у 
супротном, мора јавно да објави да му је супруга била неверна, што би по 
прописима Божијег закона датог Мојсију сасвим сигурно резултовало Ма-
ријиним каменовањем – те њеном смрћу (Мт. 1:18-21; 5. Мојсијева 22:13-21). 
Ипак, управо у време када је Јосиф планирао да се у тајности растане са 
Маријом, и њему се јавио Божији гласник и објавио да слободно и без страха 
узме Марију за жену, јер је дете у њеној утроби зачето силом Светог Духа. 
Послушавши Господње откривење, вереници су склопили брачну заједницу 
и наставили да живе у њој складно и богоугодно.

Оно што желим да на овом месту посебно истакнем јесте чињеница да 
еванђелисти снажно наглашавају да су Јосиф и Марија били у стварном 
браку (тј. да су били муж и жена у правом смислу те речи), а не како то твр-
ди православно предање - само рођаци (осамдесетогодишњи старац Јосиф 
и девојка Марија коју је узео у своју кућу ради очувања њеног девичанства). 
Ево неких од стихова који говоре о томе да је Јосиф био прави Маријин 
муж:

„Пошто је Јосиф, њен муж био праведан...“ (Мт. 1:19);
„Девојци испрошеној за човека по имену Јосифа...“ (Лк. 1:27);
„Да се упише са својом испрошеном женом Маријом која је била 

трудна.“ (Лк. 2:5);1

Исто тако, наглашавам да су Јосиф и Марија, после рођења Исуса – који 
је њој био првенац (први од неколико синова које је родила), имали још 
деце, те да се Јосиф чувао телесног (сексуалног) контакта са Маријом само 
за време њене прве трудноће. Стих 25. првог поглавља ев. по Матеју то јасно 
истиче. У преводу Новог завета којег је сачинила комисија св. архијерејског 
синода СПЦ, овај стих овако гласи:

„И не знадијаше за њу док не роди сина својега првенца, и надјену му 
име Исус.“2 

1 Нагласци су моји.

2 Нови завет, превод комисије СПЦ, четврто исправљено издање, 1998. год. Нагласак мој.
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Други преводиоци преводе овај стих на сличне начине. Дакле, реч „не 
знадијаше“ (тј. „не познаваше је“ – у преводу др Емилијана Чарнића), са-
свим сигурно не значи да Јосиф Марију није познавао (у смислу упозна-
вања тј. првог сусретања), јер у еванђељима читамо да је Марија неколико 
месеци пре Јосифовог сна већ била верена за њега, а то значи да су се лично 
познавали већ доста дуго времена. Такође, писци еванђеља нам казују да 
је Марија путовала са својим мужем у Витлејем због пописа (Лк. 2:4-5), те 
да су живели у брачном заједништву од тренутка када је Господ, посредс-
твом анђела – у сну, Јосифу то био наложио (пет месеци пре поменутог пу-
товања). Ипак, Свето писмо нам ставља до знања да Јосиф „није познавао“1 
своју жену до момента Исусовог рођења (наглашена је реч „док“2, која јасно 
говори да је Маријин муж „спознао“ своју жену након рођења њеног првен-
ца). Одредница „спознати своју жену“ се користи на више места у Библији 
и она увек представља опис успостављања полног контакта, након кога су 
рађана деца. Навешћу само неколико примера:

„Иза тога Адам позна Јеву жену своју, а она затрудње и роди Каји-
на...“ (1. Мојсијева 4:1) 

„А Адам опет позна жену своју, и она роди сина, и надје му име Сит...“ 
(1. Мојсијева 4:25)

„И Елкана позна Ану жену своју, и Господ се опомену ње. И кад би врије-
ме по што Ана затрудње роди сина, и надје му име Самуило...“ (1. књига 
Самуилова 1:19-20).3 

Превод комисије СПЦ (попут свих осталих) нам још наглашава да је Исус 
био Маријин првенац (а не јединац) што је сасвим у складу са новозаветним 
текстовима који говоре и о осталој њеној деци са Јосифом.

Исусов и Маријин међусобни однос

Божија Реч нас обавештава да се Марија, заједно са Јосифом, бринула о 
Исусу у његовом одрастању, али и да више пута није могла у потпуности да 
схвати његове речи и значај његове мисије.

У време када се Исус, у доби од дванаест година, одвојио од родитеља и 
остао у јерусалимском храму, уместо да буде са њима на путу према Назаре-

1 Православна црква (тј. свети Атанасије) овако објашњава речи „не знадијаше“: „Заиста Јо-
сиф не знађаше шта је у Њој, шта се у Њој збива. А када она роди, тада он познаде: тада 
познаде Јосиф Дјеву каква бејаше сила у Њој, и шта се она удостоји постати...“. Види: Јустин 
Поповић, „Житија светих“ за децембар, стр. 734. Овакав покушај објашњења веома јасног 
библијског текста је више него наиван, из разлога што је Јосиф веома добро знао да Марија 
носи Сина Божијег јер га је са тиме упознала и сама Марија као и анђео (Мт. 1:20-21). У ис-
том тексту св. Атанасија који пропагира веру у трајно Маријино девичанство, казује се да се 
Јосиф поклонио пред њом и Исусом у витлејемској пећини, што је потпуно супротно Новом 
завету који уопште не помиње обичај било чијег „поклоњења“ пред Маријом.

2 За реч: „док“, св. Теофилакт вели да значи: „Никада је он не познаде као жену. (...) Како се он 
могао дотаћи девице Господње која је обећала Богу вечно девство?“ Наведено дело, стр. 726. 
Никако није притом јасно, иако Јустин Поповић покушава да пронађе доказе у Библији за 
овакав став, како реч: „док“ може да има исто значење као реч: „никад“? 

3 Нагласци моји.
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ту, на Маријин прекор: „Дете, зашто си нам то учинио? Види, твој отац и ја 
тражили смо те уцвељени.“, Исус је одговорио: „Зашто сте ме тражили? Зар 
нисте знали да ја треба да будем у дому свога Оца?“ (Лк. 2:48-49). 

Наредни стих (педесети, у 2. гл. ев. по Луки) нам ставља до знања да Јо-
сиф и његова супруга нису разумели управо упућену Христову поруку. Ипак, 
без обзира на њихово ограничено разумевање духовних истина, дете Исус је 
својим родитељима био послушан.

Када је, након осамнаест година, Он отпочео своју месијанску службу 
после крштења на Јордану, Исусова мајка је поново испољила своје несавр-
шенство у разумевању његовог дела и поучавања. Наравно, као дивна по-
божна жена, она се брзо прилагођавала Божијој вољи и исправљала своје 
поступке. Тако, за време свадбе у Кани галилејској, након што је домаћину 
нестало вина, Марија се обратила свом сину, подразумевајући да он треба 
нешто да учини по том питању:

„И кад је нестало вина, рече Исусова мајка њему: немају вина. Исус јој 
пак рече: шта ја имам с тобом, жено? још није дошао мој час.“ (Ев. по Јовану 
2:3, 4);

На овај начин, Господ је показао да је он тај који одлучује о чињењу ме-
сијанских знамења, и да не прима савете својих ближњих по питању извр-
шавања Божијег дела.

Другом приликом (Мк. 3:21-22, 31-35), након Господњих беседа и чудес-
них дела, која су многи Jудеји сматрали делима која нечастиви чини кроз 
њега - верујући да Исус махнита под утицајем демона – те да није при чистој 
свести (као у Јн. 10:20), због своје велике забринутости Марија и њени си-
нови су дошли да га ухвате и ућуткају – да би га заштитили од противника. 
Међутим, као и у првом случају, Исус није дозволио да било ко омета његов 
начин рада и спречава га да изврши Божије дело (па макар то било и добро-
намерно). Пошто су његова мајка и браћа и на овај начин испољили неразу-
мевање Христовог деловања и извесну дозу неверице у исправност његових 
поступака, Господ се обратио својим слушаоцима, указујући им на то ко су 
заправо његови прави рођаци:

„И одговоривши рече им: ко су мајка моја и браћа моја? И погледавши 
наоколо оне који су седели око њега, рече: гле, мајка моја и браћа моја. Јер 
ко изврши вољу Божију, тај је брат мој и сестра и мајка.“ (Мк. 3:34-
35. Нагласак мој).

Еванђелист Јован нам ставља до знања да ни Исусова браћа по телу (по-
лубраћа, по мајци) пре васкрсења нису веровала у Њега (Јн. 7:3-10), те да их 
је Господ сматрао (у том историјском тренутку) делом грешног света који 
стоји њему насупрот. Између осталог и из тог разлога, делимичног или чак 
потпуног одбацивања у оквиру своје телесне породице, Христос је све своје 
ученике назвао својом браћом, сестрама и мајком, говорећи да они пред-
стављају његову праву породицу – која му верује и која га разуме.

Другом приликом, након што је изговорио низ величанствених духов-
них поука народу који га је слушао, једна жена, сва усхићена због спознања 
божанских истина, похвалила је Господа закључивши да његова мајка мора 
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бити јако благословена и срећна што има оваквог сина. Међутим, Христос 
је на овакву констатацију одговорио речима да је много већи благослов на 
онима који поштују и извршавају Божију вољу - и на тај начин дао још један 
доказ да његова мајка не ужива никакав повлашћени положај у оквиру Бо-
жијег народа:

„А кад је он то говорио, једна жена из народа подиже глас и рече: блаже-
на је утроба која те је носила и блажене су дојке које си сисао. На то он рече: 
ипак су више блажени они који слушају Божију реч и држе је.“ (Лк. 11:27-
28. Нагласак мој ).

Поред управо наведених еванђелских извештаја који нам јасно указују да 
је Исус своју мајку сматрао и у јавности представљао посве једнаком осталим 
његовим следбеницима, за даље доказивање ове тврдње послужиће нам и 
један светопредањски текст. Овај текст, као што ћемо моћи да приметимо, 
није написан да би Марију – „Мајку Божију“ ставио у раван са многим ми-
лионима хришћана који су живели у прошлим вековима или пак са онима 
који живе до данашњих дана, већ насупрот – да је узвиси и стави на веома 
повлашћен положај над читавом творевином. Ради се о једном „небесном 
виђењу“ којега је био удостојен преподобни Григорије, ученик Василија Но-
вог у IX веку после Христа. После веома пажљивог читања описа онога што 
је у визији страшног суда било „објављено“ Григорију, упоредићемо га са 
учењем Светога писма. Ево како нас православна литература извештава о 
овом виђењу:

„Прва од свију показа се пречиста и пресвета Богородица, Мати Господа 
нашега Исуса Христа. У тај час Господ скиде са пречисте своје Главе 
чудан венац, и стави га на Њену главу и рече јој: прими Мати 
моја ову славу, коју ми дарова Отац мој, за победу над ђаволом и смрћу 
којој одолех, примивши тело од Тебе. Затим јој даде праву одежду, баграни-
цу Царску, коју је само Он облачио, као Богочовек. Подари јој и још много 
других духовних дарова, поштујући је и речју и делом као Матер своју. Она 
Му се тада приближи, и посади је на свој божански Престо, узвисивши 
је тако над свима светима. (...) Узвиси је Господ, као Госпођу и Владатељку 
над свима небеским Силама, које јој запеваше са великом радошћу.“1

И поред тога што овај текст описује сву суштину православног веровања 
о Богородици, о чему ћемо касније много детаљније да говоримо, готово 
сви детаљи описани у овој визији, према речима Господа Исуса Христа и 
Његовим Духом надахнутих апостола, односе се и на све остале хришћанске 
вернике. Наиме, у Божијој Речи стоји записано да ће и сви остали наново-
рођени верници једнога дана, према Господњем обећању, примити Божију 
славу и сести на Христов божански престо – а не само Марија. У својој прво-
свештеничкој молитви, Спаситељ Исус, обраћајући се свом небеском Оцу, 
изјавио је да је своју (божанску) славу коју је примио од Њега предао својим 
ученицима. Такође, онима који у својој верности Њему буду истрајали до 
краја и вером победили сва грешна искушења, Исус је обећао да ће сести на 
његов престо:

1 После смрти, Манастир Милешева, 1991. год. стр. 29-30. Нагласак мој.
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„Дао сам им славу, коју си ти дао мени, да буду једно као што смо 
и ми једно...“1

„Ономе који побеђује даћу да седне са мном на мој престо, као 
што и ја победих и седох са својим Оцем на његов престо. Ко има ухо нека 
чује шта Дух говори црквама.“2

Поред ових небеских почасти које чекају Божије вернике (међу којима 
је, једна од милиона, и телесна мајка Господа Христа) Исус и апостоли су 
набројали и многе друге. Међу њима су и достојанство једења плодова са 
дрвета живота које је у Божијем рају (Отк. 2:7); примање венца живота (Отк. 
2:10), примање власти над многобошцима, пастирства над њима гвозденом 
палицом као и преузимање звезде Данице (Отк. 2:26-28). Христови вер-
ници ће бити, такође, учињени стубом у храму Бога Оца, а на њима ће, по 
Христовим речима, бити написано Божије име, име новог Јерусалима као и 
Христово ново име (Отк. 3:12). Сваки верник ће од Господа добити и бели 
камен са написаним својим новим именом (Отк. 2:17). Према учењу Светог 
писма, Господњи анђели су послани од Бога да служе и буду помоћници 
онима који ће наследити спасење (Пс. 34:7, 91:11, 12; Јевр. 1:14; Отк. 19:10; 
22:8), те је стога апостол Павле и могао да изјави да ће свети судити како 
свету (неверујућим људима) тако и анђеоским бићима (1. Кор. 6:3), што све 
још једанпут указује на узвишеност свих спашених људи у односу на осталу 
творевину – а не само на узвишеност Марије. Дакле, као што смо уочили, по-
кушај православних поштовалаца Мајке Божије, да помоћу оваквих небес-
ких виђења и разноразних других ванбиблијских откривења узвисе Исусову 
мајку Марију над свим осталим верницима једноставно није успео. Увидели 
смо, наиме, да Свето писмо сведочи о потпуној равноправности пред Богом 
свих земаљских Христових следбеника, укључујући ту и Његову мајку кроз 
коју му је Отац подарио људску природу. Но, и поред тога што Господ Исус 
није узвисивао своју мајку врх небеса, како то верују православни, Он се, 
као савршени син, увек бринуо о њој, а поготову после смрти свога очуха 
и старатеља Јосифа. Као што јој је био послушан у младости, тако се о њој 
бринуо и неколико тренутака пре своје смрти на крсту. Знајући да јој је муж 
преминуо, кћери удате (Мк. 6:3), а синови још увек нису постали његови 
следбеници (Јн. 7:5), Господ Христос је у том тренутку поверио своју мајку 
на бригу свом најмлађем апостолу Јовану (Јн. 19:25-27). 

Но, управо на темељу овог новозаветног текста који описује поверавање 
Марије Јовану на старатељство, Православна црква жели да потврди своје 
учење да Исусова мати није имала више деце (јер би у том случају, смат-
рају они, Марија била поверена на бригу својим потомцима.). Ипак, теолози 
Источне цркве превиђају неколико библијских чињеница у вези поменутог 
спорног питања. На овом месту желим да их укратко поменем.

Као што сам већ рекао, апостол Јован у свом еванђељу износи чињеницу 
да је Марија, Исусова мајка била присутна код крста на коме је њен син био 
разапет:

1 Ев. по Јовану 17:22. Нагласак мој.

2 Откривење Јованово 3:21. Нагласак мој.
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„А код Исусова крста стајаху његова мајка, и сестра његове мајке, Марија 
Клопина, и Марија Магдалина. А Исус, видевши мајку и крај ње ученика 
кога је љубио, рече мајци: жено, ето ти сина. Затим рече ученику: ето ти 
мајке. И од онога часа узе је ученик к себи.“ (Јн. 19:26-27).

Зачудо, остали еванђелисти у својим извештајима о овом догађају, нигде 
не помињу присуство Исусове мајке код крста. Ипак, они именују одређене 
женске особе које су се ту налазиле. Пошто би, дакако, био велики пропуст 
самих апостола њено непомињање - уколико је она заиста ту била присут-
на (што нам доказује ап. Јован), остаје нам да међу поменутим женама у 
осталим еванђељима пронађемо опис Марије, мајке Господа Исуса Христа. 
Еванђелист Матеј између осталих помиње Марију, мајку Јаковљеву и Јоси-
фову; Марко говори о Марији, мајци Јакова млађег и Јосије; а Лука пак о 
женама које су са Исусом дошле из Галилеје:

„А беху онде и гледаху издалека многе жене, које су пратиле Исуса од Га-
лилеје и служиле му. Међу њима беше Марија Магдалина, и Марија, мај-
ка Јаковљева и Јосифова, и мајка Зеведејевих синова.“ (Мт. 27:55-56);

„А посматраху из далека и жене, међу којима беше Марија Магдалина, 
Марија мајка Јакова Млађег и Јосије, и Салома...“ (Мк. 15:40);

„А Марија Магдалина и Марија Јосијина посматраху где је положен.“ 
(Мк. 15:47);

„А сви његови знанци стајали су издалека, и жене које су дошле за њим 
из Галилеје - и гледаху ово.“ (Лк. 23:49).1

Као што сам раније напоменуо, еванђеља нам стављају до знања да је 
Исусова мајка са својим мужем Јосифом имала још неколико синова (и кће-
ри), међу којима се помињу и Јаков као и Јосиф (који је био познат и под 
својим другим именом Јосија). Једном приликом, после запажене Христове 
беседе, неки од становника Назарета који су Исуса познавали од детињства 
почели су да се ругају говорећи:

„Није ли ово дрводељин син? Не зове ли се његова мајка Марија и његова 
браћа Јаков, Јосиф, Симон и Јуда? И нису ли његове сестре све код нас? 
Откуда дакле овоме све то? И саблажњаваху се о њега.“ (Мт. 13:55-56);

„Није ли ово дрводеља, син Маријин и брат Јаковљев и Јосијин и Ју-
дин и Симонов? И нису ли сестре његове овде код нас? И саблажњаваху се о 
њега.“ (Мк. 6:3).2

Оно што наравно Назарећани нису знали јесте да Исус није био Јосифов, 
већ Син Божији, али им је свакако било познато да је после рођења Исуса, 
који је био првенац, Марија родила још неколико деце у Јосифовом дому. 
Чињеница коју, дакле, запажамо јесте да је покрај крста на коме је био раз-
апет Исус била и његова мајка (како то описује Јован), тј. Марија мајка Ја-
ковљева и Јосифова (односно Јосијина; како је описују Матеј и Марко).

На дан Христовог васкрсења, рано ујутро, на његовом гробу су такође 
биле неке од жена које су га пратиле. Разлог њихове посете гробу је било 
помазање мртвог Исусовог тела које је пар дана раније било скинуто са др-

1 Нагласци на цитираним стиховима су моји.

2 Нагласци су моји.
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вета и положено у гроб који је био у власништву Јосифа из Ариматеје (Мт. 
27:57-60). Иако је Господ више пута напоменуо својим ученицима да ће вас-
крснути из мртвих трећег дана по распећу1, они то нису веровали (Мк. 16:9-
14). Тако, ни ове жене, које су дошле до Исусовог гроба нису то учиниле зато 
да би се увериле у стварност Његовог васкрсења већ из убеђености да је Он 
још увек мртав, те да би довршиле обред сахране и помазања који нису успе-
ле приликом полагања тела у гроб, због отпочињања дана одмора – суботе 
(која је почињала у петак после заласка сунца, Јн. 19:42):

„А после суботе, у свануће првога дана недеље, дође Марија Магдалина и 
друга Марија да погледају гроб.“ (Мт.28:1);

„И пошто прође субота, Марија Магдалина, Марија мајка Јаковљева 
и Салома купише мирисе да дођу да га помажу.“ (Мк. 16:1); 

„То су биле Марија Магдалина и Јована и Марија Јаковљева мајка; 
и остале жене са њима рекоше ово апостолима.“ (Лк. 24:10).2 

Из свих поменутих текстова увиђамо присуство Марије мајке Господње 
приликом распећа, сахране и „неуспелог“ миропомазања Исусовог, с том 
разликом што је апостоли називају мајком Јаковљевом и Јосијином. Ипак, 
желим да јасно дођемо до одговора на питање: који је разлог да неки еванђе-
листи називају Исусову мајку управо овако?

Као што је познато, еванђелисти су своје извештаје о догађајима из Ису-
совог живота записали тек неколико деценија после његовог вазнесења на 
небо, а не одмах по њиховом одигравању (попут извештаја са „лица места“). 
У међувремену, поменута Исусова браћа, за које нам ап. Јован говори да 
нису веровала у Њега (Јн. 7:5) за време Христове земаљске мисије, поверо-
вала су у Господа после његовог васкрсења. Књига Дела апостолских нам ка-
зује да су сви они били у кругу апостола и осталих ученика на заједничким 
састанцима верника прве Цркве:

„И кад су ушли у кућу, попеше се у горњу собу где су обично боравили 
Петар и Јован, Јаков и Андреја, Филип и Тома, Вартоломеј и Матеј, Јаков 
Алфејев и Симон Зилот и Јуда Јаковљев. Сви ови истрајно и једнодушно 
су се молили Богу заједно са женама и Маријом, Исусовом мајком, и 
његовом браћом.“ (2:13-14; Нагласак мој).

У време убиства апостола Јакова (Јовановог брата; Дела ап. 12:2), Јаков 
брат Господњи је био старешина јерусалимске цркве (Дела ап. 12:17; 21:18; 
1. Кор. 15:7; Гал. 2:9, 12). Апостол Павле, приликом једне своје посете овој 
цркви, упознао је поменутог Маријиног сина:

„Затим, после три године, одох горе у Јерусалим да упознам Петра, те 
остах код њега петнаест дана. А неког другог од апостола нисам видео сем 
Јакова брата Господњег.“ (посл. Галатима 1:18-19; Нагласак мој).

Очигледно је да је и Павле био упознат са чињеницом да је Исус имао 
браћу „по телу“ који су били Маријини синови, а не Јосифови из првог брака 
(како верују православни, а о чему ће више речи бити касније), јер у овом 

1 Мт. 17:22-23; Мк. 9:31-32; Лк. 9:44-45.

2 Нагласци су моји.
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другом случају не би могао да назове Јакова Господњим братом (јер би сва-
како знао да Јаков није Маријин син).

На исти начин како је Јаков постао један од вођа прве цркве (и писац 
посланице Јаковљеве), тако је и Јуда постао писац посланице која је названа 
по његовом имену. Овај Јуда је такође био Исусов полубрат а не апостол који 
се звао „Јуда Јаковљев“, а то уочавамо из саме његове посланице. Наиме, он 
себе назива Јаковљевим братом и слугом Исуса Христа, а не „апостолом“ 
– онако како себе представљају Петар и Павле на почетку својих посланица. 
Такође, писац Јудине посланице у 17. стиху себе искључује из редова апосто-
ла речима: „А ви, драги моји, подсетите се на речи које су апостоли Господа 
нашега Исуса Христа унапред казали.“ 

Управо из разлога што су Исусова полубраћа постала истакнути учитељи 
Цркве на прелазу из прве у другу половину I века, и као такви били познати 
широком кругу верника баш у време када су настајали новозаветни записи 
(па и еванђеља), Матеј, Марко и Лука су, пишући о Исусовој мајци која је 
била учесник догађаја око Његове смрти и васкрсења, говорили о њој и као 
о мајци познатих првовековних црквених вођа.1 Веома је тешко поверовати 
да је у то време (када је Исусових ученика било веома мало – у данима након 
Његове смрти, када га је мноштво следбеника напустило, као и у Јн. 6:66) 
постојала још нека Марија која би имала синове са истим именима као и 
мајка нашег Господа.

На овај начин сагледали смо највећи број појединости везаних за живот 
Христове мајке Марије, као и његових блиских сродника. Све друге детаље 
сам намерно изоставио да би смо их сагледали у наставку овог поглавља 
које говори о „Марији у предању Православне цркве“.

МАРИЈА У СВЕТОМ ПРЕДАЊУ

„Православна црква поштује Дјеву Марију као „часнију од херувима и не-
упоредиво славнију од серафима“, Ону Која надмашује сва створења. Црква 
у Њој види Мајку Божију и Молитељку пред Сином за читав људски род и 
непосредно јој се моли за заступништво. Љубав и поштовање Богоро-
дице јесте душа православне побожности, њено срце које греје и 
оживљава читаво тело (...) Ко не поштује Марију тај не познаје ни 
Исуса, а вера у Христа која у себе не укључује поштовање Богородице јесте 
другачија вера, другачије хришћанство у поређењу са црквеним.“2

1 Исти је случај и са Симоном из Кирине, кога су Римљани приморали да носи крст за Исусом 
на Голготу. Лука у свом еванђељу спомиње: „И кад су га повели, ухватише неког Симона из 
Кирине који је долазио из поља...“ (23:26). Марко, међутим спомиње да је овај Симон имао и 
синове Александра и Руфа (Мк. 16:21). Сасвим је извесно да апостоли уопште нису познава-
ли ове људе у моменту Исусовог распећа, јер је Кирина, из које су они долазили – бивајући 
део јеврејске дијаспоре, била удаљена око 1000. км. од Јерусалима и налазила се у северној 
Африци, западно од Египта. Ипак, у време када Марко пише своје еванђеље (око 60-65. г. 
нове ере), Симон, Александар и Руф су већ били познати хришћани у првој Цркви. Зато, када 
пишући свој извештај спомиње Симона, он даје и ближу одредницу говорећи да је то Алек-
сандров и Руфов отац; дакле отац људи који су већини хришћана били познати.

2 Сергиј Булгаков, Православље, 1991. г. стр. 183.
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„Мати Исусова беше побожна чиста девојка, по имену Марија, по тра-
дицији и најбољим и најстаријим апокрифним, тј. неавтен-
тичним апостолским еванђелијима, кћи побожних богобојажљивих ро-
дитеља, Јоакима и Ане, који су из племена Давидова водили своје порекло и 
живили у Назарету у Галилеји.“1

У Православном црквеном календару постоји више празника везаних за 
поштовање Мајке Божије. Најважнији од њих су рођење, ваведење и успење 
пресвете Богородице. Желим да о свим овим догађајима размислимо и до-
несемо потпуно реалан суд, у складу са првовековним апостолским вероис-
поведањем записаним у Светом писму.

Пре свега, морам да нагласим да ни један апостол, ни на једном једином 
месту у Новом завету не помиње ништа о догађајима које сам малочас на-
вео, а који су присутни у православном исповедању вере. Уколико су то за-
иста били тако важни догађаји за хришћанску Цркву и спасење људи широм 
света, једноставно је неопростиво да су апостоли тако важне ствари, које су 
им биле познате, сакрили од шире јавности. Ни сам еванђелист Лука не 
спомиње ништа из Маријине младости као ни из периода после Христовог 
вазнесења (осим у Дела ап. 1:14), иако је на почетку свог извештаја записао:

„Наумих и ја – пошто сам све тачно испитао од почетка – да ти напи-
шем по реду, угледни Теофиле, да увидиш истинитост онога о чему си поу-
чен.“ (Лк. 1:3-4; Нагласак мој).

Као што може да се примети, Лука пише по реду, о ономе што је тачно 
испитао, а о чему је Теофил већ био поучен. Према томе, уколико овај писац 
еванђеља (као и остали) апсолутно ништа не помиње о догађајима о којима 
нас обавештава православно предање, то свакако значи да о њима није ниш-
та знао, те да у складу са тиме, о томе није ни поучавао остале хришћане. 
Апостоли Матеј и Лука сматрају почетком приповедања важних спасењс-
ких догађаја моменат најаве и рођења Исуса Христа, а не догађаје из ране 
младости Исусове мајке. Но ипак, у записима првих Господњих ученика на-
лазимо доста података са којима можемо изаћи у сусрет светопредањским 
тврдњама и проверити њихову тачност.

Рођење пресвете Богородице

„Канонска јеванђеља иначе дају мало података о Марији, мајци Исусо-
вој, тако да се потпунија слика о њеној митско – божанској личности може 
добити тек ако се узме у обзир голема апокрифна и хагиографска литера-
тура, народне легенде и средњевековна иконографија. Ту, пре свега, треба 
издвојити апокрифну „Књигу о рођењу Маријином“ (доцније названу Ја-
ковљево протоеванђеље) из другог века, те „Књигу о смрти Богородичи-
ној“ из трећег, односно „Арапско јеванђеље о Исусовом детињству“ из 
шестог столећа. Неке од тих легенди сакупљене су у средњем веку у читаве 
компендије и циклусе у којима се врло подробно описују многи догађаји из 

1 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 110. Нагласак мој.
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Маријиног живота. Према тим маштовитим неканонским описима Марија 
Богородица се још као трогодишње дете васпитавала у Јерусалимском хра-
му, бавила ручним радом и примала храну из руку анђела. Већ са дванаест 
година заветовала се на вечно девичанство. „1 

Православна црква нам приповеда (на основу неканонске апокрифне 
литературе) да је Марија рођена из брака старих родитеља Јоакима и Ане, 
који су до тада већ педесет година ишчекивали да им Бог подари дете. Вла-
дика Николај Велимировић у свом „Охридском прологу“ говори да је пос-
ле њихових усрдних молитава Бог послао свог анђела да им најави рођење 
„кћери преблагословене, којим ће се благословити сви народи на земљи, и 
кроз коју ће доћи спасење свету“.2 Такође, исти писац каже: 

„Јер им дарова не само ћерку, но и Богомајку; озари их не само радошћу 
временом, него и вечном. Даде им Бог само једну ћерку, која им доцније 
роди само једног унука – али какву ћерку и каквог унука! Благодатна Ма-
рија, благословена међу женама, храм Духа Светога, олтар Бога Живога, тр-
пеза хлеба небеснога, живот светиње Божије, дрво најслађега плода, слава 
рода људског, похвала рода женског, источник девства и чистоте – то беше 
Богом дарована ћерка Јоакима и Ане.“3

У Прологу за 9. септембар (по старом – јулијанском календару), владика 
Николај бележи податак да је Јоаким био син Вирпафира из Јудиног племе-
на, који је био потомак цара Давида. 

Ипак, еванђелист Лука, спомињући Маријине мушке претке нигде не 
наводи ни Јоакима ни Вирпафира (иако је све „тачно испитао од по-
четка“). Наиме, када упоредимо Христово родословље из ев. по Матеју 
1:1-16; са оним које је записао Лука у 3:23-38, на први поглед увиђамо да се 
умногоме разликују. Родословље из Лукиног еванђеља не само што је дуже 
(и прати линију Христових предака до самог Адама), већ се уопште не пок-
лапа са Матејевим, почев од Исуса па уназад све до цара Давида. Матеј нам 
преноси родословно стабло предака Маријиног мужа Јосифа, коме се отац 
звао Јаков, а порекло је водио од чувеног израиљског цара Давида – преко 
његовог сина Соломона. Ми, дакако, знамо да ово родословље нема никакве 
стварне везе са Исусом Христом, јер Јосиф није био његов отац већ поочим 
(очух). Стога ни Јосифови преци нису били стварни преци Господа Исуса. 
Ако томе додамо да се у једанаестом стиху прве главе ев. по Матеју спомиње 
и Јехонија (Хонија), за кога је Господ у књизи пророка Јеремије 22:30 рекао 
да нико од његових потомака никада неће сести на престо и владати Изра-
иљем – онда нам уистину постаје јасно да Исус нема никаквог телесног по-
рекла од Давидовог сина Соломона – који је далеки Јосифов предак. Међу-
тим, иако смо установили да ово родословље није Христово већ Јосифово, 
због чега га Матеј записује и назива Господњим? Једноставно из разлога 
што је његово еванђеље писано на арамејском језику и намењено Јеврејима 
1 Милан Вукомановић, Рани хришћански митови, 1997. г. стр. 58. Нагласак мој.

2 Владика Николај, Охридски пролог, Глас Цркве, 2000. г. стр. 650 (9. септембар). Нагласак 
мој.

3 Наведено дело, стр. 648 (8. септембар).
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који су живели у тадашњој окупираној израиљској држави. Њихово веро-
вање о Месији, које је било засновано на старозаветним пророчанствима1 
испољавало се кроз ишчекивање божанског владара који би водио порекло 
од цара Давида који је био из племена Јудиног. Иако Јосиф није био Исусов 
стварни отац, он је у ондашњем друштву на тај начин био третиран (био је 
носилац очинског права). Приказујући царско порекло Исусовог старатеља, 
Матеј је хтео да Јеврејима стави до знања да је и Христос царскога рода, тј. 
очекивани Месија.

Са друге стране, у Лукином еванђељу налазимо још једно родословље 
Господа Исуса. Оно почиње:

„А он, Исус, имао је око тридесет година када је почео, и био је – како се 
мислило – син Јосифов, Илијев, Мататов, Левијев...“ (Лк. 3:23-24).

Пошто смо већ установили да се Јосифов отац звао Јаков а Јаковљев Ма-
тан итд, увиђамо да се ова два породична стабла не поклапају. Додуше, ис-
тина је да су у оно време људи могли бити познати под различитим имени-
ма, као на пример ап. Петар (Кифа) се звао Симон, име дато ап. Вартоломеју 
приликом обрезања било је Натанаило (Вартоломеј значи: „син Толомејев“, 
отац Натанаилов је био Толомеј), а еванђелист Марко је имао и друго име 
Јован.2 Но сасвим је немогуће да Лука спомиње надимке оних личности 
којима Матеј записује лична имена (те да се ту ради, заправо, о једним те 
истим људима). Да то потврдим још боље, на крају крајева увиђамо да Лука 
изводи своје родословље од Давидовог сина Натана а не од Соломона као 
што то чини Матеј. Из разлога што Јосиф не може у исто време да буде син 
Јаковљев – потомак Соломонов, и син Илијев – потомак Натанов, то дола-
зимо до закључка да Лукин запис не представља Јосифове претке. Пошто 
Лука говори о Исусу: „И био је – како се мислило – син Јосифов, Илијев...“, 
јасно је да су Јевреји подразумевали њихову родбинску везу али да она није 
постојала. Једноставан одговор на ову „загонетку“ око два родословља јес-
те да ев. Лука записује Исусове праве телесне претке – све до Адама. Тако, 
особа по имену Илије не представља Јосифовог већ Маријиног оца3, који 
је заправо био Јосифов таст. Ипак, пошто у ондашње време у арамејском и 
хебрејском језику нису постојали појмови као што су „таст“, „свекар“, „деда“, 
„прадеда“, „унук“, „зет“ и слично (већ су се за све ове појмове користиле речи 

1 1. Мојсијева 49:10; Исаија 9:6-7; 11:1-2; Јеремија 23:5-6.

2 Ев. по Матеју 10:2-4; Ев. по Јовану 1:45-49; Дела ап. 15:37

3 Свето предање вели да је Илије Јосифов законити отац (по закону „левиратског“ брака) а Ја-
ков природни отац. Наиме, Јаков се оженио супругом свог покојног полубрата Илија, који је 
рођен из другог брака Јаковљеве мајке са Мелхијем из Натановог потомства. Тако је дакле, (у 
складу са 5. Мојс. 25:5-6.) Јосиф, иако природни син Јаковљев био назван Илијевим сином. 
Види: Житија светих за децембар, стр. 751. 

Ипак на крају није јасно какве везе има Христос са свим Јосифовим прецима (и по Јакову и по 
Илију), пошто он (Јосиф) није телесни отац Господа Исуса? Такође, Мелхиј се у Лк. 3:23-24. 
назива Илијевим прадедом а не његовим оцем (тј. човеком који је био ожењен његовом мај-
ком). Много је вероватније да је родослов из Ев. по Луки заправо родослов правих Исусових 
предака по телесној природи, предака Маријиног оца Илија.
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„отац“ и „син“), онда је потпуно јасно зашто Лука назива Јосифа Илијевим 
сином иако му је он заправо био зет.1

На овај начин смо утврдили да православно предање не износи истину о 
Маријиним родитељима, јер уместо Јоакима и Вирпафира налазимо Илија 
и Матата. Раније смо утврдили да није истинит ни навод да је Марија роди-
ла само једног сина, као и да није била кћерка јединица већ да је имала и 
сестру (Јн. 19:25). 

Ваведење пресвете Богородице

Разматрањем светопредањских тврдњи о Маријином ваведењу (од-
вођењу) у јерусалимски храм, те њеном боравку у њему, настављамо упо-
ређивање и доказивање да Православна црква не поседује истину у свом 
вероисповедању већ да се придржава историјских фалсификата.

Као што смо у претходној целини доказали да се Маријини родитељи 
нису звали Јоаким и Ана, те да она није била кћерка јединица – што пред-
ставља основно полазиште за испредање даљих легенди о Исусовој мајци, 
доказаћемо да се нису одиграли ни остали догађаји из њене ране младости 
– а у које нас уверава Источна црква.

Ваведење представља догађај одвођења трогодишње Марије у храм и 
њено завештање Богу, по ранијем обећању којим су се обавезали њени роди-
тељи још пре него што је она угледала светлост дана. Ни о овом догађају не 
налазимо помен у новозаветним записима. Ипак, кренимо редом. Владика 
Николај нам о овом догађају казује следеће:

„Када се Пресветој Деви Марији навршише три године од рођења, дове-
доше је родитељи њени свети, Јоаким и Ана, из Назарета у Јерусалим, да 
је предаду Богу на службу према ранијем обећању своме. (...) Сабраше се и 
многи сродници Јоакимови и Анини, да узму учешћа на овој светковини, у 
којој узимаху учешћа невидљиво и ангели Божји. (...) Беше Дева украшена 
царским благолепним одећама и украсима, како и приличи кћери царевој, 
невести Божијој.“2

Након што су стигли пред храм, Марија се попела уз степенице на чијем 
се врху налазио првосвештеник Захарија (будући отац Јована Крститеља), 
који ју је ухватио за руку и увео у најсветије место храма – Светињу над Све-
тињама. У храму, Марија је служила Богу и читала Свето писмо у наредних 
девет (или једанаест) година све до момента када је у доби од дванаест (или 
четрнаест, пошто је владика у овоме сам себи противречан; упореди 25. март 

1 Упоредити са текстом у Мт. 1:1; где се уместо израза „потомак“ употребљава реч „син“. Упоре-
ди такође и 1. Царевима 16:28 са 2. Царевима 8:18, 26 где се уместо речи „унука“ користи реч 
„кћи“. Код Јевреја жене никада нису биле укључиване у родословна стабла уместо мушка-
раца. Из тог разлога је уместо Марије у Лк. 3:23 споменут Јосиф као носилац очинског права. 
Ев. по Матеју 1:3, 5-6; не представља изузетак пошто су у тим стиховима жене поменуте уз 
носиоце родословља – њихове мужеве. 

2 Владика Николај, Охридски пролог, стр. 850, (21. новембар).
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и 21. новембар у Прологу) година старости предата своме сроднику, старцу 
Јосифу из Назарета да је овај чува под видом обручнице.1

У овом управо наведеном тексту који је записао епископ Николај, а који 
је познат у источном хришћанству већ вековима, запажамо неколико очиг-
ледних неслагања са богонадахнутим библијским извештајем.

Најпре, поред присуства анђела овом историји непознатом догађају, го-
вори се да је Марија „кћер царска и невеста Божија“ иако је Св. писмо ни 
на једном месту тако не назива. Даље, Захарија се назива првосвештени-
ком иако га еванђелист Лука назива (и то око 15 година касније; посматрано 
хронолошки) „обичним“ свештеником:

„У вријеме Ирода цара Јудејскога бијаше неки свештеник од реда Авиј-
на, по имену Зарија, и жена његова од племена Аронова, по имену Јелиса-
вета.“2 

Уколико би била истина да је овај Захарија (Зарија) петнаестак година 
раније учествовао у тако важном догађају као што је „ваведење Богороди-
це“ у Светињу над Светињама (што би, иначе, био преседан над преседа-
нима), ев. Лука би тако нешто сигурно записао и на то нас подсетио (као и 
ев. Матеј у случају смрти Јована Крститеља 14:1-12). Исто тако, као што сам 
већ истакао, помиње се један апсолутно невероватан догађај, а то је увођење 
трогодишњег детета у најсветије место храма. Свако ко имало познаје Све-
то писмо Старог завета, он познаје и прописе за службу првосвештеника 
у Божијој Светињи. Том верском поглавару је Господ дозвољавао улазак у 
најсветије место само по строго прописаним условима и то само на „Дан по-
мирења“ (Yom Kippur), једанпут у години. Мојсије, преносећи своме брату 
Арону првом јеврејском првосвештенику Божије упозорење о начину уласка 
у Светињу над Светињама, каже:

„И каза Господ Мојсију: реци Арону брату својему да не улази у свако 
доба у светињу за завјес пред заклопац који је на ковчегу, да не погине, 
јер ћу се у облаку над заклопцем јављати. (...) И нека Арон принесе јунца 
својега на жртву за гријех и очисти себе и дом свој, и нека закоље јунца своје-
га на жртву за гријех. И нека узме кадионицу пуну жеравице с олтара, који 
је пред Господом, и пуне прегршти када мириснога истуцанога, и нека унесе 
за завјес. И нека метне кад на огањ пред Господом, да дим од када заклони 
заклопац који је на свједочанству; тако неће погинути. Послије нека узме 
крви од јунца и покропи с прста својега по заклопцу према истоку, а пред за-
клопцем нека седам пута покропи том крвљу с прста својега. И нека закоље 
јарца на жртву за гријех народни, и нека унесе крв његову за завјес; и нека 
учини с крвљу његовом као што је учинио с крвљу јунчјом, и покропи њом 
по заклопцу и пред заклопцем. И тако ће очистити светињу од нечистота си-
нова Израиљевих и од пријеступа њиховијех у свијем гријесима њиховијем; 
тако ће учинити и у шатору од састанка, који је међу њима усред нечистота 
њиховијех. А нико да не буде у шатору од састанка кад он уђе да 
чини очишћење у светињи, докле не изађе и сврши очишћење за се и 

1 На истом месту.

2 Лк. 1:5; превод В. Караџић. Нагласак мој.



215

блажена марија или царица небеска

за дом свој и за сав збор Израиљски. (...) И ово нека вам буде вјечна уред-
ба: десети дан седмога мјесеца мучите душе своје, и не радите никакога 
посла, ни домородац ни дошљак који се бави међу вама. Јер у тај дан бива 
очишћење за вас, да се очистите; бићете очишћени од свијех гријеха својих 
пред Господом. (...) И ово нека вам је вјечна уредба да очишћате синове 
Израиљеве од свијех гријеха њиховијех једанпут у години. И учини Мојсије 
како му заповједи Господ.“1

Оно што се посебно истиче у овом тексту који објашњава једини начин 
на који је првосвештеник уопште смео да уђе у најсветију просторију храма 
(тј. „шатора од састанка“ пре него што је изграђен храм) је:

- то је морало бити на празник Помирења, десетог дана месеца Тишрија 
(седми месец по јеврејском календару), ст. 16:29-30;

- посебно одевен за ту прилику, првосвештеник је морао да принесе жр-
тве за очишћење својих и народних греха, ст. 3-11;

- морао је да принесе тамјан на кадиони олтар који се налазио у Светињи 
– испред завесе која је делила Светињу од „Светиње над Светињама“, 
ст. 12-13;

- његов улазак је био дозвољен само са крвљу жртвених животиња, ст. 
34;

- морао је да улази два пута у најсветију просторију храма (иза завесе) 
и да најпре крвљу јунца а потом јарца, седам пута попрска (покропи) 
крв са прста кога је претходно умочио у зделу са крвљу – на поклопац и 
испред поклопца заветног ковчега, ст. 14-15;

- нико није смео да улази заједно са првосвештеником у храм док је он 
обављао службу очишћења народних греха пред Господом, ст. 17;

- ова уредба је требала да се поштује као вечна уредба (дакле, потпуно 
непроменљива за сва времена), ст. 29, 34;

- сваки првосвештеник је морао да се придржава апсолутно свих прописа 
записаних у Божијем закону датом Мојсију. У супротном, Господ би га 
засигурно казнио смрћу, ст. 13;

Ову уредбу спомиње и потврђује и Нови завет:
„Пошто је то тако уређено, у први део скиније свагда улазе свештени-

ци кад врше своју службу, а у други део скиније само првосвештеник 
једном у години, не без крви, коју приноси за своје и за народне грехе 
учињене из незнања.“2

Да је апостолу, писцу посланице Јеврејима, био познат макар и један 
изузетак од овога правила и одступање од Божије заповести, он би сасвим 
сигурно то и поменуо након седмог стиха овог поглавља. Пошто је ова пос-
ланица писана барем седамдесет година после тобожњег Захаријиног улас-
ка у храм са девојчицом Маријом, њеном богонадахнутом писцу би овај до-
гађај морао бити познат. Како га он на овом месту не спомиње, као нити 
један други апостол било где у Новом завету, то морамо да закључимо да 

1 3. Мојсијева 16:2, 11-17, 29-30, 34. Нагласак мој.

2 Посланица Јеврејима 9:6-7. Нагласак мој.
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се ова приповест, утемељена на неканонским текстовима, никада није ни 
одиграла.

Наравно, знајући за сва ова супротстављања православног предања биб-
лијским извештајима, желећи да пружи повољно објашњење које би ишло 
на руку богословима Источне цркве, владика Николај помиње и образло-
жење које је дао св. Теофилакт Охридски (који је живео у XI - XII веку после 
Христа, упореди са Прологом за 31. децембар, стр. 959):

„Св. Теофилакт Охридски вели, да је Захарија „ван себе био и Богом обу-
зет“ када је Деву уводио у најсветије место храма, иза друге завесе, иначе се 
не би могао овај поступак његов објаснити.“1

Дакле, по мишљењу св. Теофилакта, овај Захаријин чин је потпуно не-
објашњив – јер се у свему коси са Божијом заповешћу. Но, ипак, може се 
схватити и оправдати тиме што је свештеник био „ван себе и обузет Богом“. 
Међутим, остаје нејасно како је могуће да Бог једнога момента нешто запо-
веда и забрањује а у другом случају човека води и „обузима“ на тај начин да 
овај учини управо супротно Његовој вољи?! Апостол Павле даје веома јасно 
упозорење:

„Зато не будите неразумни, него разумејте шта је воља Господња.“ (Еф. 
5:17); 

као и :
„Јер је Бог тај што чини у вама да желите и да делате – да му будете по 

вољи. (Фил. 2:13. Нагласак мој).
Свети Дух кроз апостола јасно говори да Бог у срцима својих слугу даје 

подстрек за извршавање Његове воље а не за њено кршење, што јасно гово-
ри у прилог томе да се овај догађај, заправо, никада није ни збио.

Маријино вечно девичанство

Православна црква чврсто заступа уверење да је Марија остала „при-
снодјева“, тј. заувек девица. О томе да ово није био случај, већ сам детаљно 
образлагао у претходним деловима овог поглавља. Међутим, било би ин-
тересантно да се још мало задржимо на овој идеји посматрајући је из свих 
углова, те да на крају донесемо и правилан закључак.

„Када се Пресветој Деви наврши једанаест година пребивања и служења 
при храму Јерусалимском, и четрнаест година од рођења – када, дакле сту-
пи у 15-ту годину живота, саопштише јој свештеници, да по закону она не 
може више остати при храму, него треба да се обручи и ступи у брак. Но како 
велико изненађење за све свештенике би одговор Пресвете Деве, да је се она 
посветила Богу и да жели остати девојком до смрти не ступајући ни с ким у 
брак! Тада по Промислу и внушењу Божјем првосвештеник Захарија, отац 
Претечев, договорно са осталим свештеницима, сабра 12 безжених људи из 
племена Давидова, да би једноме од њих уручили Деву Марију на чување де-

1 Охридски пролог, стр. 850-851 (21. новембар). Нагласак мој.
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војаштва њеног и старања о њој. И би уручена староме Јосифу из Назарета, 
који јој беше и сродник.“1

„Јер у то време не знаде се у Израиљу за девојке завештане на девство до 
краја живота. Пресвета Дева Марија беше прва таква доживотно завештана 
девојка, и њој после следоваху у цркви Христовој хиљаде и хиљаде девстве-
ница и девственика.“2

Из управо наведених текстова сазнајемо о наводној Маријиној заклет-
ви пред Господом којом се обавезала на вечно девичанство и безбрачност. 
Сазнајемо такође да је старац Јосиф примио девојчицу Марију к себи са 
знањем да ће она бити мајка будућег Спаситеља – те да ће зачети на деви-
чански начин – без учешћа мушкарца.3 Међутим, остаје нејасно због чега је 
поменути „старац“ хтео да од себе отпусти више од шездесет година млађу 
Марију када је уочио њену трудноћу? Зар се не би подразумевало да је тре-
бао да се радује због тога, јер му је Захарија све унапред био најавио? Такође, 
због чега му је анђео поручио у сну да се ожени Маријом када је требао да 
буде само њен старатељ4 (признаћемо да брак и старатељство нису синони-
ми за једну те исту појаву)?! Свето писмо овако преноси анђеоску заповест 
упућену Маријином веренику:

„Јосифе, потомче Давидов, не бој се да узмеш Марију себи за жену, 
јер то што се у њој зачело, то је од Светога Духа. (...) Када се Јосиф пробу-
дио, учинио је оно што му је заповедио анђео Господњи: оженио се Ма-
ријом.“5

1 Охридски пролог, стр. 210 (25. март). Потпуно насупрот овом „светом предању“, православни 
богослов др Лазар Милин у својој књизи „Научно оправдање религије“ каже да је по Светом 
писму очито да је Јосиф планирао да ступи са Маријом у стварни брак, говорећи: „А Јосиф? 
Судећи према речима Светог Писма, Јосиф је имао заиста озбиљну намеру да Марију узме 
за жену. (...) Зато није никакво чудо што је он заиста хтео да узме Марију за жену и што 
еванђеље, и чак анђео Господњи, њу назива његовом женом.“ Очигледно је да г-дин Милин 
или не верује свом „светом предању“ или му се чини нормалним да се осамдесетогодишњи 
старац жени девојчицом која му по годинама може бити праунука, те да је (пошто је сазнао 
да је Марија трудна) „сасвим природно помислио да га је вереница преварила.“ Види: „Црква 
и секте“, стр. 201. Нагласак мој. 

2 Наведено дело, стр. 851 (21. новембар).

3 Читава ова прича се подразумева из разлога што је „првосвештеник“ Захарија свакако знао 
кога је „увео“ у Светињу над Светињама пре 11 година (знао је да то није била обична де-
војчица већ „Пресвета Богородица“), па је то сигурно пренео и Јосифу, који је сходно томе 
требао да очекује Маријину трудноћу и рођење Сина Божијег – уколико је ова православна 
приповест уистину тачна.

4 Свети оци Атанасије Александријски, Василије Велики и Јован Дамаскин веле да је под ви-
дом „обручништва“ Марије са Јосифом, Господ желео да своје рођење од девице сакрије од 
ђавола. То је, по овим ауторитетима готово једини разлог што је Марија живела са старцем у 
привидном браку. Пошто је ђаво будно мотрио на све девице још од времена пророка Исаије, 
Марија се „удала“ за Јосифа да би нечастиви био обманут, мислећи да се Исус рађа из при-
родне супружничке везе. Види: Јустин Поповић, „Житија светих“ за децембар, стр. 723. 

Наравно, и ово тумачење је прилично наивно. Ако је већ будно мотрио на девице, сотона је 
сигурно приметио долазак анђела Гаврила Марији у Назарет и све оно што је том приликом 
било речено, као и Маријин одлазак код Јелисавете (Лк. 1:26-55); пошто се све ово десило 
пре него што је Марија прешла у Јосифову кућу.

5 Ев. по Матеју 1:20, 24; Живот и рад Исуса Христа, Четири еванђеља, превео др Александар 
Бирвиш, стр. 10.
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Јосифова деца у светлу светог предања и Светог писма

У овом делу поглавља размотрићемо тврдње православних да Јаков, Јо-
сиф (Јосија), Симон и Јуда нису Маријини синови које је она изродила са 
својим мужем, већ синови старца Јосифа из првог брака.

Владика Николај тврди да су поменути људи Јосифови синови из ранијег 
брака, у оквиру којег је имао и неколико кћери1:

„И не само да се он удостоји царства Божјег, него и синови његови и кће-
ри. Који би отац желео нешто више него да му син буде апостол Христов? А 
Јосиф имаше два сина апостола.“2

Но, не слажу се сви „свети оци“ са идејом да су они били Јосифова деца. 
Православни црквени историчар Јевсевије Поповић нам у својој „Општој 
црквеној историји“ овако казује:

„Под браћом и сестрама Његовим – према наредби Исусовој на умору, да 
Његов ученик Јован од сад обавља синовље дужности на спрам матере Ње-
гове Марије и према најстаријој црквеној традицији и према најста-
ријим апокрифним еванђелијима – немају се разумети деца Марији-
на, него по једнима деца Јосифова из ранијег брака, по другима деца 
Клеопе и Марије ‘сестре’ матери Господњој.“3

Очигледно је да нису одувек сви православни заступали идеју о Јосифо-
вој деци из првог брака (а можда је и до данас не заступају), па следстве-
но томе закључујемо да податак који нам преноси владика Николај није 
утврђена чињеница већ ствар расправе чак и међу истоверним припадни-
цима Васељенске цркве.4 

1 Из православне књиге „Светлост света“ (треће издање, Београд 2001. год), са стране 61, 
сазнајемо да ово веровање Источне цркве потиче из небиблијских извора, односно од грчког 
историчара Никифора: „Према грчком историчару Никифору, Јосиф је био у браку са Са-
ломијом, кћерком Агеја, брата Захаријина (оца светог Јована Крститеља). Јосиф је са Сало-
мијом изродио четири сина: Јакова, Симона, Јуду и Јосију и три кћери: Естиру, Тамару (или 
Марта, или Марија) и Саломију. Саломија је била удата за Зеведеја, чији су синови Јаков и 
Јован, апостоли Господњи. После смрти Саломије, Јосиф је живео као удовац часно и поште-
но. Напунивши осамдесет година живота, првосвештеник Захарије и свештеници изабраше 
га да, по навршетку четрнаесте године Пресвете Дјеве Марије, постане њен обручник. Умро 
је у сто десетој години живота“.

2 Охридски пролог, стр. 942 (24. децембар). Но, православни не само да верују да је Јосиф био 
отац двојици Христових апостола (онима који не спадају међу Дванаесторицу), већ да је био 
и деда још двојици апостола (који су уврштени међу Дванаесторицу). У претходној футноти 
је цитиран текст из православне литературе, која нам говори о томе да је Јосифова кћерка из 
првог брака, Саломија, родила Јакова и Јована, Зеведејеве синове. Стога, према православ-
ном веровању, Јосиф, који се у Библији назива мужем Исусове мајке Марије, био је деда 
апостола Јакова и Јована, што на основу Библије уопште није закључиво.

3 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 115. Нагласак мој. Према светом 
Георгију (Кедрину), ова Марија није била сестра „матери Господњој“, већ Јосифова кћерка 
из првог брака, којом се оженио њен стриц Клеопа. Види: „Житија светих“ за децембар, стр. 
752.

4 Западни црквени ауторитети су заступали идеју да Јосиф никада није био раније ожењен, док 
су источни тврдили да јесте (то се догађало док је црква још увек била јединствена, „право-
славна“, пре XI века н.е). Види: „Житија светих“ за децембар, стр. 751.
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Иако дакле нема слагања међу светим оцима о томе чија су заправо деца 
та поменута Исусова браћа и сестре, очигледно је да она нипошто не смеју 
бити Маријина деца коју је она родила бивајући у браку са Јосифом. У том 
случају би, наравно, целокупно учење традиционалних цркава Истока и 
Запада о „Богородици“ било у потпуности срушено. Уосталом, уопште није 
јасно како православни и римокатолички богослови знају да се овде не ради 
о Јосифовој и Маријиној деци, већ о неким сродницима из „другог степена 
сродства“. Њихов аргумент, наиме, гласи да се поменуте речи, које се у грч-
ком тексту Новог завета користе да означе Исусову браћу и сестре користе и 
у случају описивања блиских рођака (браће и сестара од нпр. стрица, ујака и 
сл). Ево како је на веровање римокатолика (које је у овоме истоветно веро-
вању православних) одговорио бивши католик James G. McCarthy, у својој 
књизи „Еванђеље по Риму“, која је преведена на хрватски језик:

„Истина је да се грчке речи: ‘аdelphos’ (брат) и ‘adelpha’ (сестра) могу 
схватити и у ширем смислу, али њихово основно значење односи се на оне 
који имају заједничке родитеље. Уколико контекст не налаже другачије, 
примењује се њихово основно значење. Да је Свети Дух хтио да кршћани 
штују Марију као вазда дјевицу, тада сигурно не би споменуте Исусове срод-
нике без објашњења називао његовом браћом и сестрама. Затим, да је Све-
ти Дух хтио рећи да у питању нису браћа и сестре, могао је употребити још 
двије грчке ријечи. Када Павао каже да је Марко Барнабин нећак (Колоша-
нима 4,10), он користи грчку ријеч ‘anepsios’, а Лука се користи са ‘sungenis’, 
опћенитијом ријечју за родбину, како би рекао да је Елизабета Маријина 
‘рођакиња’ (Лука 1, 36).“1

 Поред овога напред реченог, било би интересантно да сагледамо и ста-
рост поменуте Исусове браће из библијске и светопредањске перспективе. 
Наиме, као што ћемо увидети, подаци које ћемо добити овим проучавањем 
још једном потврђују светописамску тврдњу да су то била Маријина деца 
коју је зачела и родила бивајући у браку са Јосифом.

„У дому Јосифовом Пресвета Дева продужи живети исто као и у храму 
Соломоновом, проводећи време у читању Св. Писма, у молитвама, богораз-
мишљању, посту и ручном раду. Готово никад из куће не излажаше, нити се 
интересоваше светским стварима и догађајима. Мало је с ким уопште гово-
рила, и никад без нарочите потребе. Најчешће је у кући општила са двема 
кћерима Јосифовим.“2

„Св. апостол Јаков, брат Господњи. Назива се братом Господњим 
зато што је био син праведног Јосифа, обручника Пресвете Богородице. 
Када праведни Јосиф беше при смрти, он раздели имање своје синовима 
својим, па хтеде оставити један део и Господу Исусу, сину Пресвете Деве 
Марије; али се сва браћа овоме успротивише не сматрајући Исуса братом 
својим. Јаков љубљаше веома Исуса, и изјави, да ће Га он узети на свој део. 
И зато се он назива братом Господњим. Према предању он је и у 
Мисир ишао са Пресветом Девом и Јосифом онда када је Ирод тражио да 

1 James G. McCarthy, Evandjelje po Rimu, Krapina, Hrvatska 2004. str. 164-165. 

2 Охридски пролог, стр. 210 (25. март). Нагласак мој. 
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убије новорођенога цара. (...) Господ га убројао у својих 70 апостола. (...) Био 
епископ у Јерусалиму 30 година, и ревносно управљао црквом Божјом. (...) 
Беше Јакову 63 године када пострада за Господа свога.“1 

Према управо наведеним текстовима светог предања можемо да изву-
чемо један главни закључак, а то је да су сва браћа (и сестре) Господа Ису-
са Христа била старија од Њега. Према првом наводу, када је 15-годишња 
Марија дошла у дом старца Јосифа, он је већ имао одрасле кћери. Према 
другом наводу (Пролог за 23. октобар; као и за 26. децембар), Јаков брат 
Господњи је био већ одрастао младић (или зрео човек) у време Исусовог 
рођења. 

Свето предање Православне цркве заступа веровање да је Јосиф имао 
осамдесет година када је преузео старатељство над Маријом.2 Уколико 
претпоставимо да се Јосиф оженио између своје 20. и 30. године живота 
(мада су се јеврејски младићи женили и у млађем добу) својом првом же-
ном, те да је децу са њоме изродио у наредних тридесет година, онда је са-
свим реално очекивати да његов најмлађи потомак у време рођења Спаси-
теља има око 20 а најстарији око 50 година старости (што значи да су сви 
били старији и од Исусове мајке). Уколико је ово био случај – а управо се то 
очекује на основу предањских казивања – онда се овакви подаци умногоме 
разликују од онога што је записано у Светом писму.

Приликом писања Прве посланице Коринћанима, око 55. г. нове ере, 
апостол Павле спомиње браћу Господњу (дакле, и сви остали Јосифови си-
нови су названи „браћом Господњом“, а не само Јаков) у својству путујућих 
проповедника еванђеља:

„Зар немамо права да једемо и пијемо? зар немамо права да водимо једну 
сестру као жену – као и остали апостоли, и браћа Господња, и Кифа? 
Или само ја и Варнава немамо права да не радимо ради издржавања?“ (1. 
посл. Кор. 9:4-6; Нагласак мој).

Разлог због кога сам цитирао ове стихове је спомињање Господње браће 
која су била ожењена, и њихових супруга које су путовале „заједно са њима“ 
на мисијска путовања (ст. 5). У време када Павле пише ову посланицу, пре-
ма предању Источне цркве, Господња браћа су могла да имају између 80 и 
110 година - а о њима читамо као о активним проповедницима који путују 
са својим женама. Пошто нам ев. по Луки 2:36-37 саопштава, а у вези старо-
сти Ане, Фануилове кћи, да се животна доб од 84 године у Христово време 
сматрала веома позном, врло је невероватно да су поменуте особе биле ово-
лико старе а притом биле и у активној апостолској служби. Са друге стране, 
ово писање апостола Павла има смисла уколико су Јаков и остали Јосифови 
синови били и Маријини синови које је родила након што је Исус дошао на 
свет! И сам владика Николај, вероватно ненамерно, изнео нам је прецизан 
податак о тренутку Јаковљевог мученичког страдања, на основу којег тачно 
можемо да утврдимо датум његовог рођења.

1 Наведено дело, стр. 773-774 (23. октобар). Нагласак мој.

2 Наведено дело, стр. 959 (31. децембар).
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Уколико нам је позната чињеница да је Господ Христос рођен вероватно 
4. или 5. године пре нове ере1, то заправо значи да је његов јавни рад отпо-
чео око 27. г. н. е. у време када му је било око 30 година. Као што је познато, 
Господ је јавно проповедао око три и по године, што датира његову смрт и 
васкрсење у 31. г. н. е. Исте године је основана и прва хришћанска црква у 
Јерусалиму у којој је према владики Николају и историјским подацима први 
старешина (тј. епископ - што у преводу значи „надгледник“- у смислу глав-
ног старешине) био Јаков брат Господњи. Податак који наводи еп. Николај 
нам казује да је Јаков имао свега 63 године у тренутку свог страдања. Пре-
ма историчарима Јосифу Флавију (из првог) и Еузебију (Јевсевију)2 еписко-
пу Кесаријском (из четвртог века после Христа) овај старешина јерусалим-
ске цркве је убијен 62. г. нове ере, што се у потпуности слаже са тврдњом 
да је Јаков у тој духовној служби био тридесет година. Али, уколико су ови 
подаци тачни (а свакако да јесу), онда једноставном математиком долазимо 
до закључка да је Јаков брат Господњи рођен 1. год. пре нове ере тј. 
око три године после рођења Господа Исуса Христа. Овакво изра-
чунавање је потпуно у складу са Библијом која тврди да је Исус био Маријин 
првенац, а да је након њега родила још неколико синова и кћери. Саглас-
но са тиме, браћа Господња у време писања Павловог писма Коринћанима 
имају између 35 и 55 година старости, па су у том случају много разумљивија 
њихова мисионарска путовања на којима су их пратиле и њихове жене.

Но, овде још увек није крај доказима који потврђују историјску чињени-
цу да је Исус из Назарета имао млађу браћу и сестре који су били Јосифова 
и Маријина деца. О овоме сведочи и један од древних месијанских псалама 
који је написан пером Божијег слуге, израиљског помазаника и цара Дави-
да. Као што је познато, цар Давид је као Божији пророк предвидео многе 
догађаје из земаљског живота Господа Исуса Христа и описао их у Старом 
завету. Тако на пример, Давид је предвидео начин Христовог страдања и 
умирања, као и унапред прорекао његово васкрсење из мртвих3. 
1 Исус Христос није рођен 1. године нове ере. Овај датум је установио римски монах Дионизије 

Ексигус 525. године н. е. али је његов прорачун о тачној години Исусовог рођења био неп-
рецизан за 4-5 година. Новија историјска израчунавања показују да је Ирод Велики умро 4. 
год. пре н. е. - док је Исус рођен нешто пре тога – па би у складу са тиме и почетак нове ере 
требало померити за неколико година уназад (што вероватно никад неће бити учињено). 
Наведено према: Библијски приручник бр. 2, Павле Боровић, 1987. г. стр. 597.

2 Наведено према : Новозавјетни коментари, Дјела апостолска, Добра вест -Нови Сад, 1986. 
год. стр. 176.

3 Ево неких од стихова из псалама који се директно односе на страдање Исуса Христа на крсту 
Голготе, и описују речи које ће Месија, као и његови противници у тим тренуцима да изгова-
рају. Током овога прегледа, најпре ћу наводити по један стих из пророчких псалама, а потом 
и његову паралелу (испуњење) у списима Новог завета: 

„Боже, Боже мој! зашто си ме оставио удаљивши се од спасења мојега, од ријечи вике моје“ 
(Псалам 22:1),

„Око деветога часа пак повика Исус веома гласно: ‘Или, Или, лема савахтани’; то значи: Боже 
мој, Боже мој, зашто ме остави?“ (ев. по Матеју 27:46; такође и Марко 15:34);

„Који ме виде, сви ми се ругају, разваљују уста, машу главом. И говоре: ослонио се на Господа, 
нека му поможе, нека га избави ако га милује.“ (Псалам 22:7-8), 

„А пролазници су га грдили машући својим главама и говорећи (...): друге је спасао, себе не 
може да спасе; цар је Израиљев, нека сиђе сад с крста па ћемо веровати у њега. Уздао се у 
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Стихови из Давидових псалама који су наведени у претходној футноти су 
требали да послуже као доказ мојој наредној тврдњи, а она гласи да се, по-
пут многих других, и Псалам 69:8 такође односи на Господа Исуса Христа, 
тј. да представља пророчанство које је из давнина указивало на њега, (по-
пут свих до сада прочитаних). Овим стихом је цар Давид унапред указао на 
чињеницу да Господ Христос неће бити прихваћен као обећани израиљски 
Месија чак ни у својој властитој кући, тј. међу својим блиским крвним срод-
ницима - укућанима. Еванђелист Јован је наиме писао о томе овако:

„Тада му рекоше његова браћа: премести се одавде и иди у Јудеју, да и 
твоји ученици виде твоја дела која чиниш; јер нико не ради ништа тајно, кад 
сам жели да буде познат. Ако све ово чиниш, објави се свету. Јер ни њего-
ва браћа нису веровала у њега.“1

Међутим, догађања која су се збивала у кући Исуса из Назарета, а што 
се тиче неверовања и подсмевања његових најближих сродника, Давид је 

Бога, нека га сад избави, ако га жели; јер рече: Божији сам Син.“ (Мт. 27:39-43); 
„Сасуши се као цријеп крјепост моја, језик мој приону за грло.“ (Псалам 22:15), 
„После тога Исус, знајући да је већ све свршено, да би се Писмо сасвим испунило, рече: жедан 

сам.“ (Ев. по Јовану 19:28. Нагласак мој); 
„Дају ми жуч да једем, и у жеђи мојој поје ме оцтом.“ (Псалам 69:21), 
„И кад су дошли на место које се зове Голгота, што значи место Лубања, дадоше му да пије вино 

помешано са жучи; и окусивши не хтеде да пије. (...) И одмах један од њих отрча, узе сунђер, 
натопи га оцтом, натаче на трску и даваше му да пије.“ (Ев. по Матеју 27:34, 48); 

„Опколише ме пси многи, чета зликоваца иде око мене, прободоше руке моје и ноге моје. (...) 
Дијеле хаљине моје међу собом, и за доламу моју бацају ждријеб.“ (Псалам 22:16, 18), 

„А војници, кад распеше Исуса, узеше његове хаљине и начинише четири дела, сваком војнику 
по део, и доњу хаљину. А доња хаљина није била шивена, него сва изаткана одозго до доле. 
Тада рекоше међу собом: да је не цепамо, него да бацимо коцку за њу, коме ће припасти; да 
се испуни Писмо [које каже]: ‘Разделише моје хаљине међу собом и бацише коцку за моје 
одело’. Војници то и учинише.“ (Ев. по Јовану 19:23-24. Нагласак мој); 

У вези васкрсења Исуса Христа цар Давид је, готово хиљаду година пре тог славног догађаја 
написао следеће пророчке речи: 

„Свагда видим пред собом Господа: он ми је с десне стране да не посрнем. Ради тога радује 
се срце моје, и весели се језик мој, још ће се и тијело моје смирити у уздању; Јер нећеш 
оставити душе моје у паклу, нити ћеш дати да светац твој види трухлост. 
Показаћеш ми пут животни: обиље је радости пред лицем твојим, утјехе у десници твојој до 
вијека.“ (Псалам 16:8-10. Нагласак мој.); 

Апостол Петар потврђује испуњење овог старозаветног пророчанства у својој проповеди на дан 
силаска Светог Духа, као и апостол Павле неколико година касније: 

„Давид, наиме, говори за њега: ‘Стално сам гледао Господа пред собом, јер ми је с десне стране 
– да се не пољуљам. Зато се развесели срце моје и обрадова језик мој, чак ће и тело моје по-
чивати у нади, јер моју душу нећеш оставити у царству смрти, нити ћеш доз-
волити да светац твој иструне. Показао си ми путеве живота, испунићеш ме весељем 
пред лицем твојим’. Браћо, вама се може слободно рећи о патријарху Давиду, да је умро и 
био сахрањен, и да је његов гроб код нас до данашњег дана. Али како је био пророк и како је 
знао да му се Бог заклетвом заклео да ће од рода његових бедара некога посадити на његов 
престо, предвидевши рече за Христово васкрсење: нити је био остављен у Царству 
мртвих, нити му је тело иструлило. Овога Исуса је Бог васкрсао, чему смо ми сви сведоци.“ 
(Дела апостолска 2:25-32. Нагласак мој);

„Зато и на другом месту каже: ‘Нећеш дати да твој светац види труљења’. Давид је, наиме, пос-
лужио своме нараштају и по Божијој вољи умро, био је придодат својим очевима и видео је 
труљење. А кога је Бог васкрсао, тај није видео труљења.“ (Дела ап. 13:35-37). 

1 Ев. по Јовану 7:3-5. Нагласак мој.



223

блажена марија или царица небеска

пророчким Духом предвидео вековима раније. Говорећи у име јеврејског 
Месије, коме је био праотац и праслика (као помазаник – слика правог По-
мазаника Христа) Јесејев син је рекао:

„Јер тебе ради подносим руг, и срамота попаде лице моје. Туђин пос-
тадох браћи својој, и незнан синовима матере своје.“1

Овај стих из напред споменутог псалма наглашава да ће Месија бити од-
бачен чак и од стране синова своје мајке, тј. да ће бити туђин сопственој 
браћи! Доказ да се овај стих из 69. псалма односи баш на Исуса Христа, а 
не на Давида лично (како ће вероватно да гласи приговор православних), 
налази се у наредном 9. стиху истог псалма, који је уско везан уз претходни. 
Он гласи овако:

„Јер ревност за кућу твоју једе ме и ружења онијех који тебе руже падају 
на ме.“2

Сваки познавалац Светог писма зна за овај стих, јер је он, додуше „по-
дељен“ у два дела, цитиран и у Новом завету, и то искључиво везан за служ-
бу Исуса Сина Божијег. Примењујући овај стих на Спаситеља Исуса, апосто-
ли нам казују у својим описима Господњег живота следеће:

„И беше близу Пасха јудејска, те оде Исус горе у Јерусалим. И нађе про-
давце волова, оваца, голубова и мењаче новца како седе у храму. И начини 
бич од узица и изагна све из храма, и овце и волове, мењачима просу новце 
и испретура столове, а онима што продаваху голубове рече: носите то одав-
де, не чините од дома Оца мога кућу трговачку. Сетише се његови ученици 
да је написано: ‘Ревност за твој дом појешће ме’.“3

„Јер ни Христос није угађао самом себи, него као што је написано: ‘Пог-
рде оних, који тебе грде, падоше на ме’.“4

Уколико је православним теолозима и после свих претходно изнетих 
библијских и историјских чињеница потребно још доказа о томе да је Ма-
рија Исусова мајка родила још синова и кћери, те да се стих Псалма 69:8 
који говори о Месијиној браћи рођеној од исте мајке од које је рођен и Он, 
односи баш на Исуса а не на, можда, самог Давида, уз опаску да је Давид овај 
стих написао у првом лицу једнине (као да се односи на њега лично), ево још 
неколико завршних.

Наравно да је чињеница да је Давид писао псалме у своје име, тј. у првом 
лицу једнине, тако да површни читалац одиста може да извуче закључак да 
Давид пише (само) о себи самоме. Међутим, уколико детаљније прегледамо 
наведене стихове у претходној футноти, увидећемо да се на Давиду уопште 
нису испуниле многе изјаве које је он писао у првом лицу једнине. На при-
мер, Давид није никада прошао кроз патњу распињања на крст, тј. проба-
дања његових руку и ногу, како он наводи у псалму 22:16. Наиме, смртна 
казна распињањем на крст при чему су удови морали да буду прободени, 
почела је да се практикује више векова након Давидове природне смрти. 

1 Псалам 69:8. Нагласак мој. 

2 Псалам 69:9.

3 Ев. по Јовану 2:13-17. Нагласак мој.

4 Римљанима 15:3. Нагласак мој.
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Старозаветне књиге: Самуилове, о Царевима и књиге Дневника нигде не 
спомињу овакву Давидову судбину. Даље, очигледно је, на основу говора ап. 
Петра и Павла из Дела апостолских (Пс. 16:10; Дела ап. 2:26-31; 13:35-37) да 
поменути пророк и цар, иако је у првом лицу записивао најаву нетрулежнос-
ти Месијиног тела и његово васкрсење из мртвих није мислио на себе, већ 
на Господа Исуса Христа. Исто се односи и на дељење Месијиних хаљина и 
бацање коцке за његову доламу (Пс. 22:18), као и друге, већ наведене изјаве 
које су се стопроцентно испуниле само у животу Господа Христа. Стога се и 
псалам 69:8, заједно са стихом 9, који се такође директно везује за Исуса, од-
носи управо на Њега - који је од своје браће по телу (полубраће – по матери) 
доживљавао ругања и подсмевања (а све у складу са ев. по Јовану 7:5).

Историјски моменат увођења учења о Маријином трајном 
девичанству у хришћанску догму

Свето предање нас обавештава о томе да је Марија, не само зачела Исуса 
на девичански начин, већ остала девица и за време као и после порођаја1. 
Владика Николај о томе пише овако :

„Када Пресвета Дева непорочно роди Господа Спаситеља, дође јој Са-
ломија у посету и зачуди се, како је тако млада девица могла родити без 
бабиње помоћи, па још Младенца повити, и поред свега на ногама бити. 
Када се Саломији објасни, да је то рођење од Бога а не од човека, да је не-
тљено и безболно, и да је Дева Мати остала дева по рођењу као што је била 
и пре рођења, не хте Саломија веровати. Него пружи Саломија руку к телу 
Пречисте Деве, да по бабичјем обичају испита, да ли је то заиста тако. Но 
за њено неверовање и дрскост постиже је казна: рука јој се ухвати и осуши. 
Устраши се баба веома од чуда и ожалости због осушене руке. Но када се 
потом руком дохвати божанског Младенца, оздрави јој рука и би као што 
је и била. Тако Саломија поверова у девичанство Пресвете Деве Марије и у 
божанство Христово.“2

Сасвим је очигледно да у недостатку библијских богонадахнутих тексто-
ва којим би потврдили своје веровање, православни посежу за веома сумњи-
вим изворима предања. Раније сам већ довољно детаљно образложио свето-
писамско учење о Марији и њеној деци, тако да нема пуно потребе задржа-
вати се на причи - каква је ова, управо цитирана. Довољно је рећи само то 
да еванђелисти не спомињу поменута чудеса о „сушењу“ и исцељењу руке 
Маријине несуђене бабице – приликом Господњег рођења, а што би сигурно 
било у Библији записано да се уистину и десило.

1 Њен девичњак (латински: himen), танка опна на улазу у вагину која је код девојака нетакнута 
а приликом првог полног односа бива „поцепана“, је по предању остао нетакнут и приликом 
порођаја. 

2 Охридски пролог, стр. 954. (29. децембар). Јустин Поповић нам ставља до знања да је ова 
приповест преузета из апокрифног, неканонског „Првоеванђеља Јаковљевог“ које је наста-
ло, како се претпоставља, у 2. веку, што значи да није написано од стране апостола - попут 
новозаветних еванђеља. Види: „Житија светих“ за децембар, стр. 732, футнота.
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Као што смо на претходним страницама доказали, првовековна Црква 
је имала сасвим другачија сазнања о Марији него што су она у која Право-
славље жели да нас убеди (о томе ће бити још речи у наредном делу овог 
поглавља). Ипак, потребно је да јасно откријемо историјски моменат када 
се овакво учење појавило у хришћанској догми.

Почевши од II века после Христа, према апостолским пророчанствима, у 
Цркву су почела да се увлаче лажна учења. Једно од њих је било и тумачење 
које су заступали неки од црквених отаца да је прамајка свих људи, Ада-
мова жена Ева, начинила први грех не тако што је узбрала плод са дрвета 
спознања добра и зла (1. Мојс. 3:6) већ тако што је ступила у полни однос са 
змијом (тј. сотоном).1 Ови црквени ауторитети су почели да заступају идеју 
о Марији као Евиној супротности. Смрт је дошла кроз Еву а живот кроз Ма-
рију. Ева је зачела од змијине речи а Марија „по речи Господњој“. 

За црквене оце који су Евин грех тумачили као полни, Маријино деви-
чанство је стајало насупрот Евиној блудности. Њеном греху и оскрнављеној 
полности је супротстављена вера и чедност Исусове мајке. Већ крајем другог 
и почетком трећег века, са појавом монаштва, у одређеним хришћанским 
круговима је дошло до посебног узвисивања идеје безбрачног живота. Црк-
вени оци Амвросије, Атанасије, Кипријан и Јероним упућивали су на Марију 
као узор хришћанског девичанства. Крајем IV века (383. г. после Христа), 
Јероним је написао дело у којем је тврдио да је Исус био једино Маријино 
дете, док су Његова браћа и сестре које спомињу еванђелисти проглашени 
његовим даљим сродницима. Средином V века Марија је проглашена При-
снодјевом (заувек девицом), а 649. год. (у VII веку) њено трајно девичанство 
је проглашено црквеном догмом.2 

Као што је, дакле, видљиво, учење о вечитом девичанству Исусове мајке 
проистекло је из умова каснијих црквених вођа а не из Светог писма. Да 
је овај закључак потпуно исправан доказаће нам и следећи текст из пра-
вославне литературе. У њему ћемо јасно уочити да Источна црква потпо-
ру свом веровању проналази у, пре свега, апокрифним текстовима, као и 
специфичном тумачењу одређених текстова Библије, који заправо немају 
никакве везе ни са Исусом ни са Маријом. Ево како гласи овај занимљиви 
текст из једног православног часописа:

„Уз име Пресвете Богородице, и само уз Њено име, иду два Божанска 
атрибута:

Она је увек Дјева (Девојка) и
Она је Бога родила, Она је Богородица.
Ове атрибуте није имала, нити ће их имати ни једна друга жена, па ма 

колико света она била.
Вечно Девичанство Пресвете Богомајке је троструко: Она је Дјева пре 

зачећа Божанског Сина, Она остаје Дјева при рађању и бива Дјева после 

1 Заснивајући то учење вероватно на стиху: „Не као што Каин беше од нечастивога и уби брата 
свога.“ (1. посл. Јованова 3:12. Нагласак мој ) Такво тумачење заступају и неке савремене 
хришћанске секте. Наведено према: Obrana žene, Ann Brown, step-pres Zagreb, 1996. god. str. 
48-49.

2 Наведено према: Obrana žene, str. 48.
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рађања. „Девојка заче, Девојка роди и по рођењу Девојком остаде“ – надах-
нуто тврди Блажени Августин. О Њеном Дјевству пророкује Исаија: 
„Ево, девојка ће зачети и родиће сина, и наденуће му име Емануил, што зна-
чи: с нама Бог“ (7, 14). Свети пророк Мојсеј је на Синају видео купину која 
је горела, а није сагоревала и из ње му је проговорио Ангео Господњи. Ова 
купина символикује Пресвету Богородицу; као што је горела, а није сагоре-
ла, тако је исто Пресвета зачела, родила и опет остала Девојка. Као што се 
Божански Логос уселио у Њу не сломивши печат Њеног девичанства, тако 
се исто Он и родио од Ње не повредивши њено девичанство. Свети пророк 
Језекиљ је имао визију источних врата за које му је речено „Ова врата нека 
буду затворена и да се не отварају, и нико да не улази на њих, јер је Господ Бог 
Израилев ушао на њих; зато нека буду затворена“ (44,2). Ово место свети 
Дамаскин тумачи на следећи начин: као што је Господ сачувао Дјевом 
Ону која Га је зачела, тако је исто и пошто се родио сачувао њено девичанс-
тво неповређеним. Он је једини прошао кроз њу и сачувао је затвореном. 
Канонске књиге Новога завета, а још више Апокрифна Еванђеља, по-
дупиру догмат о вечном девичанству Пресвете Богомајке.“1

Уколико бисмо желели да укратко прокоментаришемо управо наведени 
текст, наш коментар би могао да гласи овако: Најпре, истина је да је пророк 
Исаија пророковао о томе да ће Исуса – Месију родити девојка без учешћа 
мушкарца, управо онако како то потврђује и апостол Матеј у своме еванђељу 
(Мт. 1:22-23). Међутим, ни пророк Исаија, а нити ап. Матеј не дају нимало 
места идеји да ће та девојка остати трајном девицом у току тј. после свог по-
рођаја (по питању целости њенога девичњака). Такође, Исаијиним и Матеје-
вим текстом се не може потврдити ни „црквена догма“ о томе да ће Месија 
остати једино дете своје мајке. Тако нешто у Библији једноставно не може 
да буде пронађено, и представља читање више од онога што у Божијој Речи 
пише. Оно што је и Исаији и Матеју једино било важно јесте наглашавање 
чињенице да је Исус зачет Светим Духом – на посве натприродан начин, а 
не пропагирање учења о томе да је Маријин девичњак остао „непоцепан“. 
Уосталом, и из самог текста часописа уочавамо да ауторитет по питању овог 
учења православнима не представљају богонадахнути првовековни апос-
толски извештаји, већ „надахнуто“ тумачење блаженог Августина који је 
живео у IV и V веку после Христа, дакле више од четири стотине година 
након рођења Господа Месије. Још је драстичнији пример навођења текста 
из књиге пророка Језекиља, утолико пре што се овај текст нити односи на 
Христову мајку, нити се у том смислу игде спомиње у апостолским списима 
(за разлику од оправданог навођења Исаије 7:14 од стране ап. Матеја). Да 
је тумачење светог Дамаскина далеко од истинитог, и то онолико колико је 
небо удаљено од земље, доказаће нам и следеће чињенице који произилазе 
из поменуте старозаветне књиге. 

Најпре, за исправно разумевање овог, из читавог контекста – од стране 
православних теолога - невешто истргнутог, стиха 44. главе Језекиљеве књи-
ге, ваља веома пажљиво прочитати читав контекст од 40-48 поглавља. Уко-

1 Свети кнез Лазар, број 1 (5), Призрен 1994. год. стр. 60. Нагласак мој.
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лико то учинимо, уочићемо да пророк у овим поглављима описује виђење 
будућег обновљеног јерусалимског храма, и пребивање Божије славе међу 
својим народом – Израиљем. У складу са записом којег налазимо у 40:1, 
ово виђење пророк Језекиљ је доживео 572. године пре Христа, двадесет пет 
година након делимичног расејања Јевреја из Јудеје широм вавилонског 
царства од стране Навуходоносора (које се одиграло 597. год. пре Христа) тј. 
четрнаест година након коначног разорења Јерусалима и у њему прелепог 
Соломоновог храма (које се одиграло 586. год. пре Христа). Разлог расејања 
Јевреја међу многобошце и разорења Јерусалима и храма јесте било готово 
потпуна народна одметнутост од њиховог Господа Бога и широка прихваће-
ност идолопоклоничких обичаја, и то током више векова уназад. Након што 
се јединствено Давидово и Соломоново царство распало на два дела, владар 
северног царства – Јеровоам, увео је идолопоклонство сачињавањем ликова 
паганских божанстава на својој територији (1. Цар. 12:26-33). Недуго затим, 
и јужно царство је кренуло путем богоотпадништва, а резултат народног од-
бијања покајања којег су проповедали старозаветни пророци током више 
векова, био је пораз северног царства од стране Асирије 722. год. пре Христа, 
као и коначни пораз јужног царства 586. године, када је опљачкан и до те-
меља срушен храм у Јерусалиму. Храм Божији, који је требао да представља 
место у коме ће се показивати слава Господња као знак Његовог пребивања 
међу својим изабраним народом1, био је срушен, те је, као и у време Самуила 
када је ковчег завета отет од стране Филистеја и пренет у храм паганских 
богова, са правом могло да се каже: „Отиде слава од Израиља“ (1. Сам. 4:22). 
У визији пророка Језекиља, описаној у поглављима 40-48, за време док је 
народ већ годинама оплакивао своје изгнанство, а Јерусалим и храм у њему 
лежали у рушевинама, Господ објављује свом слузи будуће обновљење све-
га опустелог, снажно наглашавајући да ће доћи време када ће Његова сла-
ва поново пребивати међу јеврејским народом окупљеним у својој земљи. 
Господ такође до у најситније детаље описује пророку димензије будућег 
храма и свих помоћних просторија, и обзнањује Њему угодан начин на који 
ће Израиљци моћи да га славе и поштују. Након што му је у виђењу показао 
како ће будући храм (заједно са околним простором) да буде уређен, Господ 
је Језекиљу представио и изглед као и димензије зида који ће са свих страна 
да окружује храмовни комплекс. На овом зиду постојала су троја једнаких 
врата, са севера, југа и истока. Иако се улазећи кроз било која од ових врата 
могло стићи, ходајући праволинијски, до храмовног предворја, тј. олтара на 
коме су се приносиле жртве, сама врата на улазу у Светињу (прву просторију 
храма резервисану само за свештенике) као и Светињу над Светињама била 
су окренута у правцу источног зида. Управо из тог правца, правца истока, 
пророк Језекиљ је видео да у храм поново долази давно изгубљена слава 
Божија:

„Потом ме одведе к вратима која гледају на исток. И гле, слава Бога Из-
раиљева дохођаше од истока, и глас јој бијаше као глас велике воде, и земља 
се сјаше од славе његове. (...) А слава Господња уђе у дом на врата која гле-

1 Види у: 2. Мојс. 29:42-46; 40:32-35; 1. Цар. 8:10-11; 2. Днев. 5:13-14.
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дају на исток. И подиже ме дух и одведе ме у унутрашњи тријем; и гле, дом 
бијаше пун славе Господње.“1

Након што је у наставку саопштио још неке заповести које су се односи-
ле на уређење будућих богослужења, Господ је изрекао и текст који је тема 
нашег проучавања, а који се односи на забрану даљег проласка кроз врата 
кроз која ће по пророштву, у будућности, једном заувек у храм ући Божија 
слава:

„И одведе ме опет к вратима спољашњим од светиње, која гледају на ис-
ток, а она бјеху затворена. И рече ми Господ: ова врата нека буду затворена 
и да се не отварају, и нико да не улази на њих, јер је Господ Бог Израиљев 
ушао на њих; зато нека буду затворена.“2

Из свега напред реченог уопште није јасно како је могуће да било ко може 
у овим стиховима да пронађе оно што у њима уопште не пише, нити се њима 
на било који начин упућује - а то је указивање на утробу (или боље речено: 
девичњак, родницу и материцу) Марије, мајке Господа Исуса Христа? 

Ипак, уколико православни желе да и даље истрајавају у тврдњи да су ис-
точна врата на зиду јерусалимског храма, кроз која ће тек у будућности3 про-
1 Језекиљ 43:1-2, 4-5.

2 Језекиљ 44:1-2.

3 Као и многа друга старозаветна пророчанства, и ово о поновној изградњи јерусалимског хра-
ма поседује „вишекратно“ испуњење. Одређени делови текста из Јез. 40-48. главе су запи-
сани ради охрабрења израиљског народа који се налазио у изгнанству, поручујући му да ће 
доћи дан њиховог повратка у земљу праотаца, као и обновљење порушеног храма. Међутим, 
уколико добро обратимо пажњу, стихови 43:1-5 и 44:1-2 нам дају до знања да ће Божија сла-
ва, након свога проласка кроз источна врата, једном заувек остати у јерусалимском храму, те 
да више неће напуштати свој народ. То је потврђено и у стиховима 43:4-7а. Текст из Јез. 47:1-
12 јасно сведочи да ће испод тог будућег храма покуљати извор, из кога ће вода потећи према 
мору. Стих 12. је готово потпуно идентичан ономе из Откривења Јовановог 22:1-2, и односи 
се на догађаје који ће се одиграти у далекој будућности. Упоредићемо ове стихове, наводећи 
најпре старозаветни а потом и новозаветни текст:

„Потом одведе ме опет к вратима од дома, и гле, вода излажаше испод прага од дома к истоку, 
јер лице дому бијаше према истоку; и вода тецијаше доље с десне стране дома, с јужне стра-
не олтара. (...) А крај ријеке по бријегу отуд и одовуд рашће дрвета свакојака родна, којима 
лишће неће опадати нити ће рода на њима нестајати; свакога ће мјесеца рађати нов род, јер 
јој вода тече из светиње; зато ће род њихов бити за јело и лишће њихово за лијек.“ (Јез. 47:1, 
12).

 „И показа ми реку воде живота, бистру као кристал, која извире из престола Божијег и Јагње-
товог. Насред његове улице и с обе стране реке дрвеће живота које рађа дванаест плодова, 
које свакога месеца доноси свој плод, а лишће тог дрвећа је за исцељење народима.“ (Отк. 
22:1-2).

Након што смо на овај начин увидели да ће пунина Језекиљевог пророчанства о зидању новог 
храма бити испуњена тек након доласка царства Месије а потом и стварања нове земље и 
новог неба, обавезно морамо да истакнемо да се ни пророчанство о уласку Господње славе 
кроз источна врата (44:2) у историји до сада још увек није испунило. Наиме, иако је јеруса-
лимски храм био изнова сазидан неколико деценија касније, од стране јеврејских повратни-
ка из ропства, под вођством Зоровавеља а потом и Јездре и Нехемије, пророчанство о уласку 
Господње славе у то светиште се никада није обистинило. Тај обновљени храм је срушен 70. 
године после Христа од стране Римљана, а да се није испунила Реч из Јез. 43:7 која је наја-
вила да ће Господ „наставати усред синова Израиљевијех довијека“. Са друге стране, Нови 
завет нам пружа одговор када ће слава Господња ући и од тада занавек пребивати међу Бо-
жијим народом. У Откривењу стоји записано да ће то бити тек након успостављања Божијег 
царства: 
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ћи и населити се Господња слава, пророчки указивала на Маријине женске 
полне органе (следећи у томе неправилна тумачења светих отаца), морали 
би да дају одговор на још нека, рекло би се, помало бизарна питања. Једно 
од њих гласи, на пример, на које се друге Маријине телесне органе односе 
преостала двоја врата на зиду будућег јерусалимског храма – кроз која је 
речено да ће, за разлику од источних кроз која је прошао једино Господ, 
моћи да стално улази и излази многобројни богобојазни народ (Јез. 46:8-
10)? Такође, уколико источна врата представљају Маријину утробу која је 
изнедрила Господа Исуса Христа, ко је онда тај „кнез“ за кога је, у стиху 
одмах након заповести о забрани проласка (44:3), речено да може слободно 
да једе налазећи се иза њих (дакле иза Маријине утробе?!?) - будући да је до 
њих дошао ушавши кроз северну или јужну капију? Наравно, подразумева 
се да смислених одговора који би могли бити дати у складу са размотреним 
православним учењем једноставно нема нити их може бити.

После свега што смо сазнали о правом значењу Језекиљеве визије остаје 
нам да закључимо да аргументација православних, који у недостатку биб-
лијских доказа којим би потврдили своја учења посежу за грубим извртањем 
иначе јасних пророчанстава, и цитирањем стихова потпуно изван њиховог 
стварног контекста, јасно указује на њихову беспомоћност и немогућност 
да Библијом обеснаже кристално јасну светописамску објаву о Марији која 
је после Исусовог рођења постала мајком и остале своје деце. Наравно, не-
успелом покушају православних да негирају јасно учење Писма не може да 
помогне ни упоређивање Марије да купиновим грмом који је горео а није 
сагоревао, а у коме се Мојсију у Старом завету јавио анђео Господњи са за-
повешћу о ослобођењу Израиљаца из египатског ропства (2. Мојс. 3:1-10). 
Оваква упоређивања разних библијских догађаја и личности, која уопште 
немају ничег заједничког међу собом (као нпр. несагорива купина и Ма-
рија мајка Господа Исуса), служе искључиво покушају да се у оквирима тзв. 
хришћанске цркве (Православне) сачувају изразито небиблијска веровања 
– какво је догма о вечитом Маријином девичанству. Уосталом, пошто је већ 
Марија од стране светих отаца била упоређивана са биљкама и храмским 
вратима није јасно због чега јој није нађена сличност и у, на пример, Вала-
мовој магарици – која је била једина животиња коју је Бог створио, а која 

„И видех свети град, нови Јерусалим како силази са неба од Бога (...) И чух како један јаки глас 
са престола говори: види скиније Божије међу људима, и он ће становати с њима, и они ће 
бити његов народ, и сам Бог биће с њима. (...) И ништа више неће бити проклето. И престо 
Божији и Јагњетов биће у њему, и служитељи његови служиће му, и гледаће његово лице, 
и његово име биће на њиховим челима. И ноћи неће више бити и неће им бити потребна 
светлост светиљке, ни сунца, јер ће их Господ Бог обасјавати и цароваће у све векове.“ (Отк. 
21:2-3; 22:3-5. Нагласак мој).

Из свега до сада изреченог потпуно је јасно да поменуто Језекиљево пророчанство из 44:1-2 
нема апсолутно никакве везе са Маријом Исусовом мајком, нити пак представља било какву 
најаву да ће она заувек остати девица. Овакво произвољно тумачење Писма од стране св. 
Дамаскина је вероватно последица његовог недовољног познавања Старог и Новог завета, с 
обзиром да је поменути светитељ живео у VIII веку после Христа у периоду значајне духов-
не непросвећености као и цветања најразличитијих небиблијских доктрина и религијских 
пракси које су, на крају, своје место нашле у оквиру васељенског хришћанства – које се и 
данас манифестује у виду савременог Православља и Римокатолицизма. 
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је у одређеном тренутку говорила људским гласом и неразумном пророку 
упутила смислену поруку (4. Мојс. 22. гл.)? Можда би било упутно рећи да, 
као што је поменута магарица једина међу животињама говорила људским 
гласом, и то само једанпут у животу, тако је и Марија била једина која је 
удостојена да роди Сина Божијег, и да надаље заувек престане са рађањем 
деце? Но, можда и није сасвим искључено да је некоме од православних и 
овакво (богохулно) упоређење некада падало на ум.

Нашим даљим проучавањем предања којих се држи Источна црква, за-
окружићемо већи део веровања која се односе на Исусову мајку. Као што је 
био случај и до сада, и овога пута ћемо се уверити да су православно учење и 
библијско откривење у непомирљивој супротности.

Успење пресвете Богородице

Веровање Православне цркве које коначно крчи пут устоличењу Исусове 
мајке као небеске посреднице и царице, а које нема ама баш никаквог те-
меља у Светом писму, јесте учење о њеном васкрсењу из мртвих и вазнесењу 
на небо. Ево шта нам о овим назови догађајима приповеда свето предање:

„Јован имаше дом на Сиону у Јерусалиму, у који се настани и Богородица 
и оста да живи до краја својих дана на земљи. Својим молитвама, благим 
саветима, кротошћу и трпељивошћу она много помагаше апостолима Сина 
свога. (...) Једном приликом јави јој се архангел Гаврил, и објави јој, да ће 
кроз три дана бити упокојена. И даде јој ангел Божји једну грану палмо-
ву, која ће се носити при њеном спроводу. С великом радошћу она се врати 
дому пожелевши у срцу, да још једанпут у овом животу види све апостоле 
Христове. Господ јој испуни ову жељу, и сви апостоли, ношени ангелима и 
облацима, наједанпут се сабраше у дом Јованов на Сиону. Са великом ра-
дошћу виде она свете апостоле, охрабри их, посаветова и утеши; потом мир-
но предаде дух свој Богу без икакве муке и болести телесне. Апостоли узеше 
ковчег с телом њеним, од кога излажаше ароматни мирис, и у пратњи мно-
штва хришћана пренеше у врт Гетсимански у гробницу св. Јоакима и Ане. 
Од злобних Јевреја заклањаше их облак по Промислу Божјем. Неки свеште-
ник јеврејски, Атоније, дохвати рукама ковчег у намери да га претури, али 
у том часу ангел Божји одсече му обе руке. Тада он завапи апостолима за 
помоћ, и би исцељен пошто изјави своју веру у Господа Исуса Христа. Апос-
тол Тома беше изостао, опет по Божјем Промислу, да би се тако опет отк-
рила једна нова и преславна тајна о Светој Богородици. Трећег дана стиже 
и он, и пожели да целива тело Свете Пречисте. Но када апостоли отворише 
гроб, нађоше само плаштаницу, а тела не беше у гробу. Тога вечера она се 
јави апостолима – мноштвом ангела окружена, и рече им: „Радујте се, ја 
ћу бити с вама навек.“ Не зна се тачно, колико стара беше Богородица 
у време успенија свога, али преовлађује мишљење, да је била прешла 60 
година свога земног века.“1

1 Охридски пролог, стр. 582. (15. август). Нагласак мој.
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Дакле, као што смо то чинили и са претходним „Богородичиним празни-
цима“, тако желим да и у овом случају докажемо сву недоследност помену-
тих веровања у односу на апостолске новозаветне извештаје.

Почећемо од последње тврдње да је Марија живела нешто више од 60 
година. Уколико је ова изјава тачна (а то је једина тврдња која би могла да 
буде у сагласју са Библијом), то значи да је њена смрт датирана између 35. 
и 50. године нове ере (уз претпоставку да је имала између 15-20 година када 
је родила Исуса – што је врло вероватно). То би значило да је Исусова мај-
ка умрла пре него што је записана иједна књига Новога завета, тј. у време 
када се Христово учење још увек преносило усменим путем. Убрзо након 
тога, апостоли су почели са писањем посланица и осталих канонизованих 
записа. Прво питање које се намеће јесте због чега апостоли нису записали 
нити једну реч о овом, по свему судећи, веома важном догађају за спасење 
читавог света? Поменути догађај би им био много свежији у сећању него они 
из времена Исусовог детињства, младости и месијанске службе! Књига Дела 
апостолских нам описује дешавања која су смештена у период од Христовог 
вазнесења, око 31. год. нове ере, па до Павловог боравка у Риму око 60. год. 
првог века. Дакле, „успеније Богородице“ се одиграло на половини времен-
ског периода којег нам описује књига Дела. Према ономе што се верује о 
„успенију“, можемо са сигурношћу да тврдимо да је оно убедљиво најчудес-
нији догађај који се збио у том временском периоду. И поред великих чуда 
које су чинили апостоли, као што су на пример исцељење хромог на вратима 
храма, смрт Ананије и Сафире, Стефаново виђење Божије славе и Христа на 
небу, исцељење хромог у Листри, исцељења путем Петрове сенке и Павло-
вих марамица1, у приповести која описује васкрсење и вазнесење Богороди-
це уочавамо неколико великих чуда у вези само једног догађаја. Читамо о 
анђеоској најави Маријине смрти, доношењу апостола на облацима у њено 
присуство као и поучење апостола од стране ове жене која је била на самрти.2 
Међутим, ту чудима није био крај. Она најфантастичнија су тек предстоја-
ла. Након смрти Богородице, апостоли су ставили њено тело у ковчег (иако 
нам јеврејска традиција и обичаји говоре да су људи тога времена у Изра-
иљу употребљавали много чешће отворена носила него затворене ковчеге; 
сахрањивање се није вршило у ковчезима већ полагањем тела увијеног у 
посмртне хаљине у гроб исклесан у стени3) из кога је излазио ароматски ми-
рис, а од погледа осталих их је заклањао облак. Такође, ту су и одсечене па 
потом исцељене руке свештеника Атонија (овај догађај невероватно личи на 
одсецање и исцељење ува првосвештениковог слуге Малха; Лк. 22:49-51; Јн. 

1 Види: Дела апостолска, поглавља 2, 5, 7, 14, 19.

2 Тешко је веровати да су апостоли икада од било које хришћанке примали нека посебна духов-
на поучења. Да је то била истина, онда ап. Павле никада не би могао да напише: „Као у свима 
црквама светих, жене да ћуте у црквама; јер њима није допуштено да говоре...“ (1. Кор. 14:34. 
Нагласак мој); као ни: „Жена нека се учи у миру и свакој побожности. Жени пак не допуштам 
да друге учи...“ (1. Тимотеју 2:11-12). Ове забране не постављају жене у подређени положај у 
Цркви већ објашњавају Богом дати поредак у црквеном духовном вођству.

3 Наведено према: Тумачење еванђеља по Луки; Леон Морис, Добра Вест -Нови Сад, 1983. г. 
стр. 140. Види и ев. по Јовану 11:38-44; као и 19:38-41.
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18:10). Да би се ово предање што више приближило по сличности еванђељи-
ма, пресликани су још неки моменти, као што је Томин изостанак са сахране 
и уверавање у њено васкрсење. Наравно, највеће светогрђе представља епи-
зода о Маријином јављању апостолима после васкрснућа и изјава о њеној 
„свудаприсутности“ – особине коју не поседује ни једно створено биће сем 
Бога. Шта би друго могла да значи Богородичина реченица: „Радујте се, јер 
ја сам с вама у све дане“1, него преузимање божанског атрибута свудапри-
сутности коју је Господ Исус Христос применио на себе у ев. по Матеју 28:20, 
када је рекао: „И ево ја сам с вама у све дане до свршетка света.“?!?

Мудри Соломон је у својој молитви изговорио:
„И рече: Господе Боже Израиљев! Нема Бога такога какав си ти 

горе на небу ни доље на земљи, који чуваш завјет и милост слугама 
својим, које ходе пред тобом свијем срцем својим. (...) Али хоће ли доиста 
Бог становати на земљи? Ето, небо и небеса над небесима не могу 
те обухватити, а камоли овај дом што га сазида?“2

Псалмиста такође истиче да је само Бог свуда присутан:

„Којим путем да одем од тебе,
да побегнем од погледа твога?
Попнем ли се до самих небеса,

и тамо ћу на тебе наићи;
спустим ли се у тамни свет смрти,

па и тамо тебе ћу затећи.
Да полетим ка истоку сунца,
да полетим његовом западу,

да полетим с краја на крај света –
и тамо ме рука твоја стиже
и десница прихвата ме твоја.

И да речем: „Нек ме скрије тама.
„Ноћ нек буде свуда око мене!“
Али за те тама није тамна,

а ноћ ти је као светлост дана.“3

Стога, свако ко осим Господа изрекне тврдњу да ће бити са својим учени-
цима свуда и на сваком месту – увек, мора исто тако бити свеприсутан (али и 
свезнајући, свепаметан, свемоћан итд.). Неко је израчунао да се у данашње 
време, из уста милијарду и триста милиона римокатолика и православних 
(јер се сви они моле Богородици), сваке секунде вине у небо око педесет 
хиљада молитава – са свих крајева света. Сасвим је сигурно да нико сем 

1 Веронаука у кући, Верско добротворно старатељство, 4. издање, Београд, 1991. г. стр. 55. На-
гласак мој.

2 1. Царевима 8:23, 27. Нагласак мој.

3 Псалми, превео и препевао др Александар Бирвиш, Британско и инострано библијско друшт-
во Београд, 1990. Псалам 139:1-12.



233

блажена марија или царица небеска

Тројединог Бога не може да прими оволико информација у секунди – ис-
товремено.

Последње што желим да истакнем у решавању мистерије о „успењу“ је 
молитва коју су изрекли апостоли ускрслој Марији након што су је угледа-
ли. Та кратка молитва (која много више личи на вапај за помоћ) гласи:

„Апостоли на то ускликнуше: „Пресвета Богородице, помози нам!“1 
Као што сам већ раније истакао, Свето писмо не само да нам ништа не го-

вори о овом комплексном догађају, него нигде ни не спомиње да је било ко 
у првој Цркви Марију називао Богородицом2. У свим новозаветним стихови-
ма у којима се помиње Исусова мајка3, апостоли, еванђелисти као и остале 
личности поменуте у Библији, Марију називају просто по имену, не дајући 
јој никакве друге епитете.4 Уколико је још пре почетка писања Новог завета 
било уобичајено да се Марија назива Богородицом, онда је право чудо што 
то није ни на једном једином месту од апостола забележено.

Немачки аутор Ernst Benz, врсни познавалац православне теологије, у 
својој књизи „Дух и живот источне цркве“ коју је написао у знак захвалности 
својим „веома цијењеним живућим и умрлим учитељима православног тео-
лошког института у Паризу“, каже између осталог и следеће:

„Развој штовања Мајке Божје као ‘Богородице’ - theotokos – и 
стварање односне догме један је од задивљујућих догађаја у повијести ста-
ре цркве. Нови Завјет пружа само незнатна упоришта за овај 
развој, дапаче, за стварање неког посебног штовања Марије 
показује се посве недовољним, јер уз Исуса Криста, који се у сва че-
тири евенђеља (еванђеља, прим. И. С.) налази сам у средишту, Марија је 
потпуно у позадини. У еванђељима се може јасно видјети да се Исусов 
развој у проповједника краљевства Божјега одвијао у веома оштром суп-
ротстављању својој обитељи, која је, према Марковом Еванђељу, била тако 

1 Веронаука у кући, Београд 1991. стр. 55.

2 Иако професор православне богословије Јеврем А. Илић, у својој књизи „О празницима Пра-
вославне цркве“ (Београд, 1886. год. у издању Краљевске српске државне штампарије), тврди 
да се од момента Маријиног васкрсења „славило име пресвете Деве Марије по свима местима 
где се славило име Исуса Христа“, таквих података нема нити у апостолским списима нити 
у историјским документима. Заправо, оваква тврдња поменутог православног аутора потиче 
из светог предања, односно учења „светих отаца“ који су поседовали снажну жељу да прво-
вековном хришћанству припишу значајни део свог погрешног веровања. У ствари, у самом 
наставку текста којег сам делимично цитирао, проф. Илић је признао да Марија није била 
називана Богородицом у првом столећу, већ да ју је „...наша Црква назвала Богороди-
цом и Богоматером. А за спомен смрти њене установљен је празник „Велика Госпођа“ 
(...) Празновање „Велике Госпође“ износи нам славу Богородичину на небу, и опомиње нас 
да смо дужни молити се Богородици, као нашој заступници пред Богом“.

3 Мт. 1:20; 2:13, 14, 20; 13:55; Мк. 3:31-35; 6:3; Лк. 1:27, 30, 38-39, 46, 56; 2:5, 16, 19, 34, 51; 8:19-
21; Јн. 2:3-5; 19:25-27; Дела ап. 1:14.

4 Као што је познато, апостоли су писали своје еванђелске извештаје са временске дистанце 
од 30-60 година након одигравања догађаја. Стога, да су знали да је неко Марију називао 
„Богородицом“, или да су је и сами тако звали – онда би безмало сви стихови у којима се она 
помиње гласили знатно другачије. Ипак, пошто је назив „Мајка Божија“ и сл. био уведен 
у хришћанску догму тек наредних векова под утицајем паганизма, јасно је да су Господњи 
ученици ословљавали Марију само по имену и никако другачије. 
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мало увјерена у његово послање, да га је сматрала ненормалним (Мк. 3, 21). 
Досљедно томе, сва еванђеља истичу да се Исус одвојио од своје обитељи и 
да је, такођер, пред својим ученицима придавао вриједност том одвајању. 
Иваново Еванђеље, такођер, садржи трагове веома напетог односа Исуса 
према својој мајци. Додуше, Марија се појављује два пута без назнача-
вања ознаке као мајка Исусова; међутим, сам Исус јој редовито не спо-
миње име и обраћа јој се ријечју: ‘Жено!’, што је, према жидовском обичају, 
необично увредљиво. Тврда ријеч - ‘Жено, што ја имам с тобом?’ (Ив. 2, 4) 
– најснажнији је израз свјесног дистанцирања.“1 

Пошто смо на овај начин показали да ни ово православно предање нема 
ничег заједничког са божанским библијским извештајем, долазимо до дела 
у коме ћемо уз помоћ историјских чињеница обелоданити порекло и изво-
риште веровања већинске цркве у Србији по питању „Мајке Божије“.

Паганско порекло Мајке Божије

„У једном ширем, компаративно – религијском и митолошком контексту 
архетипски лик девице Марије (која је од петог века, на сабору у Ефесу, про-
глашена и за Богородицу), могао би се, мислим, довести у везу са култом Бо-
гиње Мајке што се среће у готово свим традиционалним религијама Истока 
и Запада. У разним културама античког, оријенталног и хеленистичког све-
та она је позната као Изис, Афродита, Инана, Сибила, Маја или Шакти.“2

Апостолски наследници, старешине ондашњих заједница, у многим слу-
чајевима нису били на опрезу у очувању „вере која је једном заувек преда-
на светима“, па су се у веровање раних црквених заједница почеле да уводе 
идеје које нису биле изворно хришћанске, већ су имале порекло у религија-
ма паганских народа и разним филозофским правцима. Једно од таквих ве-
ровања је и проглашење Исусове мајке за Мајку Божију и царицу небеску.

Највећи Божији непријатељ, сотона, знајући за Господњу најаву рођења 
Спаситеља уз помоћ девичанске мајке3, вековима је планирао ову подмуклу 
подвалу. 

Као што је то био случај са палим претпотопним светом, ђаво је и после 
велике водене катастрофе завео људе на паганско многобоштво. Једна од 
карактеристика тога паганизма у древном Сумеру је била и имитација и ру-
гање божанској Тројици, у виду тријаде богова који су се звали Нана (Син), 
Инана и Уту (Шамаш). Нана је био „бог Месеца“ и отац Инане и Утуа. Инана 
је била заправо планета Венера (звезда Даница), богиња плодности, љубави 
и рата, а Уту је био бог Сунца.4 

1 Ernst Benz, Duh i život Istočne crkve, I. P. ‘Svjetlost’ Sarajevo, 1991. g. str. 55-56. Нагласак мој. 

2 Вукомановић, Рани хришћански митови, 1997. стр. 58-59.

3 1. Мојсијева 3:15.

4 Наведено према: Мирча Елијаде, Водич кроз светске религије, Народна књига Алфа, 1996. 
стр. 222.
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Професор Мирослав Марковић у својим „Студијама о религији антике“, 
говорећи о грчкој богињи Афродити, напомиње да она није потицала са тог 
подручја (из Грчке), већ је „пристигла“ са блиског истока:

„Него да почнемо од почетка. Далеко раније (негде око 3000. пре Хрис-
та) живела је у месопотамијским градовима Уруку и Вавилону једна моћна 
сумерска богиња по имену Inanna. Имала је много љубавника, али јој је 
највољенији био смртни пастир по имену Dumuzi. На несрећу, Dumuzi је 
умро млад. Почевши од око 2400. пре Христа, акадско име ове богиње јавља 
се као Esh-tar, а старовавилонско као Ishtar.“1

„Да се сада окренемо Афродитиној старамајци, сумерској богињи Инани, 
акадској Иштар. То је била моћна богиња сексуалне љубави и плодности 
још од почетка трећег миленијума пре Христа. Али, како је рат био глав-
на делатност сваког асирског краља и како је Иштар била његова божанска 
супруга, краљица је осетила као своју дужност да за свога супруга постане и 
богиња рата. Пратила би мужа на војним експедицијама да осигура успех 
његових бројних освајања. Трећа функција била јој је да буде и „краљи-
ца неба“, што показује да је Иштар била поистовећена са планетом Вене-
ром.“2

Дакле, поменута богиња Иштар је била називана „царицом небеском“ и 
имала је значајну улогу у тадашњем пантеону богова. Енциклопедијски из-
вори нам казују да је поменута богиња углавном била, на киповима којима 
је представљана, изображавана као мајка која у наручју држи мало мушко 
дете.3 Ова богиња је највероватније била позната и пре расејања са подручја 
вавилонске куле (1. Мојс. 11. погл.), тако да су сва племена понела са собом 
њен култ након пометње у међусобном споразумевању. Тако, сваки народ 
је наставио поштовање небеске царице, само под другим именом. Она је у 
Кини била позната под именом Шингму (Света Мајка). Приказивана је са 
дететом у рукама и зрацима славе око главе. Стари Германи су поштовали 
девицу Херту која је такође приказивана са дететом у рукама. Скандинавци 
су је познавали под именом Диса, Етрурци Нутриа, а Друиди су је називали 
Вирго Патитура (Мајка Божија). Индијци су имали више оваквих „божан-
ских Мајки“ – Деваки са сином Кришном као и богињу Иси са дететом Ис-
варом. Грцима је небеска царица била позната као Афродита, Римљанима 
Венера а у Азији као Кибела. Египћани су славили Мајку као богињу Изиду 
(Изис) а њено дете као Хоруса. Старозаветним Израиљцима је ова богиња 
била позната под именом Астарта, а потицала је из религије тадашњих 
Феничана.4 

Говорећи о љубавнику грчке богиње Афродите – Адонису, историчар Н. 
А. Кун нам саопштава и неке од особина ове богиње:

„Афродита је у почетку била богиња неба – која је слала кишу - а та-
кође, изгледа, и богиња мора. У том миту о богињи Афродити јако се ис-

1 Мирослав Марковић, Студије о религији антике, Никшић 2001. стр. 13.

2 Наведено дело, стр. 14-15. Нагласак мој.

3 Наведено према: Encyclopaedia Encarta, Deluxe 2000. izdanje na CD-R, „ISHTAR“. 

4 Наведено према: Ralph Woodrow, Babilonska Misterijska Religija, 1991. str. 11-18.
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пољио утицај Истока, углавном култ феничанске богиње Астарте. Афро-
дита, међутим, постепено постаје богиња љубави. Бог љубави Ерос - Амор 
- њен је син.“1

„Мит о Адонису и Афродити Грци су позајмили од Феничана. Име Адо-
нис није грчког порекла, већ феничанског, и значи ‘господар’. Феничани су, 
пак, тај мит позајмили од Вавилонаца; вавилонски је мит о богињи љубави 
Иштар и прекрасном Тамузу, који је умирао и свако пролеће васкрсавао.“2

И Израиљци су у периоду од неколико векова, са краћим паузама када 
су владали побожни цареви, одавали поштовање паганским божанствима 
Валу и Астарти (царици небеској), уместо своме Богу Јахвеу (Јехови):

„И синови Израиљеви, чинише што је зло пред Господом, и служи-
ше Валима. И оставише Господа Бога отаца својих, који их је извео из земље 
Мисирске, и пођоше за другим боговима између богова онијех народа који 
бијаху око њих, и клањаше им се, и разгњевише Господа. И оставише Госпо-
да, и служаше Валу и Астаротама.“3

Веома је жалосна чињеница да су они који су имали Божији Закон (тј. 
Свето писмо) и спознање правога Бога, окретали њему леђа и служили па-
ганским идолима. Шта више, под овај утицај паганизма је потпао и мудри 
израиљски цар Соломон, који је под наговором својих многобројних жена 
– паганки, такође касније служио и зидао олтаре Астарти тј. небеској цари-
ци:

„И Соломун хођаше за Астаротом, богињом Сидонском, за Мелхомом, 
гадом Амонским. И чињаше Соломун што бјеше зло пред Господом, и не 
хођаше сасвијем за Господом као Давид отац његов.“ (1. Царевима 11:5-6).

У време Божијег пророка Јеремије (VII и VI век пре Христа), Господ је 
оштрим речима опомињао Израиљце због њиховог богоотпадничког пона-
шања. Између осталог, упозорио их је да се не клањају и не служе „царици 
небеској“:

„Ти се дакле не моли за тај народ, и не подижи вике ни молбе за њих, 
и не говори ми за њих, јер те нећу услишити. Зар не видиш шта чине 
по градовима Јудинијем и по улицама Јерусалимским? Синови купе дрва, а 
оцеви ложе огањ, и жене мијесе тијесто, да пеку колаче царици небеској, 
и да љевају наљеве другим боговима, да би мене дражили.“4

Крајњи резултат одбацивања правог богопоштовања и слављења небеске 
царице, за тадашње Јевреје није био ни мало повољан. Господ је дозволио 
Вавилонцима да освоје њихову земљу, многе Израиљце побију а остатак од-
веду у ропство.5 

1 Н. А. Кун, Легенде и митови старе Грчке, Дечија књига, Београд 1990. год. стр. 61.

2 Наведено дело, стр. 65.

3 Књига о судијама 2:11-13; Види још и: Књига о судијама 10:6; 1. Самуилова 7:3-4; 12:10; 1. Ца-
ревима 11:5; 2. Царевима 23:13; Језекиљ 8. гл. Нагласак мој.

4 Књ. пророка Јеремије 7:16-18. Нагласак мој.

5 Види: 2. Царевима 24. и 25. поглавље.
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Исусова мајка Марија као „царица небеска“

„Окусивши природну смрт по човештву у Свом Успењу, Она није остала 
задржана труљењем него је, према црквеном веровању, била васкрснута од 
Свог Сина после три дана и пребива у свом прослављеном телу с десне стра-
не Његове на небесима као Небеска Царица.“1

Иако еванђелисти нигде не наговештавају ни најмању идеју да би Ису-
сова мајка могла бити небеска царица, Православна црква сматра овакво 
поштовање Марије једино исправним и правоверним. Очигледно је да је у 
историји цркве у одређеном моменту дошло до синкретизма тј. стапања па-
ганских схватања са хришћанским веровањем. Овакав конкретни синкрети-
зам потврђује и Ernst Benz:

„Поучно је да је штовање Мајке Божје попримило снажан за-
мах у времену када је Константин Кршћанску цркву признао службе-
ном црквом царства и када су поганске масе Римскога Царства поче-
ле приступати у Цркву. Народи Средоземља и Блискога истока, чија је 
побожност и религиозна свијест тисућљећима стварана преко култа велике 
мајке-божице и божанске дјевице – развој који је водио од старих народних 
религија бабилонске Астарте до мистеријског култа каснохеленистичког 
времена, у којем је велика божица старих народних религија нашла своје 
штовање као култна божица једне добровољне заједнице миста свих народа 
и нација – нису се могли сродити само с влашћу Бога-Оца и строгом пат-
ријархалном структуром жидовског поимања Бога што је преузела прак-
ршћанска порука. Тисућљетно обликовање побожности преко култног 
штовања велике дјевице и мајке тражило је, такођер, у кршћанској Цркви, 
успркос неповољним претпоставкама, неку нову изражајну могућност и 
нашло је у штовању дјевичанске Мајке Божје, у којој се извршило отајстве-
но сједињење божанског Логоса са људском нарави. Спонтани импулс на-
родне побожности, који је продирао овим правцем, ишао је далеко испред 
праксе и науке Цркве.“2

Веома занимљив је и податак који износи проф. Мирослав Марковић, а 
који нам потврђује јак утицај паганизма на развој учења о Богородици:

„Разуме се, као „краљица неба“, као планета Венера, као звезда Зорња-
ча (Phosphoros) и Вечерњача (Hesperos), богиња Иштар-Аштар-Афродита 
влада и морем. Она разгони облаке буре и стишава таласе. Зато је постала 
заштитница морепловаца, па добија епитете Pontia, Euploia и Limenia („бо-
гиња срећне пловидбе и мирне луке“).

Рана хришћанска девица Марија наследила је од Афродите функције „не-
беске краљице“ (Regina caeli), владатељке мора3 (Venus marina) и заштит-

1 Сергиј Булгаков, Православље, 1991. год. стр. 185. Нагласак мој.

2 Ernst Benz, Duh i život Istočne crkve, str. 56. Нагласак мој.

3 У књижици под насловом „Празници пресвете Богородице“ (Библиотека Славе, Графопан, 
Београд 2000. год.) на стр. 25, казује се између осталог да име Марија у преводу значи „Вла-
дарка“ и „Најузвишенија“, а да му се придају и друга важна значења као нпр. началница 
мора. 
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нице морепловаца. Да споменем само да се и дан-данас по многим сеоским 
црквама Афродитина острва Кипра народ моли Богородици под именом 
Panagia Aphroditissa („пресвета Афродита“).“1 

Иконе пресвете Богородице (Небеске царице)

Богиња Мајка је, међу народима којима је била позната, називана и 
„Mylitta“ што у преводу значи „посредница“2, те стога не чуди што се тако 
назива и Марија у Православљу, иако такав назив нема никакве библијске 
основе. Историја нам такође тврди да су у време паганизације хришћанства, 
египатски црквени епископи посебном уредбом преименовали кипове Изи-
де и Хоруса у ликове Марије и Исуса без икаквог прекида у континуитету.3 
На тај начин су пагански иконослужитељи наставили да се клањају истим 
представама само са различитим именима.

Ernst Benz нам даје веома корисне податке о времену настанка првих 
икона Богородице:

„За икону Марије не постоји неко тако непосредно догматско стајалиште 
у Новом Завјету. Претпоставке за настанак иконе Мајке Божије створила је 
тек маријологија IV. стољећа. Јако мали број новозавјетних изричаја о сли-
ци Марије надомјештен је у Источноправославној цркви многобројним 
легендама о Марији, које се прије свега баве чудесним појављивањем чу-
дотворних слика Мајке Божије.“4 

Оно што је посебно важно јесте да се Марија на православним иконама 
углавном представља заједно са Исусом којег држи у наручју. Идентични 
прикази Небеске царице са божанским дететом се могу видети у многим, 
раније побројаним, старим религијама и култовима (уколико посетите дом 
некога од поштовалаца Кришне, највероватније је да ћете уочити, међу ос-
талим сликама, и представу девице Деваки са њеним сином, која је веома 
слична православним иконама Марије и Исуса). На једној, која је названа 
иконом „Пресвете Богородице млекопитателнице“5, приказана је Марија 
како доји бебу Исуса. Професор Марковић нам саопштава и о томе неколи-
ко речи:

„Последњи мој аргумент тиче се мотива „мати и њено дете“, Афродите 
и Ероса. (...) Ми ћемо се овде ограничити на такозвани куротрофни тип 
представа богиње, то јест Афродите са бебом Еросом било на својим груди-
ма, било на крилу. (...) Богиња љубави и њена беба постали су популаран мо-
тив у грчкој уметности (...). Осликана ваза са Липара (330. пре Христа; LIMC 
1238) показује срећну мајку како доји своју бебу, Venus lactans. Слична 
теракота из Британског музеја показује у истом положају Isis lactans (I век 
пре Христа), то јест велику египатску богињу Изиду, како доји своју бебу 

1 Мирослав Марковић, Студије о религији антике, 2001. год. стр. 16. Нагласак мој.

2 Наведено према: R. Woodrow, str. 16.

3 Наведено дело, стр. 17.

4 Ernst Benz, str. 18. Нагласак мој.

5 Види: Охридски пролог, стр. 28.
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Харпократа (у египатском, „бебу Хоруса“). Наш следећи корак је да упоре-
димо Isis lactans из Караниса у Египту (око 300. после Христа) са Maria 
lactans (Девицом Маријом са малим Христом на грудима) са барељефа из 
Мединет Мади (око 500. после Христа, сада у Берлину): оне су истовет-
не, а једина битна разлика је у томе што је уметник Марији додао два крс-
та.

Закључак је јасан: археолошки тип Venus lactans утицао је на тип Isis 
lactans, а овај опет на ранохришћанску иконографију у виду Maria lactans 
(тј. православну икону Богородице млекопитателнице, прим. И. С.). (...) Да 
учинимо корак даље – кампанска oinochoe (око 350. пре Христа; сада у Па-
ризу; LIMC 1241) показује Афродиту како љуби малога Ероса: управо тако 
љуби Девица Марија своју бебу Христа на најпознатијој руској икони, Де-
вици из Владимира, коју је насликао византијски уметник око 1125. године 
(сада у цркви у Кремљу). Укратко, верске традиције су дуга века, 
те су многи видови Афродите пренесени на Девицу Марију.“1 

Закључак

Наш закључак би могао бити истоветан ономе којег је представио претход-
но наведени аутор. На основу детаљног проучавања текстова Светог писма 
који говоре о Исусовој мајци Марији, као и прегледа паганских религија, 
можемо са сигурношћу да тврдимо да веровање православног хришћанства 
није засновано на непогрешивим извештајима богонадахнуте Речи. Са жа-
лошћу морамо да констатујемо да се богослови и верници поменутог огран-
ка хришћанске вере налазе у заблуди по управо проученом питању, следећи 
учења „светих отаца“ који су их и завели на ову странпутицу.

Израиљци су у старозаветно време овако поручили Божијем пророку који 
их је упозоравао да поштовање Небеске царице није по вољи Свемогућега:

„Тада (...) сви они људи охоли рекоше Јеремији говорећи: није истина 
што говориш; није те послао Господ Бог наш да нам кажеш (...) Што нам 
каза у име Господње, не ћемо те послушати; Него ћемо чинити све што је 
изашло из наших уста кадећи царици небеској и љевајући јој наљеве, као 
што смо чинили ми и оци наши, цареви наши и кнезови наши по улица-
ма...“2

Искрено се надам да ће известан проценат припадника мог српског на-
рода послушати Реч Господњу која је веома јасна, те да неће наставити да 
крше Његову вољу попут оних у Јеремијино време, на које је Господ касније 
искалио свој свети гнев.

1 М. Марковић, стр. 25-26. Нагласак мој. Православни свештеник Божидар Мијач признаје да, 
по његовим речима, ликовне представе паганских божанстава Аполона и Артемиде нису јед-
ноставно копиране и представљене иконама Христа и Богородице, „мада су и од једног и од 
другог лика узети извесни одговарајући сликовни елементи, они који су, техником сликања, 
могли служити изражајности лика.“ Види: Икона света слика, стр. 30. Партенон, Београд 
1997. год.

2 Књига пророка Јеремије 43:2; 44:16-17. Нагласак мој.
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Поред ових већ утврђених истина о веровањима Источне цркве, друге 
историјске чињенице у разматрањима осталих њених догмата1, још један-
пут ће нас утврдити у становишту да Православна црква нипошто не пред-
ставља продужетак раноапостолске, Христом установљене Цркве.

Наредна поглавља ће јасно доказати ову моју тврдњу.

1 Остале информације у вези теме о Богородици изнећу у поглављу о Васељенским сабори-
ма (податке о начину и разлозима званичног проглашења Марије Богородицом и Мајком 
Божијом; објаснићу и остале библијске стихове којима православни желе да докажу своје 
веровање – тумачећи их ван контекста целе Библије). 
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6.
хриСтово рођење – Божић

„Јер нам се роди дијете, син нам се даде, којему је власт на рамену, и 
име ће му бити: дивни, савјетник, Бог силни, отац вјечни, кнез мирни.“

Књига пророка Исаије 9:6.

Христово рођење, са потпуном сигурношћу можемо да тврдимо, био је и 
остао један од најзначајнијих догађаја у историји света. 

Наше подсећање на Спаситељево утеловљење није потребно само због 
дужног поштовања према човеку који у данашње време, на почетку XXI сто-
лећа, барем према важећим статистикама, има већи број следбеника од било 
које друге познате личности која је икада ходила земљом. Рођење Исуса из 
Назарета је, заправо, представљало испуњење многих древних старозавет-
них пророчанстава, које су осведочено, вековима раније, записали Божији 
пророци. У Старом завету постоји око 60 већих и 270 мањих пророчанстава 
која су се испунила у животу Исуса Христа. На овом месту поменућу само 
неколико њих која су уско везана за Његов долазак на свет – рођењем од 
девојке Марије.

Прво пророчанство које се односи на рођење Спаситеља Исуса, а које се 
тиче његовог телесног, људског рођења, изречено је од стране Господа Бога 
Створитеља, након пада у грех првог брачног пара – Адама и Еве. Наиме, 
на самом почетку људске историје, Бог је најавио да ће будући Спаситељ 
бити рођен од жене, без учешћа мушкарца – што се дословно испунило у 
девичанском зачећу и рођењу Господа Христа. Ево како је Господ у почетку 
најавио специфичност Исусовог рођења. Обраћајући се сотони, узрочнику 
пада у грех првих људи, који се појавио у облику змије, Свевишњи је рекао:

„И још мећем непријатељство између тебе и жене и између сјемена твоје-
га и сјемена њезина; оно ће ти на главу стајати а ти ћеш га у пету уједати.“ 
(1. Мојс. 3:15);

Но, ово није било и једино место у Старом завету у коме је записано да 
ће Исус бити рођен од девице. Вековима касније, Божији пророк Исаија је 
написао:

„Зато ће вам сам Господ дати знак; ето дјевојка ће затруднети и родиће 
сина, и надјенуће му име Емануило.“ (Иса. 7:14);

Апостоли Матеј и Павле потврдили су еванђелску истину о испуњењу 
овог пророчанства у својим новозаветним списима, говорећи:

„А рођење Исуса Христа беше овако: када је мајка његова Марија била 
заручена за Јосифа, пре но што се састаше, нађе се да је зачела од Духа Све-
тога. (...) А све ово догодило се да се испуни што је Господ рекао преко про-
рока који каже: ‘Гле, девојка ће зачети и родиће сина, и наденуће му име 
Емануил’, што преведено значи: ‘Са нама Бог’.“ (Матеј 1:18, 22-23); 
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„А кад је дошла пунина времена, посла Бог свога Сина, рођеног од жене...“ 
(Галатима 4:4);

Поред очигледно обистињене најаве девичански зачетог и рођеног Спа-
ситеља, старозаветни пророк је вековима пре Његовог оваплоћења обзна-
нио и географску локацију Месијиног родног места. Пророк Михеј је у својој 
књизи записао:

„А ти, Витлејеме Ефрато, ако и јеси најмањи међу тисућама Јудинијем, 
из тебе ће ми изаћи који ће бити господар у Израиљу, којему су изласци од 
почетка, од вјечнијех времена.“ (Михеј 5:2);

Да је ово пророчанство било познато у време пре рођења Исуса Христа, 
како Божијим слугама тако и његовим непријатељима, доказује и пример 
да је са њим био упознат и краљ Ирод Велики, који је, захваљујући управо 
њему покушао да убије тек рођеног Маријиног сина:

„Чувши то краљ Ирод уплаши се, и сав Јерусалим с њим. И сабравши 
све првосвештенике и књижевнике народне, испитиваше их где треба да се 
роди Христос. А они му рекоше: У Витлејему јудејском; јер је пророк тако 
написао: ‘И ти Витлејеме, земљо Јудина, никако ниси најмањи међу влада-
лачким градовима Јудиним; јер ће из тебе изаћи владар који ће пасти народ 
мој, Израиља’. (Матеј 2:3-6);

Поред ових, још нека од многобројних пророчанстава која су најављи-
вала Спаситељев долазак на свет, односила су се, нпр. и на његово телесно 
порекло од Авраама, Исаака и Јакова. Потом, на његову крвну линију која 
је водила од Јаковљевог сина Јуде преко цара Давида и његових потомака1, 
као и многа друга.

Према прецизним математичким израчунавањима, апсолутно је немо-
гуће да би ико икада, било у прошлости или будућности био у стању, или да 
ће бити у стању, да тако савршено испуни сва пророчанства која су написана 
у вези доласка Спаситеља. Могућност да само осам од преко три стотине 
пророчанстава буде случајно испуњено у било којој другој особи сем Исуса 
износи 1: 100 билијарди (број са 17 нула), а могућност да се само 48 проро-
чанстава од њих три стотине испуни случајно на неком другом појединцу 
износи 1: 10 на стопедесетседмом (тј. 1: број са 157 нула). Да бих поједнос-
тавио ове математичке изразе, можемо да замислимо нпр. целокупну пов-
ршину наше планете (а то су милиони квадратних километара) потпуно 
прекривену једнаким металним новчићима, од којих је само један једини 
посебно обележен. Одговоримо сада на питање: какве су реалне шансе ма-
кар и најинтелигентнијег човека да сасвим случајно, везаних очију, пронађе 
у том великом мноштву баш овај обележени новчић, с тим да пре тога није 
био упознат где се он налази и уз могућност да има само једну шансу да по-
гађа? Шанса за његов успех постоји само у теорији, а заправо је равна нули. 
Управо је такав случај са покушајем да у историји света пронађемо било коју 
другу особу сем Исуса из Назарета, која је могла да испуни сва старозаветна 
пророчанства која су се односила на рођење, живот, смрт и васкрсење Бо-

1 Види у: 1. Мојс. 12:2-3; 49:10; 2. Самуилова 7:12-16; Исаија 11:1-2.



243

христОвО рОђење - бОжић

жијег Сина. Господ Христос је, доказано, у потпуности јединствена особа.1 
Веровање у све ово напред поменуто свим срцем заступају верници чланови 
еванђеоских протестантских цркава.

Са друге стране, и поред свог веровања у божанство Исуса Христа, и сву 
чудесност његовог утеловљења и рођења, Православна црква у своме пре-
дању поседује још неке детаље које додаје светописамском откривењу. У 
наредном, већем делу овога поглавља, упознаћемо се са неким од право-
славних светопредањских учења, за која ћемо, сасвим јасно, моћи да уочимо 
да се не слажу са оним што пише у еванђељима. На тај начин уверићемо се 
у истинитост става којег заступају еванђеоски хришћани а који гласи да не 
само да Православна црква не проповеда пуну истину о догађајима веза-
ним за Христово рођење, већ као правоверне и потпуно истините пласира и 
неке, историјски доказано, сасвим погрешне информације. Такође, позаба-
вићемо се и неким специфичним српским веровањима и обичајима везаних 
за обележавање Божића, који у народу опстају уз благослов традиционалне 
цркве нашег народа.

ПРАВОСЛАВНА ВЕРОВАЊА О ХРИСТОВОМ РОЂЕЊУ

Датум рођења Исуса Христа

Једно од истакнутих веровања Источне цркве као и цркава на западу јес-
те да је Исус Христос рођен 25. децембра. Међу римокатолицима и протес-
тантима, Христово рођење се обележава у складу са новим, грегоријанским 
календаром. Што се православних народа тиче, неки од њих – као и њихо-
ве цркве, празнују овај празник по календару српског астронома Милутина 
Миланковића2 усвојеном на свеправославном конгресу у Цариграду 1923. 
године (као нпр. Грчка, Бугарска и Румунска православна црква), а други 
(међу којима Срби и СПЦ) то још увек чине по старом јулијанском кален-
дару.3

Владика Николај Велимировић овако вели о Христовом рођењу:
„Зато Јосиф Праведни дође с Пресветом Девом у Витлејем, град Дави-

дов, јер обоје беху од царског колена Давидова. Па како се у тај малени град 
слеже много народа ради пописа, не могоше Јосиф и Марија наћи конака 
ни у једној кући, због чега се склонише у једну пећину овчарску, где пастири 
овце своје затвараху. У тој пећини, а у ноћи4 између суботе и недеље, 

1 За детаљније упознавање са овом темом прочитати књигу Џоша Мекдауела: И не само тесар, 
Синод, Београд 1992. год.

2 Овај календар је идентичан грегоријанском календару, јер потврђује његову астрономску 
тачност.

3 Стари (јулијански) календар „касни“ за новим (грегоријанским) 13 дана. Срби и СПЦ обеле-
жавају Божић 25. децембра по старом календару, а то је 7. јануар по новом календару. 

4 Свети оци као доказ да се Исус родио у поноћ наводе тзв. „пророчки текст“ из апокрифне 
старозаветне књиге „Премудрости Соломонове“ 18:14-15; који заправо ништа не говори о 
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25. децембра роди Пресвета Дева Спаситеља света, Господа Исуса Хрис-
та.“1

Епископ Николај, дакле, говори као о потпуно потврђеној чињеници да 
се Исусово рођење збило поменутог датума и то уз назнаку да се десило у 
ноћи између суботе и недеље.2 Пошто је познато да дела поменутог аутора 
све више добијају на популарности у нашем народу, веома је лако претпос-
тавити да ће и ову тврдњу већи део популације примити „здраво за готово“, 
без даљег проверавања историјских чињеница. Ипак, биће веома занимљи-
во да заједно потражимо одговор на питање о пореклу датума Христовог 
рођења у историјским документима која се налазе описана у делима савре-
мених историчара. Из поменутих извора можемо да сазнамо многе инфор-
мације које ће нас утврдити у ставу да свето предање не представља аутори-
тет у који треба имати поверења:

„У прва три века није слављено рођење Христово. У набрајању хришћан-
ских празника које имамо код Тертулијана и Оригена не спомиње се Божић, 
а не спомиње се ни у спису Testamentum Domini N. Jesu Christi3, и тек у IV и 
V веку уводи се овај празник у појединим провинцијама. (...) Према једнима 
(Duchesce, Leclerc) датум 25. децембра као празник Рођења Христова, био 
је познат у Риму раније од 336. године, а колико раније не зна се. Према 
другима (Usener), папа Либерије је установио празник Рођења Христова у 
Риму 354. године. (...) Док је празник рођења Христова у Риму 354. године 
слављен 25. децембра, на Истоку га у то доба на тај дан никако немамо, но 
се слави на епифанију 6. јануара4, заједно са другим успоменама тога дана, и 
тек за коју деценију ће да се постепено уводи Божић и на Истоку у поједине 
цркве. Док је већину празника Запад примао с Истока заједно са њиховим 
датумима, 25. децембар као датум Божића, Исток је примио са Запада. 
На Истоку, Цариград је најраније примио празник Рођења Христова 25. де-
цембра 379. године, а увео га је св. Григорије Богослов. (...) Када се у ста-
рини почео Божић славити 25. децембра, држало се да се Господ 
Исус Христос тога дана заиста родио. Међутим, месец и дан 
рођења Исуса Христа су непознати.“5 

рођењу Спаситеља, већ о убијању прворођенаца у Египту од стране анђела смрти, који је у 
поноћ извршио своју мисију (2. Мојс. 12:29). Види: Јустин Поповић, Житија светих за децем-
бар, стр. 734. Књига „Премудрости Соломонове“ се не налази ни у једном издању Библије на 
српском језику. Налази се у католичком преводу (Кршћанска Садашњост, Загреб, 1983. год) 
под називом: „Књига Мудрости“.

1 Охридски пролог, стр. 942 (25. децембар). Нагласак мој.

2 Истим речима, веровање у ову светопредањску приповест потврђује и архимандрит Јустин 
Поповић у Житијима светих. Овај аутор казује да многи поуздани писци потврђују да је Исус 
рођен у поноћ између суботе и недеље, а да је то сагласно и са закључцима Шестог васељенс-
ког сабора. Види: Житија светих за месец децембар, Београд 1977. Издање манастира Ћелије 
код Ваљева; стр. 719, 734. 

3 У цитираном тексту из спец. додатка „Божић“ (види следеће футноте), овај латински назив 
као и други које сам исписао латиницом, били су написани ћириличним писмом.

4 Тј. 19. јануара по новом календару, када се обележава „богојављање“ тј. крштење Исуса Хрис-
та.

5 Лазар Мирковић, (Хеортологија), текст из спец. додатка: „Божић“, у листу Данас из 2002. год, 
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Професор православног богословског факултета у Черновцима са почет-
ка прошлог века, Јевсевије Поповић, у свом обимном делу „Општа цркве-
на историја“ о установљењу прослављања Божића поменутог децембарског 
дана саопштава следеће:

„Стари су пре краја IV. столећа узимали час 20. април, час 19. мај, час 6. 
јануар, час 25. децембар као дан рођења Христова, али већина Западњака 
25. децембар; зато се 25. децембар од 1. половине IV. столећа и слави на 
Западу као дан рођења Христова, док се на Истоку то испрва не чини. На 
Истоку се успомена на рођење и крштење Христово славила једног дана и то 
6. јануара, а тек почев од краја IV. столећа пошао је и Исток при-
мером Рима и Запада те је почео рођење Христово славити 25. 
децембра; 6. јануар задржали су на Истоку за прославу успомене на крш-
тење Христово на Јордану, а на Западу су га посветили успомени на поздрав 
новорођенчета Спаситеља од стране Мага.“1

Овај историчар, дакле, тврди да црквени ауторитети из трећег и четвртог 
века нису били у сагласности једни са другима по питању датума Исусовог 
рођења. Свето писмо о том датуму ништа не говори, а из њега сазнајемо и 
то да првовековни хришћани уопште нису били заинтересовани за обеле-
жавање Христовог „рођендана“. У еванђељима и апостолским посланицама 
су описана интересовања и стремљења припадника ране Цркве. Она су била 
проповедање радосне вести о спасењу кроз веру у Спаситеља неверујућима, 
као и сваконедељно окупљање у скупштинама (црквама) ради прослављања 
небеске Тројице и јачања међусобног заједништва. Зато, битно је да открије-
мо како је и због чега, од свих поменутих датума, за дан Господњег рођења у 
Витлејему изабран баш 25. децембар и то тек у четвртом веку после рођења 
Маријиног првенца.

Први српски историчар религије, веома цењен због свог изузетног до-
приноса истраживању старе српске религије, др Веселин Чајкановић у јед-
ној својој студији износи следећа сазнања о овом предмету:

„Што се тиче црквеног, званичног Божића, он није старији од IV века. 
(...) Тек доцније покушала је црква да утврди датум Христовог рођења (о 
коме нам новозаветни списи не говоре ништа), и да од њега начини праз-
ник. Изабран је двадесет пети децембар, свакако зато што је тај дан, у римс-
ком календару, био обележен као дан ‘непобедног сунца’, и што је тај пери-
од времена важио, код свих народа, као рођење сунца и буђење, почетак но-
вог живота у природи. Двадесет пети децембар био је и дан рођења 
Митре, чије је религија веома наличила на хришћанску (...) и правило 
врло озбиљну конкуренцију младом хришћанству; због тога је црква, када 
је у IV веку, добила очевидну надмоћност, да би коначно уништила све тра-
гове Митриног култа, изабрала највећи Митрин дан за највећи свој 
празник. То што ће се двадесет петом децембру дати друго, хришћанско 
објашњење, био је, доиста, једини начин да се празник ‘непобедног сунца’, 

стр. 5. Нагласак мој.

1 Општа црквена историја, том први, стр. 113. Нагласак мој.
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који је још увек, чак и међу хришћанима, имао велику публику, сасвим пре-
да забораву.“1 

Амерички истраживач Ralph Woodrow наводи и речи католичке енцик-
лопедије:

„Добро позната соларна прослава ‘Natalis Invicti’ – ‘Рођење непобједног 
Сунца’, која се славила 25. просинца (тј. децембра; прим. И. С.), имала је 
снажан утјецај на одлуку при избору нашег просиначког датума.“2

И протојереј Александар Шмеман потврђује претходне наводе следећим 
исказом:

„Ради се о томе да се истовремено са ширењем хришћанства у време по-
четка наше (тј. хришћанске) ере, у грчко - римском свету једнако брзо ши-
рио и последњи велики пагански култ – култ сунца. Седамдесетих година III 
века римски цар Аурелијан је тај култ сунца прогласио за званичну религију 
читавог Римског царства. (...) Римски цар Константин – који је најпре и сам 
био идолопоклоник култа сунца – обратио се почетком IV века у хришћанс-
тво. Тиме се завршила епоха тровековног гоњења хришћанства. (...) Главни 
метод којим се Црква служила да би незнабожца преобратила 
у хришћанство био је метод сублимисања и преображавања 
самих паганских веровања: Црква је пречишћавала неке паганске оби-
чаје и испуњавала их хришћанским смислом и садржајем. Пагани су у де-
цембру празновали рођење сунца. И тог истог дана су хришћани почели 
да празнују рођење Исуса Христа...“3

Оно што сазнајемо из ових докумената је чињеница да је празновање 
Христовог рођења (Божића) установљено тек након паганизације хришћанс-
тва (а не христијанизације пагана – како би волели да кажу православни и 
римокатолички богослови) и то усвајањем једног незнабожачког празни-
ка из култа митраизма. Поштовање бога Митре, које се из Персије ширило 
Римским царством у исто време када и хришћанство, био је култ који је из-
ворно потицао из древног вавилонског идолопоклонства. 

Сасвим је очигледно да Христос није рођен онога дана када тај догађај 
обележава традиционално хришћанство на истоку и западу. Прихватање 
паганских празника и њихово „покрштавање“ је било нешто сасвим непоз-
нато и неприхватљиво за Христа и његове ученике у првом веку. Међутим, 
проглашење хришћанства равноправном а потом и једино дозвољеном ре-
лигијом у тада најмоћнијој светској империји, под царевима Константином 
и Теодосијем I, учинило је да мноштво многобожаца буде присилно покрш-
тено и проглашено хришћанима (без истинског преобраћења и уз задржа-
вање многих пређашњих обичаја и веровања, међу којима је био и празник 
„непобедивог Сунца“). Као што сам објаснио у претходном поглављу, чет-
врти век је био кључан за усвајање многих противбиблијских веровања из 

1 Веселин Чајкановић, Сабрана дела из српске религије и митологије, Београд 1994. књига 
прва, стр. 121. Нагласак мој.

2 R. Woodrow str. 155. Нагласак мој. Овај навод потврђује и Јевсевије Поповић у „Општој цркве-
ној историји“, том први, на стр. 658-659. 

3 Текст из специјалног додатка: „Божић“, у листу Данас (из књиге: „Тајне празника“ од помену-
тог аутора), 2002. год. стр. 6. Нагласак мој.
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паганизма у крило хришћанске цркве. Попут прилагођавања култа царице 
небеске (Иштар - Астарте) ранохришћанској девици Марији, која са поме-
нутом богињом није никада имала било какве сличности, тако је и дан бога 
Сунца (бога Нане у старом Сумеру тј. Митре у религији Персијанаца) про-
глашен рођенданом Исуса Христа. Уместо поприлично оштрог апостолског 
проповедања и одбацивања било какве заједнице хришћана са паганским 
култовима1, црква наредних векова је прихватила нешто сасвим другачије; 
метод за који Шмеман тврди да је био главни у преобраћању пагана – а то 
је стапање хришћанства и паганства, давањем хришћанског имена и зна-
чења нехришћанским веровањима и обичајима. 

Казивање православног светог предања, у које нас уверава владика Нико-
лај у свом Охридском прологу у погледу тачног дана и датума рођења Исуса 
Христа, показало се посве непоузданим и нетачним. Као што ћу доказати у 
наставку овог поглавља, исти је случај и са осталим приповестима везаним 
за Христово рођење.

Поклоњење мудраца пред бебом Исусом

„Господу Исусу рођеном у Витлејему најпре се поклонише пастири и муд-
раци (звездари) са Истока, дакле, најпростији и најмудрији овога света. (...) 
Но ко су били ови мудраци с Истока? Ово питање је нарочито проучавао 
св. Димитрије Ростовски. Он тврди, да су они били цареви неких мањих 
области или појединих градова у Персији, Арабији и Мисиру. У исто време 
били су они велики учењаци у звездарству (астрономији). Њима се јавила 
она чудесна звезда, која је наговештавала рођење Новога Цара. По св. Ди-
митрију та се звезда њима јавила на девет месеци пре рођења Господа 
Исуса, тј. у време зачећа Пресвете Богородице.“2

Прво неслагање управо изнетих тврдњи са богонадахнутим библијским 
извештајем јесте да се „витлејемска звезда“ појавила у време Христовог за-
чећа, девет месеци пре Маријиног првог порођаја. Према извештају из ев. 
по Матеју 2:16, ово небеско знамење се појавило две године пре Господњег 
доласка на свет:

„Тада Ирод, видевши да су га мудраци обманули, разгневи се врло, посла 
и поби сву мушку децу у Витлејему и свој његовој околини, од две године и 
ниже по времену које је тачно дознао од мудраца.“3

Матеј напомиње да је убиство деце у Витлејему и околини уследило након 
тачног сазнања времена појављивања звезде од стране цара Ирода (а то 
је било две године а не девет месеци). Архимандрит Јустин Поповић, у Жи-
тијима светих, признаје да су „свети оци“ једни другима били противречни 
у мишљењу - по питању времена појављивања звезде:

„О времену пак појаве те звезде, разни тумачи разно мисле. Једни веле 
да се она појавила у саму ноћ и у сами час Спаситељева рођења од Дјеве. Али 

1 Види: 1. посл. Коринћанима 5:10; 10:19-22; 2. Коринћанима 6:14-18.

2 Охридски пролог, стр. 943-944. Нагласак мој.

3 Нагласак мој.
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свакако да није тако. (...) Други тумачи, међу њима и свети Епифаније, 
кажу да се звезда појавила у часу Рођења Христова, али да су мудраци до-
шли на поклоњење после две године и затекли Христа као двогодишње дете. 
Ово је мишљење засновано на томе што је Ирод наредио, да се побију сва 
деца од две године и наниже, по времену које је добио од мудраца. Но за 
ово мишљење свети Теофилакт вели да је очигледно нетачно 
(...) Древни пак грчки историчар Никифор вели, да се звезда појавила на 
истоку пре Рођења Христова на две године, и да су мудраци путовали до Је-
русалима две године, те тако стигли у сами час Рођења. Наизглед, и овај се 
историчар слаже са оним што пише у Еванђељу о покољу деце од две године 
и наниже. Али ни ово мишљење није веродостојно. (...) А које би мишљење 
о времену појаве звезде било најверодостојније? Сматрам, мишљење све-
тог Јована Златоуста и светог Теофилакта. Ови учитељи говоре овако: 
„Звезда се јави мудрацима пре рођења Христова. Пошто су имали провести 
много времена на путу, зато им се звезда јави дуго времена пре рођења Спа-
сова, да би они могли благовремено стићи у Витлејем и поклонити се Хрис-
ту док је још био у повоју.“ Обратимо пажњу на то да ови свети Учитељи не 
одређују тој звезди двогодишње време, већ само кажу: „дуго времена пре“, 
као говорећи: „неколико месеци пре“. На основу таквог тумачења ових све-
тих Учитеља, можемо извести овакав закључак: звезда се појавила на исто-
ку у онај сами дан и час, у који благовешћу Архангела и силаском Светога 
Духа Бог Логос постаде тело, зачевши се у пречистој утроби девичанској. 
Тако дакле, на девет месеци пре Рођења Христова, на сам дан Благовести 
мудраци су угледали звезду на истоку.“1

Према управо сазнатим информацијама да су „оци“ били у међусобном 
несагласју, можемо да установимо да је „коначна верзија“ догађаја само по-
кушај да се помире многе противречности у мишљењима која су била при-
сутна.

Др Димитрије Стефановић у свом тумачењу ев. по Матеју, заступа 
мишљење да се звезда први пут појавила две године пре Исусовог рођења, 
говорећи да је Ирод „за полазну тачку своме рачунању узео (је) појаву звез-
де.“2

Са друге стране, прича о именима и пореклу мудраца у коју желе да нас 
увере св. Димитрије и св. Николај, према Светом писму и сведочењима црк-
вених историчара такође спада у домен фантазије:

„Један од њих се звао Мелхиор. Он је био стар, сед, са дугом белом ко-
сом и брадом. Он принесе Господу на дар злато. Други се звао Гаспар; лица 
црвена, млад и без браде. Он принесе Господу на дар ливан. Трећи се звао 
Валтасар, лицем црн и врло брадат. Он принесе Господу на дар измирну. 
(...) Могло би се још додати, да су ова тројица мудраца били представници 
три главне расе људске, које су произашле од Нојевих синова: Сима, Хама и 
Јафета. Персијанац је представљао Јафетите, Арабљанин Семите а Мисирац 

1 Јустин Поповић, Житија светих за месец децембар, стр. 738-739. Нагласак мој.

2 На стр. 14, футнота.
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Хамите. Тако да се може рећи: кроз њих тројицу цео род људски поклонио 
се ваплоћеном Господу и Богу нашему.“1

Дакле, по овом предању које потиче од светог Димитрија Ростовског и 
осталих отаца, позната су имена мудраца, њихов број, државе из којих су 
они дошли као и њихова старосна доб. Иако нам еванђеље ставља до знања 
да су се они, након чудесног сна упозорења, вратили „у своју земљу“ (Мт. 
2:12), што очигледно потврђује да су били из исте а не различитих држава2, 
православно предање приказује овај догађај знатно другачије.

Јевсевије Поповић стоји насупрот идеји да је оваква светопредањска ин-
терпретација достојна поверења:

„Друго тамно место су вести о Мазима. Ко су били Мази, поближе се не 
разјашњава. Мазима се називаху испрва свештеници Миђана, Персијанаца 
и Вавилонаца, а затим, будући да су се код тих народа испрва само ови бави-
ли искључиво науком, научењаци и посебно астрономи и астролози или ис-
питивачи звезда и гатари из звезда дотичних земаља, тако да јеванђеоски 
Мази не могу бити друго него астрономији вешти људи са Истока, тј. из 
земаља источно од Палестине, можда из Вавилоније. Да ли су били незна-
бошци или Јудеји такође се не каже; али у необичној звезди, коју видеше, 
ипак видеше знак, да ће се родити Месија, јер је Овај предсказан такође као 
звезда, или као такав, ког предсказује звезда, која ће изићи из Јакова, - били 
су дакле или Јудеји или вероватније прозелити. Да су краљеви били, узето 
је тек касније зато, што принесоше краљевске дарове Месији; иако, кад је 
проречено да ће краљеви донети Месији дарове, није речено, да ће донети 
у време рођења Његова и да ће донети баш такве дарове. Касније западне 
легенде знају и имена тих краљева; имена су им: Гашпар, Мелхијор и 
Валтазар. Али историјских вести о томе нема. Западна црква при-
хватила је све те легенде те и са своје стране назива Маге краљевима, броји 
их 3 и слави им успомену 6. јануара, као дана Три Краља. Легенда, да су 
Мази били 3 краља, продрла је са Запада и на најближи Исток, и у запад-
ним пределима источне цркве раширила се и у народу те тако и румунске 
народне песме знају за три краља са Истока.“3

Овај историчар, иако и сам православац, веровања која је управо навео, а 
која се у Источној цркви сматрају „потпуно сагласним са Светим писмом“4, 

1 Охридски пролог, стр. 944. Нагласак мој.

2 Уколико су мудраци заиста били из Персије, Арабије и Мисира онда се не би могли назвати 
„мудрацима са Истока“, већ „мудрацима са истока, југоистока и југа“. Др Стефановић, насуп-
рот овоме, сматра да је реч о Вавилонији која је била „колевка магизма и астрологије“, а у 
којој је према Јосифу Флавију за време Ирода живело „много хиљада“ Јудеја који су веровали 
у скори долазак јудејског цара – Месије. Види стр. 10 у тумачењу ев. по Матеју од др Димит-
рија Стефановића.

3 Општа црквена историја, стр. 114. Нагласак мој.

4 Да „свети оци“ нису били сагласни ни једни са другима а још мање са Светим писмом, говори 
и следеће: „Неки од светих Отаца мисле да су мудраци били из Персије. Тако мисле свети 
Златоуст, свети Кирил Александријски, блажени Теофилакт и други. (...) Други пак од Отаца 
сматрају да су мудраци били из Арабије. Тако сматрају свети мученик Јустин Философ, свети 
Кипријан, свети Епифаније. (...) А неки свети Оци мисле да су мудраци дошли из Етиопије... 
(...) Може се сматрати као највероватније ово: један је од мудраца био из Пер-
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назива измишљеним легендама које нису утемељене на историјским чиње-
ницама. Др Димитрије Стефановић се исто тако слаже да је податак о томе 
да су мудраци били цареви и да их је било тројица само легенда а не исто-
ријски факат.1

Покољ невине деце у Витлејему и околини

Двадесет деветог децембра по старом јулијанском календару, Право-
славна црква обележава спомен на децу страдалу у Јудеји по наредби цара 
Ирода:

„Св. четрнаест хиљада младенаца витлејемских. Како се мудраци 
источни не вратише из Витлејема у Јерусалим, да јаве Ироду о новорође-
ном цару, него по заповести ангела другим путем одоше у домовину своју, 
разјари се Ирод као звер љути и нареди, да се побију сва деца од две године 
и испод две године у Витлејему и по свој околини витлејемској. Та страшна 
заповест царева би извршена дословце. Војници његови једну децу мачем 
посекоше, другу о камен разбише, трећу ногама гњечише, четврту рукама 
удавише. (...) Овај злочин над многом невином децом изврши се годину 
дана по рођењу Христовом 29. децембра. За то време Ирод трагаше, не би 
ли пронашао божанског младенца.“2

Две најзначајније тврдње, о којима читамо у овом предању су да је било 
убијено 14000 мушке деце, и то тек након што је прошла година дана (тач-
није 370 дана) од Исусовог рођења3. Обе ове тврдње се не могу ничим дока-
зати, а поготово не библијским текстовима. Јевсевије Поповић нам о броју 
страдале деце казује следеће:

„Напослетку, што се тиче витлејемског убијања деце, које је наредио 
Ирод, оно сасвим одговара карактеру Иродовом и оном, што о том причају 
историци, који су се од савременика известили. По Јудеју Јосифу Флавију 
(родио се 37. год. после Хр., а умро после 93.) Ирод је у својој окрутности на 
умору наредио, да кад умре у сваком граду убију известан број Јудеја. Али 
факат витлејемског убијања деце и директно потврђује незнабожац Мак-
ровије у својим „Сатурналијама“ (футнота: Макровије додуше није близу 
времену Иродовом, јер је писао тек у почетку петог столећа после Хр., али 
је употребио многе старије, после тога изгубљене изворе. Његова вест гласи 
овако: „Кад је Август чуо, да је међу мушком децом у Сирији, које је Ирод 
краљ Јудеја дао убити у доби од 2 године, убијен и један син Иродов, рекао 
је обзиром на то што се код Јудеја не кољу свиње: „Боље је бити свињче 
Иродово, него син Његов.“). Број убијене мушке деце од 2 године и испод 

сије, други из Арабије а трећи из Етиопије.“ (Дакле, компромис између опречних 
ставова „отаца“ је ипак постигнут, примедба И. С.) Види: Житија светих за децембар, стр. 
736-737. Нагласак мој.

1 Ев. по Матеју са тумачењем, види: стр. 10.

2 Охридски пролог, стр. 952-953. Нагласак мој.

3 Јустин Поповић у Житијима светих за децембар, такође наводи бројку од 14000 убијене деце 
која су страдала годину и девет месеци после појављивања звезде. Види стр. 816 и 819.
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2 године у Витлејему и око Витлејема није могао бити велик, јер Витлејем 
је био мален град, али касније скаске и легенде начиниле су од тог ма-
лог броја хиљаде, тако да се и у легендама, које се употребљавају у 
цркви, прича о 14000 убијене мушке деце, што се међутим на веродостојан 
начин нигде не посведочава.“1

И овога пута, дакле, постоји сумња у веродостојност светопредањске 
приче! Као што смо прочитали, овај историчар тврди да је немогуће да је 
број убијене деце био толики, те да је ово предање настало из „скаски“ (тј. 
непроверених прича) и легенди које немају историјску подлогу.

Протестантски писац R. T. France у свом тумачењу ев. по Матеју2 наводи 
претпоставку да је у Витлејему у време Исусовог рођења живело свега око 
1000 становника (или пак само 300), те да следствено томе, број убијене 
деце није могао бити већи од двадесетак. Овакав став потврђује и тума-
чење ев. по Матеју сачињено од стране др Димитрија Стефановића, који нам 
у овом уџбенику који се пре другог светског рата користио на карловачкој 
православној богословији, саопштава следеће: 

„Број побијене деце према броју становника Витлејема и његове околи-
не није могао бити велик, а тако грозан чин Иродов, иако га међу многим 
неделима Иродовим не спомиње Јосиф Флавије, не може за то изгледати 
неверојетним и измишљеним, јер човек, који је по истом Јосифу кидисао на 
дужне и недужне, човек који се није жацао да поред многих даде погубити и 
три своја сина, кадар је био свакако и на уморство највише 20 - 30-торо 
сиромашне, незнатне, сеоске дечице.“3

Оно што вероватно изнад свега збуњује сваког искреног православног 
верника јесте закључак да један део богослова и историчара Источне цркве 
не верује баш свим појединостима из „светог предања“ (у које би заправо 
требао да има пуно поверење), већ их назива „скаскама“ и легендама. Свето 
писмо подржава претходне изјаве и противи се идеји да су у Витлејему стра-
дале хиљаде, а управо из раније наведених разлога. Ипак, нису сви право-
славни просветљени знањем да ова светопредањска прича не одговара ис-
торијским чињеницама. Наиме, у књизи која обрађује „проблем“ деловања 
неправославних верских заједница у Србији и Русији, у тексту протојереја 
Кирила Зајца, помиње се дијалог вођен између православног свештеника и 
припадника једне од еванђеоских протестантских деноминација. Оптужба 
која се односила на некрштавање новорођенчади у тој еванђеоској цркви 
- као разлогу „онемогућавања њиховог спасења“, изречена пред већом гру-
пом православаца, гласила је овако: 

„Велики сте ви грешници, баптисти, и вама слични секташи! Чак и више, 
- ви сте злочинци. (...) Побојте се Бога, несрећни секташи! Ви вршите Иро-
дов злочин, онога који је убио 14000 деце. Прекините Иродов злочин над 
својом сопственом децом! Не убијајте их!“4

1 Општа црквена историја, том први, стр. 114-115. Нагласак мој.

2 R. T. France, тумачење еванђеља по Матеју, Добра вест, Нови Сад, 1987. стр. 86.

3 Јеванђелије по Матеју са тумачењем, друго издање, 1923. стр. 14. Нагласак мој.

4 Владимир Димитријевић, приређивач: „Библија без Бога, хришћанство без цркве. Право-
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Не желећи ни на који начин да сада коментаришем поменути навод и 
проглашавање стотина хиљада Руса и Срба који су верници протестантс-
ко - еванђеоске орјентације за злочинце и убице1 – а без икакве озбиљне 
теолошке и друге аргументације, желим само да истакнем чињеницу да је 
православни свет подељен око веровања у предањску причу о убијању више 
деце у витлејемској околини - него што је уопште у њој било становника. 
Док једни одбацују ову тврдњу „светог“ предања под тежином историјских 
аргумената, други се још увек, без жеље за критичким преиспитивањем, ње 
придржавају.

Међутим, оно што је још интересантније, јесте временско смештање овог 
догађаја тек након годину дана од Исусовог рођења. Свето писмо наиме 
каже:

„И пошто су у сну били поучени да се не враћају Ироду, вратише се дру-
гим путем у своју земљу. А кад они одоше, гле, анђео Господњи јави Јосифу 
и рече: устани, узми дете и мајку његову па бежи у Египат, и буди онде док 
ти не кажем, јер ће Ирод тражити дете да га убије. А он уста, узе дете и мајку 
његову ноћу и оде у Египат. И беше онде до смрти Иродове; да се испуни реч 
коју је Господ рекао преко пророка: ‘Из Египта позвах сина свога’“.2

Писац Охридског пролога, између осталог, у вези Јосифовог бекства 
са Маријом и Исусом у Египат износи још неке своје погрешне закључке 
– а који произилазе из међусобно супротстављених библијских и светопре-
дањских извештаја.

Хронологија догађаја према Светом писму и светом 
предању

Према Библији, након Јосифовог пристизања у Витлејем са трудном Ма-
ријом, Христос је рођен у једној од сеоских стаја, јер су сва места у гостиони-
цама била попуњена (Лк. 2:4-7). Исте ноћи, након анђеоског објављивања 
радосне вести пастирима о рођењу Спаситеља, ови чувари стада су дошли 
на место где је боравио тек рођени Исус и поклонили му се (Лк. 2:8-20). 
Према Божијем закону датом Мојсију у Старом завету (1. Мојс. 17:12; 3. Мојс. 
12:3) Исус је обрезан осмог дана по рођењу. Живећи са божанским Сином у 
изнајмљеној кући (дакле, не више у штали) још тридесет и три дана после 
обрезања детета (толики период је требао да прође због закона о очишћењу 
после рођења мушког детета – 3. Мојс. 12:4-8), Јосиф и Марија су принели 
жртве у јерусалимском храму за своје очишћење (Лк. 2:22-24). Истог дана, 
четрдесетог по његовом рођењу, бебу Исуса је сусрео и у своје наручје, у хра-
му, примио и праведни Симеон изрекавши пророчке речи, као и пророчица 
Ана, Фануилова кћи (Лк. 2:25-38). Управо у то време (највероватније дан на-
кон приношења жртве), у кућу3 у којој су боравили путници из Назарета, до-

славље и секте.“ Књига друга, Цетиње 1997. Нагласак мој.

1 То ћу учинити при крају књиге, у поглављу под насловом: „Црква која прогања“.

2 Ев. по Матеју 2:12-15. Нагласак мој.

3 Насупрот еванђелисти Матеју, свети мученик Јустин, Јован Златоуст, Григорије Ниски и Је-
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шли су на поклоњење и мудраци носећи своје дарове1. Пошто су у сну били 
поучени да се не враћају Ироду, мудраци су напустили Јудеју и вратили се у 
свој завичај (Мт. 2:12). Вероватно исте ноћи, анђео Господњи јавља Јосифу 
Иродову намеру да убије Божијег Сина и заповеда му да што хитније бежи у 
Египат. Истог момента, он узима са собом Исуса и његову мајку, па под ок-
риљем ноћи напушта Витлејем и његову околину хитајући према египатској 
земљи (Мт. 2:13-15). Негде у исто време, увидевши да су га мудраци обма-
нули – те да се не враћају к њему са информацијама о детету, Ирод наређује 
својим војницима да у месту Исусовог рођења и околини побију сву мушку 
децу рођену уназад две године (Мт. 2:16-18). После више месеци боравка 
„свете породице“ у Египту, анђео се поново јавио Јосифу у сну и заповедио 
му да се врати у свој град – Назарет у Галилеји (Мт. 2:19-23).

Међутим, православно предање поприлично изокреће поменути, веома 
очигледни, редослед библијских догађаја.2

Према владики Николају, након поклоњења мудраца и сусрета са „св. Си-
меоном Богопримцем“, Јосиф и Марија су са Исусом отишли најпре у Наза-
рет, тамо боравили неко време, а потом се (и то сасвим непотребно – пошто 
су већ били изван територије под Иродовом управом) поново упутили на 
југ – одлазећи у Египат водећи са собом и Јосифовог сина из првог брака, 
Јакова (који је, опет, према светопредањским противречностима, могао да 
има и око 50. година а могао је да уопште и не буде рођен3):

„Ангел се Божји јави Јосифу на сну и заповеди му, да узме Младенца и 
Матер Његову и бежи у Мисир. Јосиф тако и поступи. Узевши божанског 
Младенца и Матер Његову Пресвету, он се упути прво у Назарет (Лк. 2, 
39), где уреди своје домаће ствари, и узе собом сина свог Јакова, па онда 
одоше у Мисир (Мат. 2, 14). И тако се испунише речи пророчке: гле, Господ 
седећи на облаку лаку доћи ће у Мисир (Иса. 19, 1). (...) Проживевши неко-
лико година у Мисиру4, света породица врати се по наређењу ангела Божјег 

роним кажу да је Господ остао у пећини свих четрдесет дана до очишћења у храму, где су га 
мудраци и затекли. Др Димитрије Стефановић, са друге стране тврди да „новорођени Месија 
није више у штали (Лук. 2, 7), него у једној кући“. Види: Житија светих за децембар, стр. 742; 
и упореди са: Д. Стефановић, Тумачење ев. по Матеју, стр. 12.

1 Са овим се слаже и др Стефановић који говори: „Долазак Мага у Јерусалим морао је бити 
само после првих 40 дана од Исусовог рођења тј. после Исусова постављања пред Господа у 
храму јерусалимском (Лук. 2, 22 и д.), јер би иначе Ирод за Исуса дознао још пре овога чина 
и долазак св. породице у јерусалимски храм без сумње употребио, да оствари свој крвави 
план.“ стр. 10. футнота.

2 Према светим оцима које наводи Јустин Поповић, мудраци су се поклонили Исусу на дан 
његовог рођења. Потом су, као и Јосиф, добили анђеоску поруку да се уклоне из Витлејема, 
што су и послушали. Међутим, Јосиф је, очигледно бивајући „непослушан“ анђеоском упозо-
рењу, са Маријом и Исусом остао још 40 дана у селу, чекајући дан очишћења у јерусалимском 
храму. Када је Исус принесен у храм, Ирод је сазнао да су га мудраци обманули и кренуо да 
у наредних годину дана тражи Божијег Сина да би га убио. Јосиф је у међувремену отишао у 
Назарет, а потом се са сином Јаковом, Маријом и Исусом упутио у Египат, да би тамо провео 
непознати број година. Види: Житија светих за месец децембар, стр. 746.

3 Види детаљније о томе у поглављу: Блажена Марија или царица небеска, под поднасловом: 
Јосифова деца у светлу светог предања и Светог писма.

4 Свети оци се ни у овоме не слажу: Свети Епифаније каже да је тај период трајао две године, 
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опет у Палестину. И тако се испуни друго пророчанство: из Мисира дозвах 
сина својега (Ос. 11, 1).“1 

Желећи да Свето писмо, непогрешиву Божију Реч, прилагоди „светом“ 
предању (уместо да буде обрнуто), владика своје тумачење базира на изве-
штају из ев. по Луки 2:39-40, који говори да се Јосиф након приношења жр-
тава, са Маријом и Исусом вратио у Назарет. Међутим, Лука уопште не спо-
миње њихово бекство у Египат, као ни витлејемску звезду а ни мудраце који 
су са истока дошли на поклоњење. Ипак, иако овај еванђелиста не помиње 
поменуте догађаје, ми не можемо да закључимо да се они нису ни одиграли 
– јер их налазимо у извештају еванђелисте Матеја, са којим је Лука, како 
се оправдано претпоставља, био упознат приликом писања свога еванђеља. 
Очигледно је да владика Николај полази од тврдње св. Димитрија Ростов-
ског као од непобитне чињенице („Светим Духом“ откривене), да се звезда 
на истоку појавила у време Исусовог зачећа. Пошто му је свакако било поз-
нато, као и другим православним ауторитетима, да еванђеље помиње две 
године од појаве звезде до покоља деце у Витлејему, очигледно је решио 
да некако дода још барем годину дана у временску „пукотину“ која се том 
приликом појавила. Додајући ту годину на већ постојећих девет месеци од 
појаве звезде, православни „оци“ веома неспретно и незналачки долазе до 
закључка да је од посете мудраца Ироду – до његове одлуке да побије децу 
прошло више од годину дана (иако се ни овим додавањем, заправо, није 
дошло до пуне две године). Уколико је то заиста било тако, онда је било 
потпуно непотребно да се Јосиф буди усред ноћи и води Марију и дете из 
Витлејема (и то не у Египат – како је Господ био заповедио, већ у Назарет – 
како тврди свето предање). Он би у том случају имао читавих годину дана на 
располагању да се безбедно удаљи из места Христовог рођења.2 Но, будући 
да је ствар била веома хитна, Јосиф је исте ноћи са породицом кренуо према 
римској провинцији Египту3 до кога им је требало 2-3 дана хода. Пошто смо 
у претходном поглављу доказали да Јосиф није имао синове из првог брака 
(јер није ни био жењен пре венчања са Маријом), то дакле није истина ни да 

Никифор три, а Георгије Кедрин пет година. Аминије Александријски је учио да је „света 
породица“ у Египту боравила седам година. Види: Житија светих за децембар, стр. 750.

1 Охридски пролог, стр. 945 (26. децембар). Нагласак мој.

2 Др Димитрије Стефановић у свом тумачењу нигде не помиње њихов одлазак најпре у Наза-
рет, већ говори о хитном путовању у Египат, што је у складу са Светим писмом. Овај пример 
још једном доказује да се не слажу баш сви православни са тврдњама светих отаца, или да 
пак прећуткују то своје веровање знајући се оно не слаже са библијским извештајем. Види 
стр. 14-15.

3 Путовање у Египат је било потребно ради хитног спасавања Јосифове породице, највероват-
није из разлога што пут према Назарету није био безбедан због присуства Иродове војске 
која је већ била кренула из Јерусалима према Витлејему. Уколико су Јосиф и Марија са Ису-
сом ипак отишли најпре у Назарет - у свој дом где су били безбедни (Галилеја није била под 
Иродовом влашћу), уопште није јасно због чега би поново морали да крену на тако далек и 
исцрпљујући пут у Египат, пун опасности. Према свему изнетом произилази да је поменута 
светоотачка прича производ погрешног схватања еванђелских текстова, што нам доказује и 
чињеница да су овај догађај различити „оци“ посве различито тумачили.
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је из Назарета повео свог сина Јакова на доцнији, такође непостојећи, пут у 
Египат.

На крају крајева, еп. Николај помиње и стих из књ. пророка Исаије 19:1, 
за чије значење тврди да се испунило приликом одласка „свете породице“ 
у Египат. Међутим, том приликом Господ није у Мисир отишао на „облаку 
лаку“ већ ношен у Маријином наручју1. Нису се испунила ни остала проро-
чанства из тог поглавља Исаијине књиге, а поменути стих се уопште и не 
помиње у еванђељима као испуњење старозаветних предсказања, што дока-
зује да очигледно представља обично нагађање писца наведеног текста.

Сусрет „св. Симеона Богопримца“ и пророчице Ане са бебом 
Исусом

У Охридском прологу, у читању за 3. фебруар (по старом календару) овај 
догађај је описан на следећи начин:

„У време цара Мисирског Птоломеја Филаделфа изабран би и овај Си-
меон као један од знамените Седамдесеторице, којима би поверен посао 
превођења Библије са јеврејског на грчки језик. Симеон рађаше свој посао 
савесно, но када превођаше пророка Исаију, па дође до оног пророчанства: 
ево дјева ће затрудњети и родиће сина, он се збуни, па узе нож да избрише 
реч дјева и замени је речју „млада жена“, и да тако преведе на грчки. Али 
у том тренутку јави се Симеону ангел Божји и задржа га од његове намере, 
објаснивши му да је пророчанство истинито, и да је тачно записано. А да 
је истинито и тачно, рече му још весник Божји, увериће се и он сам лично, 
јер по Божјој вољи неће умрети док не види Месију рођенога од девојке. 
Обрадова се праведни Симеон таквоме гласу са неба, остави пророчанство 
неизмењено, и захвали Господу Богу што га удостојава да доживи и види 
Обећанога. Када Младенац Исус би донесен Девом Маријом у храм јеру-
салимски, Дух Божји то јави Симеону, који беше веома стар и бео као 
лабуд. Симеон брзо оде у храм и у храму познаде и Деву и Младенца по 
светлости што зрачаше око глава њихових као ореол. (...) Ту се десила 
и Ана пророчица, кћи Фануилова, која и сама познаде Месију и објави га 
народу. Ани је тада било 84. године. Ускоро по том престави се св. Симеон. 
Овај праведни старац Симеон сматра се заштитником мале деце.“2

Дакле, према светом предању, праведни Симеон је био један од преводи-
лаца „Септуагинте“ (превода Старог завета са јеврејског на грчки језик којег 
је радило, по предању, седамдесет људи). Према традицији, овај превод је 
сачињен за време владавине грчког владара над Египтом, Птоломеја Фила-
делфа, који је умро 246. године пре нове ере.3 Када знамо податак о датуму 
смрти поменутог цара, лако можемо да израчунамо и приближну старост 

1 Према светом Амвросију, који је желео да максимално продухови овај старозаветни текст који 
се уопште не односи на одлазак бебе Исуса у Египат, овај „облак лак“ заправо представља на-
ручје „пресвете Богородице“. Види: Житија светих за месец децембар, стр. 747-748.

2 Охридски пролог, стр. 81.

3 Наведено према: Свето писмо у Срба, Бранко Бјелајац, Београд 1997. стр. 22.
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св. Симеона у моменту сусрета са Исусом. Владика Николај истиче да је он 
од предубоке старости био „бео као лабуд“, па према предању произилази 
да је имао најмање 280. година, тј. да је безмало био на прагу свог четвр-
тог века земаљског битисања. Еванђелисти Луки, који је записао извештај о 
праведном Симеону, очигледно није било познато да је он био стар оноли-
ко колико су касније устврдили свети оци. Пишући о пророчици Ани, Лука 
наводи да је била врло стара, иако је у тренутку Христовог приношења у 
храму и њеног сусрета са њиме имала „само“ 84. године. Уколико Лука нази-
ва „веома старом“ особу која има мање од деведесет година, заиста је чудно 
да истом приликом Симеона није назвао „зачуђујуће прастарим“. Иако овај 
еванђелиста није био очевидац поменутог дешавања, као врстан историчар 
испитао је све, па и неке мање важне чињенице, као што је била та да је Ана 
живела у браку седам година а потом као удовица до своје осамдесет и чет-
врте године:

„Била је и пророчица Ана, Фануилова кћи из племена Асирова; она беше 
врло стара, од свога девојаштва живела је с мужем седам година, а као 
удовица до осамдесет и четири године...“1

Немогуће је поверовати да би овај изузетно прецизни историчар испус-
тио да помене овако значајно чудо у вези са Симеоновом старошћу, уколико 
се оно уистину догодило. Наиме, људски век у Христово време је био огра-
ничен на испод сто година (вероватно су ретки, као и данас, надживљавали 
ту старост), што нам потврђује истицање да је Ана била у дубокој старости. 
Просечни људски век од преко двеста година последњи пут је забележен у 
Библији око 2100. година пре Христа, за време седме послепотопне генера-
ције, у време Аврамовог оца Таре2 (1. Мојс. 11:32). Већ после неколико стоти-
на година, дужина просечног људског века се усталила на испод осамдесет 
година, а задржала се све до данашњих дана:

„Наш је живот седамдесет лета, 
а у јачих осамдесет лета.“3

Са друге стране, према Светом писму, имамо права да верујемо да је Си-
меон био знатно млађи од пророчице Ане – јер се његова „предубока ста-
рост“ (чак ни у смислу дубоке Анине старости) нигде не помиње. Након све-
га реченог, сасвим депласирано звучи тврдња православних да је „Симеон 
био толико стар да му је и сам живот био дојадио; с нестрпљењем је чекао 
смрт али му она никако није долазила.“4 

Размишљајући и закључујући у потпуности у складу са светописамским 
извештајима, лако смо и овога пута дошли до закључка да је и ово казивање 

1 Лк. 2:36-37. Нагласак мој.

2 Тара је живео 205 година, Аврам 175 година, Мојсије 120, а цар Давид 70 година (Види 1. Мојс. 
25:7; 5. Мојс. 34:7; 1. Дневника 29:26-28. За цара Давида Библија каже да је умро „у доброј 
старости“ иако је имао само 70 година. Давид је умро 970. год. пре нове ере). 

3 Псалам 90:10.

4 Православна веронаука, Глас Цркве, Ваљево, 1990. стр. 52.
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заправо „скаска“ и легенда која нема утемељења у божанском откривењу 
– попут осталих које смо до сада проучили.

БОЖИЋНИ ОБИЧАЈИ У СРПСКОМ НАРОДУ

„‘Ми Срби сматрамо и држимо да је Божић прави празник наш домаћи, 
ама није црквени’ - рекао је Вук Врчевић, кроз уста једног простодушног 
српског свештеника. И Вук Врчевић имао је право. Божић, онакав како 
га је описао Његош, са сламом простртом испред огња, са бадњацима на 
огњу прекрштеним, са пушкама, пецивима, гуслама, песмама и здравицама 
– тај лепи и мили Божић није празник хришћански, него ста-
рински српски.“1

„Кад је српски народ примио хришћанство, и са њиме и све празнике за 
које је православна црква знала, отпочео је празновати и Божић. Тај цркве-
ни Божић дошао је да замени неколико старинских празника, које је и наш 
народ празновао у време зимских солстиција. Управо, то није била замена, 
већ компромис: старински празници продужили су да живе и 
даље, само им је црква дала ново име, ново објашњење и неколике 
доста безначајне детаље из хришћанског култа.“2

Православна црква у својој литератури коју нуди широком кругу чита-
тељства, не само што шири легендарне и митолошке приче које проглашава 
изворним хришћанством, већ убеђује своје чланове да су и обичаји везани 
за поједине верске празнике пореклом из Библије. Као што смо сазнали 
од Александра Шмемана у претходном делу овога поглавља, главни метод 
„евангелизације“ у четвртом веку јесте био осмишљавање и давање хришћан-
ског значења паганским обичајима и ритуалима. Овом приликом ћемо за-
једно проучити паганске обичаје који су прошли кроз исти „третман“, а који 
су у нашем народу везани за божићне празнике. Ради се о обредима везаним 
за Туциндан, Бадњи дан као и за сам Божић.

Туциндан

Ево шта о овом празничном дану можемо да прочитамо у православној 
литератури: 

„Туциндан – то је други дан пред Божић. У нашем народу тога дана се 
коље (туца) „Божићњар“, „Печеница“, којом ће се сва чељад на Божић омр-
сити, после дугог шестонедељног поста. И овај обичај народни везан за 
„Божићњар“ или „Печеницу“, иако је то у ствари прасе а не јагње, води по-
рекло од рођења Господа Исуса Христа у витлејемској пећини у којој су 
пастири затварали своје стадо. Свети апостол и еванђелист Лука сведочи 
да су витлејемски пастири, када им се анђео Господњи јавио и обасјала их 
слава Господња, оне чудесне ноћи када се Господ родио, отишли до Вит-

1 Чајкановић, књига прва, стр. 240. Нагласак мој.

2 Чајкановић, књига прва, стр. 122. Нагласак мој.



258

правОславље ОбасјанО еванђељем

лејема и у пећини витлејемској нашли „Марију и Јосифа и дијете где лежи 
у јаслама“ (Лука 2. гл.) и поклонили му се. А Свето Предање, које се чува 
у Светој Цркви, сведочи да су тада пастири на дар Богомладенцу однели 
јагње. То је наш „Божићњар“, који се припрема на Туциндан, врти на ра-
жњу (пече) на Бадњи дан а једе на Божић као прва мрсна храна. Из разлога 
што се „Божићњар“ у старо време није клао но туцао крупицом соли или 
ушицама секире тај се дан и данас зове Туциндан. „Божићњар је код нас 
прасе а не јагње просто зато што код нас у време Божића нема 
јагањаца.“1

У наведеном тексту се, као што уочавамо, између осталог тврди да клање 
прасета пред Божић води порекло „од рођења Исуса Христа у витлејемској 
пећини“. Каже се даље да се ова животиња пече на ражњу уместо јагњета из 
разлога што у време Божића у нашим крајевима нема јагањаца.2 Но, да ли је 
Туциндан уистину хришћански празник? Да ли божићно печено прасе има 
било какве стварне везе са рођењем Исуса Христа? Као што ћемо се заједно 
уверити, ови обичаји нису ни у каквој повезаности са догађајима описаним 
у еванђељу.

Веселин Чајкановић је у својим делима навео да је наш народ, пре „при-
хватања“ хришћанства практиковао различите ритуале који су за циљ има-
ли заштиту од злих духова. Заштита од ових духова (демона) се спроводила 
поштовањем тотема тј. демонске животиње која је сматрана божанством и 
која је под своје окриље и заштиту узимала појединца или читаву породицу. 
Из текста поменутог научника сазнаћемо право порекло и скривено зна-
чење обреда којег нам је малочас описао православни аутор:

„Врло угледно место о божићним празницима има печеница. Без пече-
нице Божић се не може замислити: ‘Божић је Божић, а пециво му је брат’ 
(Вук, Посл., 355). Печеница се одабира на доста времена пре Божића, и онда 
се подвргава особитом режиму; она има своје нарочито име (‘божићњар’, 
и слично). (...) Очевидно је да печеница није обично јело, које се износи 
на божићњу трпезу тек толико да би на њој била једна деликатеса више. 
Пажња која се печеници указује, веровање у њену магичну моћ, и сасвим 
чврсто уверење да је она о Божићу неизоставна – све то доказује да ми у 
убијању и једењу печенице имамо један религиозни, жртвени обред. Речи 
‘Божић је Божић, а пециво му је брат’ имају много дубљи религијски смисао 
но што на први мах изгледа. (...) Култ животиња познат је, или је био поз-
нат свима народима; и кроз фазу када су животиње обожаване морала је да 
прође свака религија. У религији нашег народа има ваздан трагова од овак-
вог стања ствари. Трагова најпримитивнијег савеза између човека и живо-
тиње, тотемизма, има највише. (...) До сада нарочито није ништа говорено 
о свињи. Међутим, има података из којих се види да је она у старини 
нашег народа имала демонску моћ и јасан тотемистички карактер. (...) 

1 Веронаука у кући, Београд 1991. год. стр. 57. Нагласак мој.

2 Иако у време Божића у нашим крајевима има више прасића него јагањаца из простог разлога 
што крмача може да донесе на свет и преко десет младунаца а овца углавном једно, ипак није 
тачно да се у време Божића у Србији не могу да нађу јагањци - што може да потврди и сваки 
житељ српског села.
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Из свега овога јасно је да је свиња, у старини нашег народа, била демонска, 
тотемистичка животиња. (...) Божићње пециво је жртва, и то сакраментална 
жртва, нека врста причешћа. У примитивном друштву постојала је обавеза 
да се тотем, или иначе демонска животиња, не убија и не једе; али упоредо 
с тим развила се идеја теофагије, ритуалног једења божанства. Демонску, 
‘свету’ животињу, примитиван човек иначе не дира, али је свакако у њего-
вом интересу да, с времена на време, или и непериодично (нпр. у случају 
какве епидемије), окуси њене крви и њенога тела, да би се на тај начин ди-
винизирао, и постао отпорнији према утицајима злих демона. (...) После 
свега овога – јасно је да је божићње пециво тотем или божанство, које 
има ритуално да се поједе. Пословица – очевидно, врло старинска - ‘Бо-
жић је Божић, а пециво му је брат’, постаје нам сада јаснија. Она пециво 
подиже на ранг божанства, и идентификује га са божанством коме припада 
божићни празник. Ми, дакле, у печеници имамо, очевидно, божанство које 
се жртвује. Међутим, једна од основних идеја у историји религије је да се 
божанство и жртвује и рађа у исти мах када је жртвовано (упор. нпр. 
случај са Адонисом, Дионисом, и др.), и у том погледу интересантно је да 
уопште Божић као такав, Божић као дан рођења младога, новога бога по-
чиње у оном тренутку када је жртвовање пецива дефинитивно готово, 
тј. када је пециво скинуто са ражња: у том тренутку уноси га домаћин 
у кућу, с главом унапред, и поздрави укућане са ‘Христос се роди!’„1 

Из свих цитираних навода и објашњења из Чајкановићевог дела, потпу-
но је јасно да „божићно прасе“ не потиче из хришћанске вере (тј. витлејем-
ске пећине) већ из мрачних дубина старе српске религије. Но, као што ћемо 
се и надаље уверити, такав је случај и са осталим народним обичајима који 
се под окриљем Православља спроводе у српском народу.

Бадњи дан

„Скинем ли пажљиво слој хришћански, појавиће се слој незнабожач-
ки. Само се мора признати да је то спајање испало преко сваког очекивања 
умешно“ (С. Тројановић). Такав је пример са Бадњим даном и Божићем, као 
соларним празником, јер сунце поново почиње да греје од Божића – „праз-
ника непобеђеног Сунца“. Можда је Бадњак, збиља, бог Перун који носи ат-
рибут „стари“ или „деда“, у сваком случају Бадњак је жив створ. У ствари, 
постигнут је прећутни (можда и несвесни) компромис између и даље мно-
гобожачког Бадњег дана и хришћанске прославе Божића, између бадњака, 
који је зацело идол, и рођења Христа.“2

Из наведених речи угледног православног писца и психијатра Владе-
те Јеротића сазнали смо неколико веома важних информација о пореклу 
бадњака и Бадњег дана. Иако, као што ћемо увидети, Православна црква 
казује да је и овај празник изворно хришћански, после кратког проучавања 

1 Чајкановић, књига прва, стр. 137-146. Нагласак мој.

2 Владета Јеротић, Старо и ново у хришћанству, Београд 2000. стр. 25. Нагласак мој.
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обичаја и ритуала везаних за њега јасно ћемо потврдити становиште мало-
пре поменутог аутора.

Постоји више обичаја везаних за овај дан. Најважнији су сечење бадњака 
који се након уношења у кућу посипа житом и премазује медом и вином као 
и бацање металног новца и ораха по угловима просторије. Обичај такође 
налаже да домаћин поје божићни тропар и са својим укућанима имитира 
квочку и пилиће, квочући и пијучући. Веома је важно и да се тога дана једе 
са пода који је прострт сламом, а не са стола, као и да се бдије током ноћи. 
Ове обичаје српска црква назива хришћанским и казује нам да воде порекло 
од Христовог рођења и дешавања везаних за тај догађај:

„Бадњи дан – то је дан уочи Божића. Зове се „Бадњи дан“, а ноћ која сле-
ди „Бадње вече“, због тога што се тога дана и те вечери бденише – не спава, 
но са нестрпљењем очекује најсвечанији моменат у историји рода људског 
– Рођење Богодетета Христа. Због тога се и видљиви симбол Његов, који са 
нарочитим обредом уносимо у домове своје, зове БАДЊАК. Бадњак (млад 
церић или храстић, или пак церова или храстова гранчица) симболички 
представља Спаситеља нашег – Господа Исуса Христа.1 (...) И хришћан-
ски Бадњак као и Божићњар води порекло од оне божанствене витлејемске 
ноћи када се у пастирској пећини родио Спаситељ човечанства, а пастири, 
који „чуваху ноћу стражу код стада својега (Лука 2, 8) ложили ватру и греја-
ли се. (...) Насекли су и понели доста грана да наложе ватру и поред Ново-
рођенчета и поред Матере Његове, јер ноћ она беше врло хладна.“2 

„А кад падне Бадње вече, бадњачар поново узима Бадњак и дренову гра-
ну, ставља га себи на десно раме и уноси свечано у кућу. (...) И из сита поси-
па Бадњак житом, премазује га медом и прелива вином. (...) уз познато мир-
божење у коме Бадњачар каже: „Мир Божји – Христос се роди!“ а домаћица 
одговара: „Ваистину се роди!“ (...) Симболика овога сусрета је јасна. Господ 
Исус Христос – новорођени Спаситељ човечанства, у виду Бадњака, улази у 
дом наш (...) Бадњачар ... у све одаје поспе сламу и звечећи (сребрни) новац, 
а у гостинској соби, где је икона домаћин славе, још по три ораха у сва чети-
ри угла. (...) обично се поје Божићни тропар: „Рождество твоје Христе Боже 
наш...“, „квоче“ и „пијуче“. Тамо где Божићни тропар не знају само се „квоче“ 
и „пијуче“. (...) И овај део обичаја на Бадње вече је пун смишљене симболике 
хришћанске. (...) Ораси, пак, у сва четири угла гостинске собе симболички 
представљају Свету Тројицу. (...) Једе се не са стола, него са пода, по коме је 
прострта слама, или са вреће у коју је метнута слама.“3

На исти начин као што смо установили да клање прасета на Туциндан 
није потекло од првовековних хришћана, тако ћемо утврдити да ни остали 
обичаји нису пореклом црквени већ пагански. Већ смо раније потврдили 

1 „У давно доба, у освит цивилизације, у време када су европски предели били прекривени 
големим шумама, а човек природу и свет поимао анимистички – зачет је култ поштовања 
дрвета као божанства. Као најраспрострањенији, храст (и цер, његова врста) током хрис-
тијанизације паганских обичаја добио је нова симболичка значења.“ Види: спец. додатак 
„Божић“, у листу Данас, 2002. год. стр. 4. Нагласак мој.

2 Веронаука у кући, стр. 57-58. Нагласак мој.

3 Наведено дело, стр. 59-61. Нагласак мој.
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чињеницу да Исус Христос није рођен 25. децембра. Иако српском народу 
није био познат култ Митре из кога је усвојен поменути датум, у данима 
преласка из старе у нову годину наш народ је у давнини такође обележавао 
одређене важне празнике, за које Чајкановић тврди да су били празници 
из култа мртвих тј. задушнице. Овај уважени аутор тврди да су сви напред 
поменути обичаји везани за призивање душа умрлих на одређени вид све-
чаности. То би значило да је данашње слављење Божићних празника код 
православних народа заправо један вид отвореног спиритизма и окултизма, 
обученог у рухо хришћанства. Ево како гласе закључци изведени након ње-
говог дугогодишњег истраживања:

„Јела која се о Бадњем дану једу, имају, можемо одмах рећи, хтонични 
карактер. То се најјасније види код ораха и пасуља1. Орах је воћка за коју 
се нарочито интересују демони доњега света. (...) Пошто је орах, очевидно, 
дрво доњега света и злих демона, можемо само очекивати да његов плод 
служи као храна тим демонима. (...) Мед је такође врло познато јело које 
се код Грка и Римљана, Индијаца, Словена и уопште Индогермана ... даје 
душама покојника, и уопште демонима доњег света. (...) Већ из овога што 
смо рекли јасно је какав циљ има бадњиданска вечера – то је вечера, 
част мртвима. Она четири ораха које домаћин баца у четири угла, на-
мењена су душама мртвих. (...) Обичај да се једе ‘с вреће’, тј. са земље; ... да се 
сто не чисти, и да се на њему оставља јело и пиће; обичај да се на Бадњи дан 
даје по нешто јела сиротима – све су то прописи који важе за даћу, за култ 
мртвих, и код Срба, и у целој индогерманској прошлости.“2

„Да би се обичај посипања сламе разумео, потребно је утврдити значај 
Бадњег вечера уопште. Бадње вече је, пре свега, мртвачки празник, 
задушнице: тога вечера приређује се гозба душама покојника, 
и даје им се прилика да се огреју. Обичаји о Бадњем вечеру имају мртвачки 
карактер, и подсећају нас јако на обичаје о даћама и задушницама уопште. 
Само име, Бадње вече, постало је од глагола бдети ... о Бадњем вечеру бар 
једно од чељади мора бити будно, и то бдење има исти значај који и бдење 
поред мртваца. Јела која се о Бадњем вечеру једу – нарочито ораси, пасуљ, 
мед, риба – имају сва хтонични карактер, и намењена су душама покојни-
ка.“3

„Зашто се, тога вечера, просипа по кући слама? Одговор је врло прост: 
слама има, и за богове и за душе предака, нарочиту привлачну снагу. (...) 
Сад нам је јасна улога сламе о Бадњем вечеру. Тога вечера позивају се душе 
предака на част, и да би се те душе привукле, даље, да би имале на чему јес-
ти, простире им се слама. (...) Кад се ово зна, лако је разумети и друге божић-
не обичаје у вези са сламом. Кад се уноси слама (а то бива пред вече, после 
заласка сунца) домаћин је просипа по целој кући, том приликом он квоца, 

1 Чак и „Веронаука у кући“ на стр. 62. признаје да је пасуљ храна за духове умрлих предака, али 
ову чињеницу „продуховљава“ говорећи да се зрневље те биљке налази на бадњиданској ве-
чери зато што и умрли хришћани ишчекују рођење Спаситеља. Иста књига упућује читаоце 
да се са овим предметом детаљније упознају из Чајкановићевог дела.

2 Чајкановић, књига прва, стр. 124-128. Нагласак мој.

3 Наведено дело, стр. 186-187. Нагласак мој.
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као квочка, а остала чељад, деца нарочито, иду за њим и пијучу. (...) Ако 
примитиван човек има потребе да зове душу, он ће је вабити, онако како се 
вабе птице. (...) Обичај вабљења душе квоцањем познат је и хришћанским 
Коптима ... Најјаснији, међутим, и (за објашњење квоцања о Бадњем вече-
ру) најважнији пример имамо у руском мртвачком култу. (...) Према ово-
ме, просипање сламе и квоцање о Бадњем вечеру има очевидно 
за циљ да сакупи душе на гозбу.“1

Захваљујући овим наводима, уочавамо да савремени бадњидански це-
ремонијал заправо представља „христијанизовани“ окултни ритуал наших 
безбожних предака. Искрено верујем да ниједан искрени следбеник Ису-
са Христа не би требао да поклања пажњу и учествује у спровођењу управо 
описаних обредних радњи, које под плаштом хришћанства настављају древ-
ну паганску спиритистичку праксу. 

Божић

Настављајући на исти начин наше проучавање, долазимо и до самог дана 
када се обележава Исусово рођење у Источној цркви. Обредне радње, које 
се врше у српском народу под покровитељством традиционалне религије, 
такође се не могу назвати изворно еванђелским иако је, свакако, учињен 
труд да се и оне обоје бојама хришћанства. У овом делу поглавља обратиће-
мо пажњу на улогу „Полажајника“ у божићном ритуалу, као и на познато 
„мирбожање“.

Полажајник и џарање по ватри

„Полажајник. То је прва особа која тога Божићног јутра уђе у наш дом. 
Полажајник полази у наш дом. Зато се зове „Полажајник“. Он, по општем 
веровању, доноси срећу у наше домове. Зато се пази да „Полажајник“ буде 
дете, које има чисто, безазлено срце испуњено љубављу. Но, разуме се, „По-
лажајник“ бива и одрастао човек, комшија, рођак, намерник па чак (на 
селу) и животиња, во, на пример – што је данас врло ретко али се још где-
где догађа.“2

„Ми „Полажајника“ на Божић примамо као самог Господа, који својим 
рођењем у све домове људске доноси мир и добру вољу ... он убацује новчић 
(у ватру, прим. И. С.) и Бадњаком (гранчицом од Бадњака) почиње да џара 
по ватри, али тако да из ватре и Бадњака прште варнице на све стране док 
он благосиља:

„Колико варница, толико среће у дому!“;
„Колико варница, толико парица!“;

„Колико варница, толико јагањаца у тору“;
„Колико варница, толико напретка у добру итд“;

1 Наведено дело, стр. 188-191. Нагласак мој.

2 Веронаука у кући, стр. 63. Нагласак мој.
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„Највише здравља и весеља, дај Боже!“1

Из поменутих навода сазнајемо да се Полажајник од стране укућана при-
ма уз поштовање какво само Господ заслужује, да он може бити и животиња, 
као и то да је његова функција између осталог да благосиља дом тиме што 
џара по ватри. Из дела Веселина Чајкановића још једанпут ћемо се уверити 
у нехришћанско порекло и ових обичаја:

„Реч полаженик, од глагола полазити – походити, посетити, првобитно 
значи гост, и полаженик је доиста гост, али гост нарочите врсте. Тај гост до-
носи све што једној примитивној породици треба – здравље и плодност; од 
њега зависи судбина целог дома. Очевидно је да полаженик, који располаже 
тако изванредним особинама, излази из свере обичног смртног човека.“2

Чајкановић даље у свом делу казује да је у старој српској религији (као 
и у другима) постојао празник када се божанство или демон јављао људима 
у човечјем обличју посећујући њихова домаћинства. Поменуто божанство 
је примано у дом са великом почашћу („као Господ“), позивано на ручак, 
после чега му је жртвован обредни колач. Уколико би полажајник била жи-
вотиња, во, онда би јој се на један рог забоо принешени колач. Овај аутор 
тврди даље да је поменута животиња, попут прасета на Туциндан заправо 
представљала божанску тотемистичку животињу – старински тотем.3 Џа-
рање по ватри и благосиљање домаћинства од стране овог госта, свакако не 
представља нешто што су хришћанима у „аманет“ за обдржавање оставили 
Христос и апостоли. И овај обичај је директно везан за старински српски 
многобожачки култ. Према веровањима која су се тим култом подразумева-
ла, божанство би улазило у кућу кроз таван или оџак (димњак). Српско име 
за популарног „деда Мраза“ – „Божић бата“ је заправо израз који је значио 
да се чује бат (одјек) корака Божића (старинског божанства) који долази 
- приближавајући се нашој кући. Управо из разлога таквог веровања, да 
се божанство налази у димњаку, и да се кроз њега спушта у кућу, „Пола-
жајник чим уђе у кућу, одмах џара ватру на огњишту и гледајући уз оџак 
каже: ‘Боже помози!’... Очевидно је да је овај пропис могао постати само на 
бази старинског веровања да се божанство налази ту. Што се тиче личног 
учешћа на гозби, и то је нешто за шта ћемо узалуд тражити потврде 
са хришћанским схватањима, али што је у паганизму правило: на сваку 
гозбу која им се приређује долазе пагански богови лично.“4

Оно што је посебно важно да истакнем на овом месту јесте да је пракса 
џарања по ватри и благосиљања домаћинства на овакав начин (уз помоћ га-
тања и врачања) стриктно забрањена Божијим заповестима које су записане 
у Светом писму:

1 Наведено дело, стр. 64. Нагласак мој.

2 Чајкановић, књига прва, стр. 146. Нагласак мој.

3 Види: наведено дело, стр. 150.

4 Чајкановић, књига друга, стр. 481. Нагласак мој.
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„Не обраћајте се к врачарима и гатарима, нити их питајте, да се не скрв-
ните о њих. Ја сам Господ Бог ваш.“1

„А човјек или жена, у којима би био дух врачарски или гатарски да се 
погубе, камењем да се заспу, крв њихова на њих.“2

Чајкановић тврди да „највећи контингент божићних обичаја долази на 
гатања и врачања“, која за циљ имају да умилостиве хтоничне демоне тј. ду-
хове предака, да пруже плодну и берићетну наредну годину. И само паљење 
ватре на Бадње вече, по овом аутору, нема никакве суштинске везе са до-
гађајима у вези Исусовог рођења у Витлејему, већ са веровањем да ватра 
може да „појача снагу сунца и плодност у природи“.3

Мирбожање

Са друге стране, иако обичај „мирбожања“ највише од свих личи на до-
гађаје описане у еванђељима, а који имају везе са рођењем Спаситеља, из 
наредних неколико редова сазнаћемо више и о његовом пореклу. Чајкано-
вић о овом обичају вели овако:

„Један од врло познатих божићних прописа је пропис који се односи 
на ‘мир божји’ и на ‘мирбожање’ (мирење између себе и љубљење). Преко 
божићних празника нико никога ни од шале не сме ударити! Тај пропис 
божјег мира не вреди за све празнике (...), али строго вреди за све задушни-
це у години.“4

Према овом аутору, обичај божићног називања „мира Божијег“ пред-
ставља део целокупног, изворно паганског ритуала, који се није подразуме-
вао учењем првовековног хришћанства. Но, ипак, можда ће се неко запита-
ти да ли је могуће да је и поздрав „Мир Божији – Христос се роди“, поздрав 
паганског порекла? Зар он не представља цитат из Светог писма?

У еванђељима и апостолским посланицама нема никаквог помена да су 
се рани хришћани поздрављали овим речима (између осталог због тога што 
нису ни славили Божић). Поменуто „мирбожање“ јако подсећа на радосну 
песму анђела, записану у ев. по Луки:

„И уједанпут постаде с анђелом мноштво војника небескијех, који хваља-
ху Бога говорећи: Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу људима доб-
ра воља.“ (Лк. 2:13-14. В. Караџић).

Уколико прихватимо овакав Караџићев превод поменутих стихова, до-
бијамо значење слично обредном „мирбожању“, али зато различито и про-
тивно осталим библијским изјавама. Из њега, наиме, сазнајемо да Бог пру-
жа мир свим људима на земљи, како верницима (који су у мањини), тако и 
безбожнима (који су у већини). Међутим, Господ у Старом и Новом завету 
говори о томе да безбожници немају духовног мира у свом животу:

„Нема мира безбожницима, вели Господ.“ (Исаија 48:22).

1 3. Мојсијева 19:31.

2 3. Мојсијева 20:27.

3 Види: Чајкановић, књига прва, стр. 133-137.

4 Наведено дело, стр. 244. Нагласак аутора текста.
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„А безбожници су као море усколебано, које се не може умирити и вода 
његова измеће нечистоту и блато. Нема мира безбожницима, вели Бог мој.“ 
(Исаија 57:20-21).

„Ноге им трче на зло и брзе су на прољевање крви праве; мисли су њихо-
ве безакоње; на путовима је њиховијем пустош и расап. Пута мирнога не 
знају, и на путовима њиховим нема правде; начинили су себи криве стазе; 
ко год иде по њима, не зна за мир.“ (Исаија 59:7-8. Нагласак мој).

Господ Исус Христос потврђује да безбожни људи својим поступцима 
уносе духовни немир:

„Не мислите да сам дошао да донесем мир на земљу; нисам дошао да 
донесем мир него мач. Јер сам дошао да раставим човека од његовог оца и 
кћер од њезине мајке и снаху од њезине свекрве, и непријатељи човекови су 
његови домаћи.“1

У овим стиховима Христос наглашава чињеницу да ће последица Њего-
вог доласка на свет бити подвојеност у породицама између оних који су Га 
прихватили као Спаситеља и оних који то нису учинили. Међутим, јасно је 
да ову подвојеност и непријатељство у оквиру једне фамилије уносе неве-
рујући људи, а не верници који су у складу са Исусовим речима, позвани да 
буду миротворци (Мт. 5:9). Духовни и сваки други немир веома је очигледан 
међу ненановорођеним људима. Апостол Павле сведочи да они немају стра-
ха од Бога и да не познају пут мира.2

Међутим, уколико прочитамо стихове Лк. 2:13-14 из превода др Чарнића, 
стећи ћемо сасвим други дојам о анђеоској изјави:

„И одједном се са анђелом створи мноштво небеске војске хвалећи Бога 
и говорећи: слава Богу на висини и на земљи мир међу људима који 
су по Божјој вољи.“3

Део анђеоске песме и благослова изречених у њој не односе се дакле на 
све људе без разлике, већ само на оне који су по Божијој вољи. По Његовој 
вољи су, пак, само они који се налазе на истинитом путу богопознања, тј. 
који су нановорођени, за разлику од људи описаних у Исаији 59:8, који ходе 
погрешним духовним стазама.4 Било би, заправо, веома лоше када би и не-
верујући људи поседовали „духовни мир“, јер би у том случају били „успава-
ни“ у својим гресима и на крају искусили Божију казну. Овако, пошто њима 
„нема мира“, Бог на тај начин жели да их покрене на тражење еванђеоске 
истине – Христа, и смирење душе у њему самоме. 

Будући да смо на овај начин показали да мир Божији припада само од 
Бога рођеним верницима, а не онима који верске празнике обележавају уз 

1 Ев. по Матеју 10:34-36.

2 Види: посл. Римљанима 3:13-18.

3 На готово исти начин ове стихове преводе и др Димитрије Стефановић, мр Мирослав Жив-
ковић (баптистички проповедник, издање Међународног библијског друштва) и Савремени 
српски превод (којег је сачинио „Светски преводилачки центар“ из: Fort Worth, Texas, U. S. 
A); док слично Вуку Караџићу ове стихове преводе: Свети синод СПЦ, др Александар Бир-
виш и др Лујо Бакотић.

4 Види и стихове: 4. Мојс. 6:24-26; Псалам 4:8; 29:11; 85:9; Ев. по Јовану 14:27; 16:33; 1. Петрова 
1:2; 1. Тимотеју 1:2; Филипљанима 4:7, 9.
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понављање паганских ритуала и обичаја, јасно је да „мирбожање“ (тј. на-
зивање Божијег мира) међу овим последњима и нема никаквог духовног 
значаја у изворном хришћанском смислу. Очигледно је, стога, да се обичај 
„мирбожања“ међу православнима изговара у складу са целокупним „хрис-
тијанизованим“ паганским божићним ритуалом из старе српске религије.

Закључак

 На самом крају, шта друго рећи него то да веровање Источне цркве и 
обредна пракса у вези празника Исусовог рођења у много чему не одгова-
рају светописамској објави. Противречна „света предања“ са једне стране и 
пагански ритуали са хришћанским значењем са друге, допринели су томе 
да наш крајњи закључак о православном веровању по овом питању не може 
да потврди становиште њених богослова о томе да она (Православна црква) 
представља „стуб и тврђаву Истине“.
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„А у први дан недеље, врло рано, дођоше на гроб носећи мирисе које су 
спремиле. Али нађоше камен одваљен од гроба, и кад су ушле, не нађоше 
тело Господа Исуса. И док су биле у недоумици због тога, гле, два човека у 
сјајном оделу стадоше пред њих. Пошто су биле уплашене и обориле лице 
земљи, они им рекоше: што тражите живога међу мртвима? Нема га 
овде, него је васкрсао; сетите се како вам је рекао док је још био у Галилеји, 
наиме, да Син човечји треба да буде предан у руке грешних људи, и да буде 
распет, и да васкрсне трећи дан.“

Еванђеље по Луки 24:1-7

На почетку претходног поглавља истакли смо величанствену истину о 
томе да је рођење Господа Исуса Христа представљало (и још увек пред-
ставља) један од најузвишенијих догађаја у читавој досадашњој историји 
света. Довољно смо снажно нагласили и сву јединственост Христове спаси-
тељске личности као и Његовог дела. 

Ипак, чињеница која остаје непобитна гласи да без Исусовог васкрсења 
из мртвих, грешно човечанство не би имало никакву наду у погледу задо-
бијања вечног живота. Спаситељево преузвишено учење као и изузетни 
примери Његовог савршеног испуњавања Божије воље, ни за милиметар не 
би могли да помогну било ком грешнику по питању коначног спасења. Биб-
лијска истина коју смо довољно добро нагласили проучавајући друго, треће 
и четврто поглавље ове књиге, недвосмислено указује на то да је за спасење 
грешника неопходна вера у васкрслог Спаситеља који је на својим плећима 
понео терет наших грехова, ради којих је на крају распет и умро страшном 
смрћу. Истину о томе да би живот следбеника Исуса из Назарета био пука 
испразност, у случају да је њихов Учитељ остао у гробу, потврдио је и апос-
тол Павле у једној од својих посланица. Он је наиме рекао да, уколико Исус 
није васкрсао из мртвих, онда не само да нема наде за спасење грешника, 
већ су и сами хришћани, међу којима и он, достојни сажаљења због гајења 
свог нерасудног сујеверја и наде у своје будуће васкрсење:

„Али ако се проповеда да је Христос васкрснут из мртвих, како неки међу 
вама говоре да нема васкрсења мртвих? Ако пак нема васкрсења мртвих, 
онда ни Христос није васкрснут. А ако Христос није васкрснут, тада 
је празна наша проповед, празна је и ваша вера. Уз то налазимо се 
и као лажни сведоци Божији, зато што смо сведочили против Бога – да је 
васкрсао Христа, кога није васкрсао, ако мртви заиста не васкрсавају. Јер 
ако мртви не васкрсавају, ни Христос није васкрснут. А ако Христос није 
васкрснут, узалудна је ваша вера, још сте у својим гресима. Пре-
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ма томе, пропадоше који у Христу помреше. Ако смо се само у 
овом животу уздали у Христа, јаднији смо од свих људи.“1 

Најосновнији задатак којег је Господ Исус Христос преузео на себе у веч-
ности, у складу са својим божанским неограниченим свезнањем и мудро-
шћу, јесте Његово утеловљење тј. преузимање на себе људског пропадљивог 
тела. У њему је могао да буде рођен, да саосећа са палим и грешним људима, 
и на крају умре и буде кажњен од Бога због њихових грехова. Апостол Пе-
тар, као и писац посланице Јеврејима то потврђују речима да је Исус још 
„пре постанка света био предодређен“2 да страда ради спасења грешника, и 
то „долазећи да изврши Божију вољу“3. Господ Христос је, у једном од својих 
изузетних говора, упоређујући себе са „добрим пастиром“ изјавио да је циљ 
Његовог доласка на земљу „полагање свога живота за овце“. Ипак, поред 
полагања свога живота, Господ је у том говору обећао да ће након свога 
страдања васкрснути из мртвих:

„Ја сам добри пастир. Добри пастир полаже свој живот за овце. (...) Ја сам 
добри пастир, и знам своје и моје овце познају мене. Као што Отац познаје 
мене и ја познајем Оца, и полажем свој живот за овце. (...) Отац ме љуби 
зато што ја полажем свој живот, да га опет узмем. Нико га не узима од 
мене, него га ја сам од себе полажем. Имам моћ да га положим, а могу да 
га опет узмем, - овај налог сам примио од Оца.“4

Господња вечна намера је, дакле, била крсна смрт и васкрсење из мртвих 
Спаситеља Исуса Христа. Према речима апостола Петра које је изговорио 
на дан силаска Светога Духа, пред многим хиљадама Израиљаца, „Бог је 
Исуса ослободио смртних болова и подигао га, јер није било могућно да га 
смрт држи“5. Смрт није могла да задржи Онога који је сам давалац живота, 
који је за себе посведочио да је „васкрсење и живот“ (Јн. 11:25), као и то да 
је „био мртав а сада је жив у све векове, и има кључеве од смрти и од ада“ 
(Отк. 1:18). 

Иако се данас, у ХХI веку, као и многим столећима раније, васкрсење 
Исуса Христа из мртвих сматра само доменом вере, тј. религиозним погле-
дом појединаца, у прво време, за живота апостола – то није био случај. Наи-
ме, дефинишући појам вере, писац посланице Јеврејима ју је окарактерисао 
као „чврсто поуздање у оно чему се надамо, осведочење о стварима које не 
видимо“ (Јев. 11:1). Дакле, између осталог, вера може да буде дефинисана 
као „чврста нада“. Међутим, у складу са Павловим писањем у посланици 
Римљанима 8:24, где је рекао: „а нада која се види – није нада, јер, кад неко 
нешто гледа, зашто да му се нада?“, можемо да са сигурношћу устврдимо да 
апостолско веровање у васкрсење Исуса Христа из мртвих није била само 
„чврста нада“ у оно што се „не види“. Наиме, по сведочењу самих апосто-
ла, они су били сведоци и очевици његовог васкрсења и појављивања на-

1 1. посл. Коринћанима 15:12-19. Нагласак мој.

2 Види у: 1. Петрова 1:18-21.

3 Види у: Јеврејима 10:5-10.

4 Еванђеље по Јовану 10:11-18. Нагласак мој.

5 Види у: Дела апостолска 2:22-36.
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кон тога. Апостол Павле, који у прво време није био међу дванаесторицом 
апостола, писао је Коринћанима, од којих су неки посумњали у могућност 
васкрсавања мртвих, да је он лично, заједно са стотинама других, видео вас-
крслог Христа:

„Ја сам вам пре свега предао оно што сам и примио: да је Христос умро за 
наше грехе – по Писмима, и да је сахрањен, и да је васкрснут трећега дана 
– по Писмима, те се јави Кифи, затим Дванаесторици. Потом се одједном 
јави више од пет стотина браће, од којих већина живи до данас, а 
неки умреше. Затим се јави Јакову, па онда свима апостолима. А после 
свих јави се и мени као недоношчету.“1

Апостол Петар, који се у страху од свога хапшења одрекао Господа Ису-
са, касније је, на дан Педесетнице, као очевидац Христовог васкрсења из 
мртвих посведочио пред хиљадама људи (међу којима је било и доста оних 
који су из свег гласа тражили смрт Пророка из Назарета), и то веома гласно, 
говорећи:

„Овога Исуса је Бог васкрсао, чему смо ми сви сведоци.“2

Дакле, према сведочењу апостола и многих других Исусових следбеника 
из првог века нове ере, васкрсли Христос је са њихове стране виђен жив. И не 
само то! Апостоли су са њиме, после његовог васкрсења, заједно јели, пили 
и разговарали и то у току читавих четрдесет дана3. У току периода више-
недељног Христовог јављања ученицима, као и након силаска Светог Духа 
и рађања Цркве, Исусови противници, јудејске верске старешине – фари-
сеји, садукеји и књижевници, нису имале ни један доказ којим би указале на 
неистинитост апостолског проповедања о васкрсењу свога Учитеља. Нови 
гроб Јосифа из Ариматеје у који је положено мртво Исусово тело, а којег су 
чували римски војници – био је празан. Шта више, и ови, у многобројним 
биткама прекаљени, неустрашиви борци, сведочили су о појављивању анђе-
ла и померању камена који је био наваљен на улаз сада већ празне гробни-
це. Невоља у коју су Христовим васкрсењем доспели фарисеји и садукеји је 
била толика да су морали да посегну за великом подвалом. Наиме, успели 
су да великом количином новца којег су дали стражарима – утичу на њих да 
промене исказ, и тако престану да сведоче о васкрсењу чији су били сведо-
ци.4 Подвала јудејских старешина, која се касније, према сведочењу еванђе-
листе Матеја, проширила међу Јеврејима као главни изговор за остајање у 
неверству, састојала се у томе да су, тобоже, Исусови ученици украли његово 
тело из гроба док су стражари спавали. 

Верујем да и данас постоје људи који сматрају да Исус није уистину вас-
крсао, већ да је његово тело украдено из гроба. Међутим, овако нешто ни 
најмање није вероватно. На овом месту навешћу један подужи цитат из изу-
зетне књиге Џоша Мекдауела, у којој је аутор изложио мноштво доказа у 
корист веровања у истинитост Исусовог васкрсења:

1 1. Коринћанима 15:3-7. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 2:32.

3 Види у: Ев. по Јовану 20:11-29; Дела ап. 1:3.

4 Види у: Ев. по Матеју 27:62 - 28:1-15.
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„Једна друга теорија говори да су ученици украли тело док је стража спа-
вала. Утученост и кукавичлук ученика дају нам поражавајући доказ против 
те идеје по којој су одједном постали тако храбри и неустрашиви пред одре-
дом војника који су чували гробницу да су украли Исусово тело. Нису били 
расположени да покушају тако нешто. 

Џ. Н. Д. Андерсон је био декан на Правном факултету Универзитета у 
Лондону, председник одсека за оријентално право при Школи за оријен-
талне и афричке студије, и директор на Институту за право на лондонском 
универзитету. Коментаришући теорију по којој су ученици украли Исусово 
тело, он каже: „То би било у тоталној супротности са свим оним што знамо 
о њима: њиховом моралном учењу, начину на који су живели, њиховој ис-
трајности у страдању и прогону. То не би објаснило ни њихову драматичну 
промену – од утучених и снуждених бегунаца настали су сведоци које ника-
кви противници нису могли да спрече у сведочењу о Исусу.“ 

Теорија да су јеврејске или римске власти пренеле Христово тело не 
представља ни мало паметније објашњење за празну гробницу него што је 
то теорија да су ученици украли тело. Ако су власти имале тело или знале 
где се оно налази, зашто онда нису, кад су ученици проповедали васкрсење 
у Јерусалиму, објаснили да су га они узели? 

Ако су то учинили зашто нису рекли где се тело заиста налази? Зашто 
нису открили леш, ставили га на запрегу и провозали улицама Јерусалима? 
Такав поступак би сигурно уништио хришћанство. 

Др Џон Ворвик Монтгомери примећује: „Невероватно би било да су рани 
хришћани могли измислити такву бајку и проповедати је међу онима који 
су лако могли да је оповргну једноставним изношењем Исусовог тела.“

Професор Томас Арнолд, који је 14 година био управник Рагбија, аутор 
чувене „Историје Рима“ у три тома, који је постављен за шефа катедре за мо-
дерну историју на Оксфорду, веома добро је знао вредност доказа у утврђи-
вању историјских чињеница. Рекао је: „Годинама сам проучавао историјске 
догађаје, испитивао и одмеравао доказе оних који су о тим догађајима писа-
ли, и не знам ни за једну чињеницу у историји човечанства која 
је доказана бољим и потпунијим доказима свих врста, као помоћ 
једном непристрасном истраживачу, него што је тај огромни знак 
који нам је Бог дао да је Христ умро и подигао се из мртвих.“

Енглески научник Брук Фос Весткот је рекао: „Узимајући све доказе за-
једно, није превише рећи да не постоји ни један историјски догађај који је 
боље или разноврсније подупрт доказима него што је то Христово вас-
крсење. Ништа осим претходне претпоставке да је лажно не би могло намет-
нути идеју о недостатку доказа за то.“

Др Сајмон Гринглиф је био један од највећих стручњака за право у Сје-
дињеним Државама. Био је чувени професор права на Харвардском универ-
зитету, и наследио је судију Џозефа Сторија као декан Правног факултета 
на том универзитету. (...) Док је био професор права на Харварду, Гринглиф 
је написао дело у којем је проучио вредност сведочанстава апостола о Хрис-
товом васкрсењу. Запазио је да је немогуће да су апостоли „могли да наставе 
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да истичу истине о којима су причали, да се Исус није подигао из мртвих, и 
да нису знали ову чињеницу онако сигурно као што су знали било коју дру-
гу.“ Гринглиф закључује да је Христово васкрсење један од нај-
боље потврђених догађаја у људској историји, што се да видети на 
основу закона правног доказа који се примењује на судским процесима.

Један други правник, Френк Морисон, заинатио се да ће оповргнути до-
казе о васкрсењу. Веровао је да је Исусов живот један од најлепших људс-
ких живота, али кад је размишљао о васкрсењу сматрао је да је неко приле-
пио мит на причу о Исусу. Намеравао је да напише један опис последњих 
неколико дана Исусовог живота. Мислио је да ће један паметан, разумски 
приступ теми о Исусу потпуно омаловажити његово васкрсење. Међутим, 
пошто је проучавао чињенице, његово правно образовање га је нагнало да 
промени мишљење. Коначно је написао бестселер „Ко је одвалио камен?“. 
Првом поглављу је дао назив „Књига која је одбила да буде написана“, и ос-
тала поглавља одлучно говоре о доказима Христовог васкрсења.

Џорџ Елдон Лед овако закључује: „Једино разумно објашњење за ове ис-
торијске догађаје је да је Бог подигао Исуса у телу.“ 

Онај који верује у Исуса Христа данас може да има потпуно поуздање, 
баш као и први хришћани, да његова вера није заснована на миту или леген-
ди, већ на чврстој историјској чињеници да је Христ васкрсао и да је гроб-
ница празна.“1

Наравно, и поред све уверљивости управо наведених ставова светски 
значајних ауторитета по питању историчности Исусовог васкрсења из мрт-
вих, не бисмо смели да помислимо да је овде доказима крај. Њих има заиста 
одвише, тако да ниједан човек данашњице не мора да остане у недоумици и 
незнању по овом питању – уколико то сам не жели.

Ипак, поред оних који и мимо свих доказа не желе да верују у васкрс-
лог Спаситеља, постоје и они који у Његово устајање из мртвих верују, али 
свом веровању додају и неке, историјски доказано, погрешне и библијски 
неутемељене догме. Такав је случај са православним верницима, који осим 
Светом писму верују и предањима своје цркве.

На наредним страницама упознаћемо се са веровањима православних за 
које еванђеоски хришћани сматрају да не представљају део истинитог бо-
жанског откривења.

ПРАВОСЛАВНА ПРЕДАЊА О ДОГАЂАЈИМА ВЕЗАНИМ ЗА 
ХРИСТОВО ВАСКРСЕЊЕ

Иако верују у буквално васкрсење Исуса Христа из гроба, трећега дана 
по распећу, оци Православне цркве су том догађају придодали и нека не-
библијска учења, проглашавајући их управо библијским. Најважнија међу 
њима су у вези обичаја фарбања јаја за Ускрс, за који се тврди да потиче из 
светог предања Цркве. И овом обичају се приписује јака духовна симболи-
ка.

1 Џош Мекдауел, И не само тесар, Синод, Београд 1992. стр. 91-95. Нагласак мој.
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Обичај фарбања јаја за Ускрс 

Ево на који начин православни уџбеник веронауке објашњава порекло 
обичаја фарбања ускршњих јаја:

„По предању, овај обичај је настао из следећих чињеница:
а) Када су хришћани на Велики петак тврдили да ће Христос васкрснути, 

Јевреји су им, подсмевајући им се, говорили да ће то бити када кокошке 
почну носити црвена јаја. И гле чуда, у недељу кокошке су пронеле цр-
вена јаја. Тога дана је и Христос васкрсао. У спомен тога боје се јаја до дана 
данашњега.

б) Почетак овога обичаја, да се за Ускрс спремају фарбана јаја, поти-
че још из времена Христовог Васкрсења и Вазнесења. Следбени-
ци Исуса Христа, Марија Магдалина дошла је, после Христовог Вазнесења 
у Рим ради проповедања Еванђеља. И када је изашла пред цара Тиберија, 
поздравила га је речима: „Христос васкрсе!“ и пружи му на дар офарбано 
јаје. Овакав поклон Свете Марије Магдалине објашњава се тиме што је у 
Риму и код других народа био обичај даривања јаја при наступању Нове Го-
дине, која је тада обично почињала у пролеће.“1

Што се тиче прве светопредањске приче, лако можемо да утврдимо да 
она нема никаквог темеља у еванђељима, те да стоји у директној супрот-
ности са апостолским извештајима. Иако православно предање тврди да су 
Христови ученици на Велики петак проповедали о будућем Исусовом вас-
крсењу, Свето писмо нам даје до знања да се десило управо супротно. Након 
Христовог хапшења сви апостоли су се разбежали а Петар га се три пута 
одрекао:

„И пошто су отпојали хвалу, изиђоше на Маслинску гору. Тада им рече 
Исус: сви ћете се ви саблазнити о мене ове ноћи; јер је написано: ‘Ударићу 
пастира, па ће се разбећи овце од стада’. А после свога ускрса отићи ћу пред 
вама у Галилеју. Тада Петар одговори и рече му: Ако се сви саблазне о тебе, 
ја се никада нећу саблазнити. Рече му Исус: заиста ти кажем да ћеш ме се 
три пута одрећи ове ноћи пре но што запева петао. Рече му Петар: и ако 
треба да умрем с тобом, нећу се тебе одрећи. Тако рекоше и сви ученици. 
(...) И док је он још говорио, гле Јуда, један од Дванаесторице, дође и с њим 
многи људи са мачевима и батинама, послани од првосвештеника и народ-
них старешина...Тада приступише, ставише руке на Исуса и ухватише га... 
Тада га сви ученици оставише и побегоше.“2 

Иако је Господ много пута напомињао да ће у Јерусалиму бити убијен и 
да ће трећег дана устати из мртвих, апостоли нису схватали значење ових 
Његових речи:

„И отишавши оданде пролажаху кроз Галилеју, и није хтео да ко дозна; 
поучаваше, наиме, своје ученике и говораше им: Сина човечјег предају у 

1 Веронаука у кући, стр. 82. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 26:30-35, 47, 50, 56. Нагласак мој.
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руке људске, и убиће га, а кад га убију, после три дана ће васкрснути. Но 
они не разумеваху тај говор, те се бојаху да га упитају.“1

Исти степен неверовања у могућност и реалност Исусовог васкрсења 
апостоли и остали ученици су испољили и на сам дан Његовог устајања из 
гроба. Па чак и након Његовог појављивања пред некима од њих! Вести о 
Господњем ускрснућу су сматрали празном шалом. Апостол Тома је, чак, у 
свом неверовању истрајао читавих осам дана.2

„А када је васкрсао рано у први дан недеље, јави се прво Марији Маг-
далини, из које беше изагнао седам демона. Она оде и јави онима што су 
били с њим – који туговаху и плакаху. А они чувши да је жив и да га је 
она видела – не повероваше. После тога јави се у другом обличју двојици 
од њих на путу – кад су ишли у село. И они одоше те јавише осталима; ни 
њима не повероваше.“3

„То су биле Марија Магдалина и Јована и Марија Јаковљева мајка; и ос-
тале жене с њима рекоше ово апостолима. А њима се ове речи учинише као 
празна шала и нису им веровали.“4

Будући да нас еванђелисти извештавају да су апостоли због Исусове 
смрти били тужни и уплакани, те да нису ни помишљали да је Његово вас-
крсење уопште могуће, сасвим је јасно да на Велики петак нису проповедали 
оно у шта ни сами нису веровали, већ су се разбежали куд који. Сходно томе, 
Јевреји нису имали чему да се исмејавају а ни кокошке нису пронеле црвена 
јаја.

Но, друга прича, која говори о Марији Магдалини и њеној посети Риму, 
те даровању фарбаног јајета цару Тиберију (уз објашњење да је и код па-
ганских народа постојао обичај даривања јајета приликом пролећних 
празника) много је занимљивија. Сасвим је сигурно да се ни овај догађај 
никада није одиграо, а за то постоји неколико доказа. Најпре, књиге Новога 
завета, а посебно Дела апостолска, нам ништа не говоре о томе. Уколико је 
установљење обичаја фарбања јаја за Ускрс заиста потекао од ове Господње 
слушкиње (а не, дакле, од црвених јаја које су кокошке пронеле на Ускрс 
– у складу са првом приповешћу), онда је то веома значајан догађај. Ако је 
бојење јаја заиста установљено у првом веку, просто је невероватно да тај 
обичај не помиње ни један од апостола. Као што је то случај и са Божићем, 
Свето писмо нам не даје податке о томе да је прва Црква обележавала го-
дишњице Исусовог васкрснућа, а поготову не са обичајима који данас пос-
тоје у оквиру Православља. Не постоји ни један историјски податак да је 
Марија Магдалина икада била у Риму (као додуше ни апостол Петар за кога 
Римокатоличка црква тврди да је био први римски бискуп тј. папа). Када 
будемо детаљније проучили обичај бојења јаја код многобожачких народа 
и установили какво је било његово изворно значење, биће нам много јас-
није због чега је немогуће да се овај догађај икада одиграо. Пошто је, наиме, 

1 Ев. по Марку 9:30-32. Нагласак мој. Види и: Лк. 9:43-45; 18:31-34.

2 Види: Ев. по Јовану 20:24-29.

3 Ев. по Марку 16:9-13. Нагласак мој.

4 Ев. по Луки 24:10-11. Нагласак мој.
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сигурно да овај обичај није потекао од Христа и апостола (а ни од осталих 
Господњих ученика – па тако ни од Марије Магдалине) јер се нигде у све-
тим списима не спомиње, одмах можемо да претпоставимо да је и он, попут 
других многобројних везаних за божићне празнике, потекао из паганизма. 
Ова претпоставка је, наравно, и те како оправдана. Веселин Чајкановић нам 
расветљава истину и у овом случају:

„Ваља додати да су хришћани – припадници оријенталних (источних, 
прим. И. С.) цркава унели у прослављање Ускрса и неколике незнабожач-
ке обичаје из Адонисовог култа. Адонис, или, код Вавилоњана, Тамуз, био 
је божанство вегетације, љубимац Афродитин. (...) Обичаји са овог Адони-
совог празника ушли су, у источним црквама, и у ускршњи церемонијал. 
(...) Централно место има, разуме се, обичај бојадисања јаја, туцање јајима, 
поклањање и ритуално једење. Обичај бојадисања јаја познат је и другим 
хришћанским народима у Европи – очевидно је, дакле, врло стар. Какав је 
циљ тим ускршњим јајима, и какво им је порекло?“1

Након што нам је ставио до знања да су цркве на истоку прихватиле па-
ганске обичаје и спојиле их са прославом сећања на Христово васкрсење, 
Чајкановић је устврдио да је обичај бојења јаја веома стар. Одговарајући на 
питање о његовом пореклу он износи неколико поузданих чињеница.

Најпре, јаје је извор живота, и многе источне религије су га повезивале 
са првобитним настанком света. У грчкој митологији, из првобитног хаоса 
формирало се исконско јаје из кога се „излегао“ врховни бог свемира (бог 
љубави), Ерос2. Са друге стране, слично веровању старих Грка, у старом хин-
дуистичком епу Махабхарати, описано је стварање космичког јајета које се 
распало – а из њега произашао бог Брахма који је касније створио свет.3 Уп-
раво из тог разлога што из њега произилази живот, јаје је било веома важно 
у старинском култу мртвих код многих народа. Према овим веровањима, 
мртви са оне стране гроба продужавају своје постојање и имају сличне про-
хтеве као и док су били на овоме свету. Њихова егзистенција зависи пре све-
га од задовољавања потреба за храном и пићем, те су њихови сродници дуж-
ни да им на гробљу остављају понуде или симболички једу и пију „за њихову 
душу“. Чајкановић сматра да би жртва, у којој се душама умрлих нуди јаје 
била њима нарочито драга, из разлога што оно поседује живот који је мрт-
вима најпотребнији. Познати шведски научник Мартин Нилсон, утврдио је 
да су у целом грчком свету жртвована јаја душама покојника. Поред инфор-
мација које нам нуди, о томе да су и у српском народу познати обичаји да 
се на гробљима остављају јаја као понуде покојницима, као и да се „деле“ за 
њихову душу, овај признати научник нам саопштава и следеће:

„Најзад, ваља споменути да јаја, и код нас и код других народа, имају 
важну улогу и приликом сетве и у пролећним враџбинама око стоке: у 
првом случају закопава се јаје у бразду од орања, у другом случају разбија 
се о рог најстаријег овна. Могуће је да се у оба ова случаја очекује мистично 

1 Чајкановић, књига друга, стр. 142. Нагласак мој.

2 Види: Наведено дело, стр. 144.

3 Види: Василије Томовић, Рат богова и титана, Титоград 1987. стр. 137.
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изазивање или преношење плодности пољске и сточне – и онда би овај оби-
чај долазио у област такозване аналогне магије; или је то жртва демонима, 
евентуално душама предака, од којих зависи пољска и сточна плодност.“1

Према овом аутору, разумљиво је да одговор на питање какву повеза-
ност има Ускрс са јајима, треба потражити у претходно описаним магијс-
ким радњама. Наиме, сетва и враџбине око стоке су се дешавале у пролеће, 
управо у оно време када се обележава и дан Христовог васкрсења. Да овај 
обичај потиче из култа мртвих доказује и то да јаја морају да се обоје увече, 
пре изласка сунца, што је правило које важи и за кување јаја о суботним за-
душницама. Вечерње фарбање ускршњих јаја (на Велики Петак) је сасвим 
природно из разлога што се демонима и божанствима доњег света жртва 
спрема по правилу само у ноћним часовима.2 Међутим треба стићи и до од-
говора због чега се јаја фарбају превасходно црвеном бојом (иако ни друге 
нису изостављене)? Према објашњењу православних, јаје (које је симбол 
Христа који без ичије помоћи излази из гроба) се боји црвеном бојом јер она 
симболизује Његову крв коју је пролио на крсту. Међутим, и ово објашњење 
је само „христијанизовано“ значење бојења јаја у Православљу, преузето из 
култа мртвих - који наравно нема никакве додирне тачке са Христом и Ње-
говим еванђељем. Наиме, у култу мртвих је, према Чајкановићу, црвена боја 
првенствено коришћена из разлога што симболизује крв (али не Христову, 
јер овај мртвачки култ са хришћанством нема никаквих сличности), која 
мртвима може да поврати живот. Уместо пролевања крви на гробовима по-
којника (што се чинило у давним временима) данас се пролева његова заме-
на – црвено вино. Крв може да буде замењена и црвеном бојом, а то доказује 
и древни обичај које се практиковао у преисторијској Европи, да се кости 
мртваца, уколико би биле поново ископане – премазују црвеном бојом.

„Црвена боја на јајима, дакле, символ је крви. Јаја је наш народ, зацело, 
бојадисао црвеном бојом још раније, у култу предака, па је после тај обичај 
пренео и на Ускрс.“3

Пошто смо на овај начин увидели какву су улогу црвена јаја вршила у 
оквиру старог српског идолопоклоничког култа, било би интересантно да 
кажем и реч – две о фарбању јаја у осталим древним традицијама. Наиме, 
амерички истраживач Ralph Woodrow је дошао до сазнања да су јаја била 
значајни симболи у многим многобожачким религијама. Тако, он вели да су 
древни Друиди носили јаје као свети симбол свог идолопоклоничког реда. 
Такође каже да је процесија у част римске богиње Церес била предвођена 
ношењем јајета. У мистеријама бога Бахуса се оно благосиљало, а и кинези 
су користили офарбана јаја у својим религиозним прославама. У Јапану је 
постојао обичај да се јаја боје бронзаном бојом. Међу Египћанима се јаје 
повезивало са Сунцем и било његовим симболом, а користило се приликом 
пролећних прослава. Такав случај је био и у северној Европи, где су се јаја 
бојила у славу богиње пролећа (што уосталом признаје и „Веронаука у кући“, 

1 Чајкановић, књига друга, стр. 145. Нагласак мој.

2 Види: наведено дело стр. 145-146.

3 Наведено дело, стр. 147. Нагласак мој.
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у тексту цитираном на почетку). Јаје као симбол плодности и обновљеног 
живота, закључује овај аутор наводећи енциклопедију „Британику“, враћа 
нас ка древним Египћанима и Персијанцима који су имали обичај да боје и 
једу јаја у оквиру својих пролећних празника.1

Управо из разлога што обичај фарбања и даривања јаја приликом про-
лећних празника сеже дубоко у паганизам, просто је немогуће да су првове-
ковни хришћани и апостоли, који су се чврсто држали Истине, могли да уве-
ду овакву праксу и сједине је у систем обожавања јединога и правога Бога. 
Увек када су долазили у контакт са многобожачким идолопоклоничким 
религијама (као што сам истакао и раније), апостоли су снажно иступали 
против њих. Нису их усвајали и давали им хришћанско значење (као да је 
то уопште и могуће) да би, ето, на неки начин – макар какав, придобили па-
гане и учинили их хришћанима. Ево како нас о томе извештава еванђелист 
Лука:

„А кад их је Павле очекивао у Атини, узбуди се његов дух у њему – пос-
матрајући град који је био пун идола.“2 

„Чувши то апостоли, Варнава и Павле, раздераше своје хаљине, скочише 
међу народ вичући и говорећи: људи, шта то чините? И ми смо људи – као 
и ви, проповедамо вам еванђеље – да се од ових ништавних ствари обра-
тите живом Богу.“3

„А многи од оних који су били поверовали долажаху и исповедајући се 
казиваху своја дела. Од оних пак који су се бавили врачањем приличан број 
донесе своје књиге на гомилу, па их спалише пред свима; прорачунаше њи-
хову вредност и нађоше да вреде педесет хиљада сребрника. Тако је реч Гос-
подња снажно расла, и показа своју моћ.“4

Божија Реч је сасвим јасна. Када нека особа постане хришћанином, она 
врло брзо одбацује све што је практиковала раније – а што је у супротности 
са Господњом вољом објављеном у Светом писму. Са друге стране, само они 
људи који хришћанство прихвате форме ради, као предачку традицију (а 
таквих је нажалост велики број међу Србима) не воде рачуна о томе да ли 
оно што верују и чега се држе заиста потиче из еванђеља или води порекло 
из неке хришћанству далеке и супротстављене религије.

Ево на који је начин и мудри Доситеј говорио о људима који су били 
„хришћани“ само по имену, а нису се старали да испитају да ли је оно што 
верују заиста Богу угодно:

„Очи има, и не види; уши има, и не чује. Овакови, ако је христјанин, он је 
само по случају христјанин; што год верује и твори, из самог обичаја и ве-
рује и твори; нити ти он мари нити се миче да прораспита шта 
је наш человјекољубиви Спаситељ учио и заповедио, шта ли су 
људи на неколико стотина година после њега измислили и придодали. Ево 

1 Види: R. Woodrow, Babilonska misterijska religija, str. 146-148. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 17:16.

3 Дела апостолска 14:14-15а. Нагласак мој.

4 Дела апостолска 19:18-20. Нагласак мој. 
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ти у мало речи плотски човек, о ком се ништа друго не може рећи него: ро-
дио се, живио и умрео, пак ту ти му и олуј.“1 

Сматрам да је на крају посве јасно због чега је немогуће да су првовеков-
ни хришћани установили и у црквену праксу увели обичај бојења јаја пред 
Ускрс. Они који су се против незнабожачких пракси и учења борили свим 
силама, у складу са Господњом науком2, сигурно нису могли да чине оно 
што је било потпуно противно њиховим уверењима. Зато нам ништа друго 
не преостаје него да и ову светопредањску приповест прогласимо легендар-
ном и неистинитом, попут многих које смо до сада, у претходним поглављи-
ма, споменули. 

Порекло ускршњег четрдесетодневног поста

У православном верском календару обележено је неколико великих пос-
това, међу којима је и онај пред празником Ускрсом. Овај пост траје 7 неде-
ља, тј. укупно тачно 48 дана. Уколико си сада, поштовани читаоче, збуњен, 
јер си малочас у поднаслову прочитао да ускршњи пост траје четрдесет дана, 
у овом делу поглавља сазнаћеш у чему је заправо ствар. Наиме, као и у вези 
других верских обичаја којих се после пада комунизма почео да придржава 
и наш народ, а под утицајем, у животима многих све присутније Православ-
не цркве, таква је ситуација и поводом поштовања и обдржавања великог 
ускршњег поста. Управо у складу са малочас цитираном изјавом великог ср-
пског просветитеља Доситеја, највећи део нашег народа који је, без искреног 
и правог обраћења Богу, почео да следи вековне верске обичаје, не улаже ни 
најмањег труда да „прораспита шта је наш човјекољубиви Спаситељ учио 
и заповедио, шта ли су људи на неколико стотина година после 
њега измислили и придодали“.

Сваки човек који је макар једном прочитао Свето писмо (или само Нови 
завет), па чак и не тако пажљиво, могао је да запази да у њему нигде не 
постоји заповест о установљењу вишенедељног поста пред празник Христо-
вог васкрсења. Шта више, могао је да уочи да првовековни хришћани, међу 
којима и сви апостоли, уопште нису били заинтересовани за обележавање 
годишњег празника приликом којег би се присећали васкрсења свога Госпо-
да. То наравно из разлога што су верници ранохришћанске ере, предвођени 
апостолима, били уистину нановорођени, и живели вером у васкрслог Гос-
пода сваким даном. Свакодневно су у свом духу осећали Господње присуст-
во и вођство Његовог Духа који их је упућивао ка све већем богопознању и 
непрестаном посвећењу. Са друге стране, подсећање на Христово васкрсење 
једном годишње потребно је људима који су Господа заборавили, и који се 
уопште не труде (у већини случајева) да живе по Његовој светој вољи. Запра-
во, у српском народу највећи део људи никада не посећује ни храмове своје 
традиционалне цркве. Па чак ни на празник Васкрс, када по вас дан својим 
саговорницима упућују поздрав „Христос васкрсе – Ваистину васкрсе“. 

1 Доситеј Обрадовић, Изабрани списи, стр. 259. Нагласак мој.

2 Види: 2. посл. Коринћанима 6:14-18.
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Један од средњевековних реформатора из Енглеске, Hju Latimer (1485. - 
1555. год.), примећујући велику духовну непросвећеност народа, која је била 
са једне стране последица употребе латинског језика у богослужењима (тј. 
некоришћење народног разумљивог језика), а са друге практиковање небиб-
лијских црквених обичаја и ритуала, донео је исправан духовни закључак. 
Овај закључак, сматрам, потпуно је употребљив и по питању спорне религи-
озности нашег народа. Назив текста из кога ћу цитирати носи застрашујући 
наслов, који описује сотону као вредног заробљивача и обмањивача људс-
ких душа, а гласи - „Ђаво као епископ“:

„А његова дужност је да спречава религију, да одржава сујеверје, да под-
стиче идолопоклонство, да шири сваковрсне папштине. Увек је спреман 
да смишља разне начине да замагли и скрије Божју славу. Где се ђаво на-
стани и почне да вршља, тамо се одбацују књиге и узимају свеће; одбацује 
Библија, а узимају бројанице; одбацује светлост еванђеља, а употребљава 
светлост свећа; да чак и у подне. Где ђаво обитава, да би превагнуо, заводе 
се сујеверје и идолопоклонство, кађење тамјаном, сликање икона, свеће, вр-
бове гранчице, пепео после спаљивања, света водица и ново богослужење 
човечјег ума, као да човек може да измисли бољи начин богослу-
жења од онога који је Бог одредио.“1

Иако свакако не желим да кажем да је обдржавање постова нешто лоше, 
ипак овакав пост, какав постоји у оквиру Православне цркве и практикује 
се у српском народу је Библији потпуно стран. Наиме, истина је да су сам 
Христос и апостоли постили. Тачно је и то да су постиле многе старозавет-
не личности, као што сам објаснио у трећем поглављу ове књиге. Ипак, ни 
Христос, а ни апостоли нису установили специјалне временске периоде који 
су одређени за пост, а који би требали да се практикују у наредним вековима 
у оквирима Цркве. Зато је добро да поставимо питање одакле потиче уред-
ба о практиковању ускршњег поста у трајању од четрдесет дана? Одговор 
на ово питање нам даје православни историчар Јевсевије Поповић, који у 
својој „Црквеној историји“ подробно објашњава вековно обликовање овог 
поста. Из наредног текста ћемо, дакле, јасно уочити небиблијску подлогу 
установљењу предускршњег поста, и научити на који се начин, кроз многа 
столећа, напокон дошло до овакве форме поста каква данас постоји:

„Ускршњи пост, т.ј. пост пред Ускрс, је у овом периоду сада јако проши-
рен (период о коме говори Јевсевије је онај од 312. год. - 622. год. после 
Христа; прим. И. С.); јер иако се већ раније по веома сумњивом сведочанс-
тву, наиме по непоузданом Руфиновом преводу 10. омилије Оригенове на 
трећу Мојсијеву, називао четрдесетница (...), било да се означи као имита-
ција 40-дневног Христовог поста, било обзиром на лежање Христово 40 сати 
у гробу, то пре овог перијода ипак се није свугде простирао на 40 дана, него 
су у II. столећу неки постили 1, неки 2, неки 3 или више дана, у 
III. столећу већина једну седмицу. У другом перијоду то изгледаше 
мало, и у почетку V. столећа мишљаху, да се мора постити 3-6 седмица, 
и на послетку 6 седмица, тим пре, што је 6 седмица од прилике 40 дана. 

1 Беседе, избор из светског беседништва; Култура, 1967. Београд, стр. 113. Нагласак мој.



279

васкрсење христОвО - ускрс

Али ни у почетку V. столећа трајање тог поста, као што дознајемо од црк-
веног историка Сократа, не беше још стално. Кашње се све више развијао у 
смислу 40 дневног поста, те се развио чак и преко 6 седмица, али друкче на 
Истоку, друкче на Западу. Будући да 6 седмица износе додуше 42 дана, али 
будући да недеље и на Западу не рачунају у посне дане, то се на Западу пос-
тило само 6 дана у седмици и 6 седмица изнашаху тако само 36 посних дана, 
услед чега су, да се добије број 40, можда већ за време Гргура (Григорија) 
Великог епископа римског (590. – 604.) додали тим 6 седмица још 4 дана 
претходне седмице, те започињали пост средом, која је названа пепељавом 
средом (dies cinerum, пепељави дан), јер у знак кајања посипаху главе пепе-
лом; неки историци држе Гргура (Григорија) II. (715. до 721.) у VIII. столећу 
за оног римског епископа, који је та четири дана додао. На Истоку је пост 
од увек био строжији и боље га издржаваху, овде је уз 6 седмица наскоро 
дошла и седма; овим 7 седмицама додата је још једна седмица са половним 
постом, такозвана сирна (сиропусна, бела) седмица, када се јео сир, масло 
и јаја, али не и месо. Неки дакле рачунаху да са сирном седмицом има 8 
седмица, али субота и недеља се не броје у посне дане, те дакле 
сваке седмице има само 5 посних дана, свега дакле 5 х 8 = 40 пос-
них дана. Други напротив сирну седмицу и страсну или велику седмицу не 
рачунају у прави ускршњи пост, него прву сматрају само припремом за исти, 
а последњу као саставни део ускршњег празника (...) тако да за праву четр-
десетницу остаје 6 седмица; али то износи 42 дана, зато одузимају Цвети и 
Лазареву суботу као празничне и прелазне дане, да добију управо 40 дана. 
Насупрот такозваној другој и трећој четрдесетници, т.ј. божићној и апос-
толско-успенској, ускршња или правилније предускршња се четрдесетница 
назива првом или великом четрдесетницом.“1

Након читања овог прилично прецизног извештаја из црквене историје, 
из кога смо могли да сазнамо да су верници у другом и трећем веку (дакле у 
послеапостолском периоду) постили између једног и седам дана пред обе-
лежавање празника Ускрса, а у првом очигледно ни толико (јер нам Библија 
о томе ништа не говори), сасвим сигурно можемо да потврдимо исправност 
става којег заступају данашњи еванђеоско-протестантски хришћани о томе 
да четрдесетодневни предускршњи пост нипошто није обавезан за обдржа-
вање. Видели смо, наиме, да се до оволиког броја посних дана пред Ускрс 
дошло после многих векова од Христовог вазнесења и смрти апостола, који 
о овом и оваквом посту нису ништа знали нити су га као таквог установи-
ли.

За крај овога поглавља навешћу речи Доситеја Обрадовића, који је ис-
правно приметио да је у оквире Христовог и апостолског учења током веко-
ва уведено читаво мноштво обичаја којих прави хришћани данашњице не 
би требали да се придржавају, из простог разлога што нису у складу са Бо-
жијом вољом објављеном у Његовој Речи – Библији. Доситеј у овом тексту 
казује да су словенски народи, међу којима и Срби, примили хришћанство 

1 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 662-663. Нагласци су моји.
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од Грка у IX веку после Христа, које је већ до тог времена прошло кроз многа 
изопачења и извитоперења првобитне поруке:

„Греци су људи као и остали људи, могли су се ласно преварити као и 
други, а ми од њих примили, пак се нашли у истом шкрипцу, пак сад све 
друге за прелаштене држимо, а сами себе чисте као сунце! Кад смо тако го-
тови све друге муштрати и судити, није ли праведно и време већ да и сами 
себе мало промуштрамо и попросудимо? Чини ми се да је ово најпаметније. 
Кад су Греци и Латини од Христова апостола примили христјански закон, 
онда није било ни часнога дрвета, ни икона, ни светих телеса, ни моштију, 
ни костију, ни канона, ни ирмоса, ни тропара никаква, ни најмањег конда-
ка. За све то блажени и свети апостоли нису ни речи ни слова нити знали 
нити мислили. А наши славенски народи примише христјанство неки од 
Греков, а неки од Латина. Но кад? На девет стотина година после апостола. 
Саде нек ми каже ко зна: шта се није могло за  д е в е т  с т о т и н а  
г о д и н а   изумити и натрапати?“1

У наредним поглављима ове књиге наставићемо са проучавањем право-
славног веровања и религијске праксе, и још једном потврдити да многа од 
њих изворно не припадају ранохришћанском добу нити се слажу са благо-
словеним Христовим учењем.

1 Доситеј Обрадовић, Сабрана дела I, Просвета, Београд, 1961. год. стр. 687-688. Нагласак мој.
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„И кад жива бића дадоше славу и част и захвалност ономе што седи на 
престолу, који живи у све векове, падоше двадесет и четири старешине 
пред оним што седи на престолу, па се поклонише ономе што живи у 
све векове, те метнуше своје круне пред престо говорећи: достојан си 
Господе и Боже наш, да примиш славу и част и силу, јер ти си створио све 
и твојом вољом све беше и све би створено.“

Откривење Јованово 4:9-11.

Библија, као божанско откривење дато људима, од своје прве па до задње 
странице тврди да је Бог једини достојан слављења и хваљења (давања сла-
ве и хвале). Бројни стихови Старога и Новога завета то итекако потврђују. 
Међутим, наш српски народ, поред осталих паганских обичаја и светковина 
одевених у рухо хришћанства, обдржава и један који је својствен само њему. 
Реч је свакако о крсној слави. Ова прослава је непозната осталим православ-
ним народима и обележава се само у оквирима српског православља (све-
тосавља). Пре него што заједно будемо прочитали признање неколицине 
православних аутора да се у случају крсне славе ради о христијанизованом 
паганском обичајном ритуалу, и на основу њега донесемо исправан библијс-
ки закључак, желим да прочитамо још неке тврдње њихових истоверних 
колега. Наиме, знатан број теолога српске цркве не жели да призна да свет-
ковање крсне славе није део хришћанског новозаветног откривења, већ да 
припада синкретизму. Тако на пример, на задњој корици књижице „Секте 
и лажни пророци“ аутора Ранка Јовића (православног свештеника из Него-
тина), која је изашла 1994. год. са благословом еп. тимочког Јустина Стефа-
новића, стоји представа „седам српских заповести“, које је саставио монах 
Теодор. Заповести су следеће: не чини издају, помози сваком Србину, чувај 
српске завете, учи од својих великана, не дај да отимају србиново, славу не 
остављај и само слога србина спасава. Дакле, међу овим заповестима се на-
лази и она о неостављању крсне славе, односно о њеном стриктном чувању 
и породичном наслеђивању. То вероватно из разлога што њено светковање 
може да донесе велике духовне благослове – јер се као такво подразумева 
Христовим и апостолским учењем. 

Јеромонах Атанасије управо пише о томе, говорећи да је слављење Бога и 
његових светитеља део вере која се практикује од самог почетка хришћанске 
ере. Под насловом „О крсној слави“, он износи следеће:

„Првохришћанска је вера, од Бога нам дана и од Светих Апос-
тола предана, да славимо Бога и његове Светитеље. Слављење 
Бога и Божјих Угодника: Анђела, Апостола, Пророка, Мученика, Светитеља, 
Преподобних и свих Праведника, јесте наш хришћански православни жи-
вотни став, којим исповедамо веру своју у прави циљ и смисао нашег људ-
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ског живота и овде на земљи и у вечности. (...) Тако су Бога и Његове 
Свете славили хришћани још од самог почетка, и зато су многи од 
њих и сами Свеци постали. (...) Стога и ми, православни хришћани, од самог 
Господа Христа примивши свету веру и свети завет, славимо и прослављамо 
Бога и Његове свете Угоднике и Бесмртнике: Пресвету Богородицу, Свете 
Апостоле и Мученике, Свете Оце и праведнике, и тако овим слављењем Бога 
и светитеља, које је сам Бог прославио зато што су и они Бога прославили, и 
ми задобијамо вечну славу Божју и наслеђујемо живот вечни.“1

Управо наведени текст се много више односи на православно веровање о 
поштовању светитеља, које ћемо детаљно да обрадимо у посебном поглављу. 
Међутим, помињање овог учења (којег заступају и сви остали православни у 
свету) у тексту о крсној слави је свакако требало да прокрчи пут за оправда-
вање постојања и практиковања тог нарочитог српског домаћег култа који 
подразумева још неке посебне елементе. Наиме, поред прослављања и мо-
литвеног обраћања светитељима, светосавски Срби прослављају одређеног 
свеца као заштитника куће и породице и то посебним славским ритуалом. 
Јеромонах Атанасије у даљем тексту подразумева да је прослављање крсне 
славе обавезно за сваког припадника српског народа који верује у Христа:

„Али Свети Отац Српски, Сава Равноапостолни, дао је нама православ-
ним Србима и једну посебну српску домаћу Славу – наше Крсно Име, то јест 
благословио је нашу српску породичну Славу: да свака српска породица, сва-
ка кућа и домаћинство слави онога Светитеља на чији су дан наши претци 
и праоци примили Христову веру и крстили се у име Свете Тројице. То је, 
дакле, наша српска Крсна Слава или Крсно Име, за које наш верни народ с 
правом каже: „Ко Крсно Име слави, оно му и помаже“. Наша Крсна Слава, 
коју славимо посебно у сваком дому и свакој породици (ако се нисмо од-
рекли вере Христове и имена Србиновог), молитвама Светога кога 
славимо оживљава у нама и душама нашим свету и светлу успомену на 
онај дан када смо се сви породично крстили и христијанизовали, када смо 
се и наши претци и ми за њима вером и крштењем у Христа ухристовили и 
охристовили, кад смо се уцрквили и оцрквили, да би се обожили и обесмр-
тили како то лепо вели наш нови угодник Божји Отац Јустин.“2

Поред директног повезивања исповедања Христове вере и светковања 
крсне славе код српског народа, што би требало да значи да сваки Србин 
– хришћанин мора да слави и домаћу славу, јер у супротном или није Србин 
или није хришћанин, јеромонах Атанасије наводи и читав низ историјских 
нетачности. Наиме, у тексту који ће за који тренутак бити наведен, моћи 
ћемо да запазимо да овај јеромонах3 наводи како су и „први хришћани сла-
вили славу на сличан начин као и ми данас“, уз свето жито, славски колач, 
свету водицу, свеће, тамјан и остало, иако се поуздано зна да ниједан од ових 

1 Јустин Поповић, Свечарска житија (текст јеромонаха Атанасија „О крсној слави“), Манастир 
Хиландар 1995. год. стр. 65-67. Нагласак мој.

2 Наведено дело, стр. 67-68. Нагласак мој.

3 А касније и епископ захумско – херцеговачки, Атанасије Јефтић.
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елемената није био присутан у богослужењима Цркве у првих неколико ве-
кова. Обратимо дакле пажњу на следећи навод:

„И први хришћани су на сличан начин славили Славу као што 
и ми данас славимо и као што наши свети Манастири и Цркве данас 
славе: после завршене свете Литургије у храму сви присутни иду за једну 
заједничку трпезу љубави: сви се заједно са свештеником помоле Богу, уз 
свету водицу, свећу и тамјан, затим се благослови свето Жито 
и преломи и прелије вином свети Колач, и онда се помену сви наши 
сродници на земљи и на небу, па се онда, уз љубљење и молитвене жеље 
и честитања, сви заједно утеше за општом трпезом оним што је Бог дао и 
домаћин спремио. А све то се чини у Славу Божију и у част Светога чији се 
свети спомен тога дана слави.“1

Значај крсне славе у српском Православљу (Светосављу)

„Пре свега то је молитвени празник домаће Цркве. Крсну славу чини 
неколико битних хришћанских обележја:

Славска водица се на неколико дана пред славу освећује од стране над-
лежног свештеника у православном дому који слави. Ту освећену водицу од 
које сви укућани по мало пију, домаћица употребљава за мешење славског 
колача.

Славски колач се меси од чистог пшеничног брашна и украшава раз-
ним украсима од теста а на његовом централном делу ставља се печат (сло-
во) са словима ИС ХС НИ КА, што значи Исус Христос побеђује. Колач 
симболише Христа који је хлеб живота а вино којим се при резању прелива 
симболише крв која је текла из Христових рана.

Славска свећа се пали непосредно пред резање славског колача. Њена 
светлост симболизује светлост науке Христове и она гори целога дана на дан 
славе.

Славско жито (кољиво или панаија) (...) Жито се приноси у славу Бо-
жију, у част светитеља који се слави и за покој душа умрлих сродника оних 
који славе.“2 

Сагледавајући укратко неке елементе који су присутни у славском це-
ремонијалу, упознали смо се њиховим симболичним значењем. Међутим, 
славски церемонијал подразумева још неколико момената. То су молитва 
пред иконом светитеља који се слави, освећење славског колача и жита у 
цркви или дому свечара - које обавља свештеник, као и такозвано „дизање 
славе“ (или: „испијање вина у славу...“). Према Димитрију Калезићу, икона 
светитеља у време празника има приоритет поштовања над свим осталим 
иконама у кући, па чак и над иконама Христа и Богородице.3 Дизање славе 
се обавља на тај начин што се сви присутни окупе око стола на коме се нала-

1 Исто, стр. 69. Нагласак мој.

2 Ранковић, Живот српске цркве, стр. 181, 182. Нагласак мој.

3 Види код: Димитрије Попадић, Светосавски пример контекстуализације еванђеља, Нови Сад, 
2002. год. стр. 51.
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зе славски колач, свећа и вино, скину капе и устану. Након што се домаћин 
прекрсти, помене Бога и светитеља који се слави, он пољуби славску свећу 
и упали је. Свештеник или домаћин, потом, ломи или реже славски колач 
у облику крста преливајући га вином. После тога, један од гостију (назван 
„долибаша“) се прекрсти и у дубокој побожности почиње да изговара мо-
литву у част „дизања славе“.1

 У „Веронауци у кући“ читамо још понешто о томе шта се дешава на сам 
дан прославе:

„На дан славе свештеник реже колач у цркви или у дому свечара. После 
тропара или песме у част светитеља, свештеник очита молитву призи-
вајући благодат Светога Духа за здравље и напредак домаћина и његове по-
родице, подигне колач, пререже га унакрсно и прелије вином и са домаћи-
ном или са чланом његове породице окреће колач уз песму: „Свети мучени-
ци, који сте лепо страдавши увенчали се, молите се Господу да се смилује на 
душе наше. (...) Колач се потом преломи и целива трипут уз речи: „Христос 
посреди нас“ и одговара: „Јесте и да буде“. Потом свештеник упути молитву 
Господу Богу за здравље и свако добро домаћина и његове породице.“2

На крају крајева, после сагледавања читавог низа благослова који долазе 
на православне Србе који прослављају крсну славу, чини се да се свештеник 
Јовић са правом пита:

„Ми се православци питамо за ког то новог проповедника из било које 
секте да одбацимо веру, српство, Крсну славу и целу нашу историју?“3

Управо због оваквих навода и тврђења православних аутора о поменутој 
прослави, велики број Срба верује да је управо светковање крсне славе једно 
од најосновнијих обележја хришћанског (читај: православног) вероиспове-
дања. Ипак, у православној црквеној али и секуларној литератури постоје 
текстови који нам доказују да традиционална српска црква, која ову про-
славу подржава и заговара, ипак има исправно знање о њеном чисто паган-
ском пореклу. Протођакон Љубомир Ранковић о пореклу крсне славе овако 
казује:

„Једна од најизраженијих карактеристика српског Православља, за коју 
не зна хришћански свет, јесте крсна слава. Пре примања хришћанства Срби 
су били многобожачки народ. Поред врховног бога Перуна кога су сви пош-
товали, сваки дом је имао своје домаће божанство. По природи сентимен-
тални, Срби су се у сусрету са хришћанством најтеже одрицали тих до-
маћих божанстава. Мудри Немањин син, Свети Сава, је бесловесне мно-
гобожачке кумире и идоле, заменио великим светитељима Цркве Хрис-
тове, који постадоше заштитници српских домова, породица и огњишта. 
Тако је настала крсна слава.“4

1 Види: Живот српске цркве, стр. 182, 183.

2 Веронаука у кући, стр. 94. Нагласак мој.

3 Ранко Јовић, Секте и лажни пророци, стр. 59. Нагласак мој.

4 Љубомир Ранковић, Живот српске цркве, Глас Цркве, Ваљево 1989. год. стр. 180-181. Нагла-
сак мој.
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У управо цитираном тексту је вероватно најинтересантнија изјава да се 
Срби нису желели да одрекну својих паганских кућних богова – заштитни-
ка, зато што су по природи били сентиментални (дакле, исувише осећајни 
и „мекане душе“). Овакво одбијање да се у потпуности покоре Господњем 
еванђељу и одрекну се свега што није Божије се, дакле, уместо отворе-
ним преступништвом, назива сентименталношћу. Овакав „сентиментали-
зам“ никада није био својствен правим хришћанима, што сам и показао у 
претходним поглављима. Као што ћемо се уверити приликом даљег проуча-
вања предмета слављења крсне славе код Срба - иако је предмет обожавања 
(у овом случају слављења), наместо кућног божанства замењен хришћанс-
ким светитељем, читав церемонијал је остао потпуно идентичан.

У давним временима, вековима пре Христовог рођења, када је израиљс-
ки народ требао да уђе у обећану земљу путујући из Египта, Господ га је 
упозорио следећим речима:

„Чувај се да не заборавиш Господа, који те је извео из земље Мисирске, 
из куће ропске. Господа Бога својега бој се, и њему служи, и његовим 
именом се куни. Не идите за другим боговима између богова других 
народа, који су око вас. Јер је Бог ревнитељ, Господ Бог твој, усред тебе, па 
да се не би разгњевио Господ Бог твој на те и истребио те са земље.“1 

Божија заповест је била веома јасна. Израиљци нису смели ни у ком слу-
чају да прихвате паганска божанства и њима одају поштовање у било ком 
облику. Поготово се подразумевало да нису смели да их преименују а затим 
поштују као „светитеље“ своје религије. Овакво „преименовање“ египатског 
бога Аписа (или Афиса; са којим су Израиљци имали прилике да се сретну 
док су били у ропству а који је био представљан у облику телета) именом 
Бога Авраамовог, Исааковог и Јаковљевог довело је до тога да је Јахве (Гос-
под) желео да уништи читав јеврејски народ. Мојсије се био толико разбес-
нео због поменутог греха да је разбио плоче са заповестима које му је Бог 
претходно дао.2

Новозаветно хришћанство такође потврђује ове старозаветне принципе. 
Цитирајући неке од древних светих текстова, апостол Павле казује овако:

„Не вуците са неверницима јарам који је за вас туђ; јер чега заједничког 
има праведност са безакоњем? или какву заједницу има светлост са тамом? 
У чему се Христос слаже са Велиаром? или какав удео има верни са неверни-
ком? Како се храм Божији слаже са идолима? Ми смо, наиме, храм 
Бога живога, као што Бог рече: ‘Становаћу и живећу међу њима, и бићу им 
Бог, а они ће бити мој народ. Зато отидите од њих и одвојте се, говори 
Господ, и не дотичите оно што је нечисто, па ћу Вас примити, и бићу вам 
отац, а ви ћете бити моји синови и кћери, говори Господ сведржитељ’.“3 

Свето писмо врло јасно ставља до знања сваком потенцијалном Гос-
подњем следбенику да мора потпуно да буде одвојен од свега онога што 
1 5. Мојсијева 6:12-15. Нагласак мој.

2 Види: 2. Мојсијева 32. поглавље, поготово стихови 1-4. Као што из ових стихова произилази, 
Израиљци нису том приликом имали жељу да направе лик египатског већ свог, јеврејског 
Бога. То су учинили на тај начин што су многобожачком лику (идолу) дали име свог Бога.

3 2. посл. Коринћанима 6:14-18. Нагласак мој.
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припада „тами и безакоњу“, тј. остацима идолопоклоничких религија као 
и самом Велијару (сотони). Немогуће је да особа буде прави следбеник и 
ученик Исуса Христа а да у исто време не жели да се одрекне својих кућних 
богова заштитника као ни обичаја и церемонијала који се налазе у склопу 
њихових прослава.

У наредних неколико реченица рећи ћемо нешто више о правом значењу 
светковања крсне славе у српском многобожачком култу, одакле је ова про-
слава изворно потекла.

Крсна слава у старој српској религији

Веселин Чајкановић нам по питању ове светковине нуди веома коректне 
и детаљне одговоре, а који се слажу са признањем појединих православних 
аутора да је крсна слава преузета из старе српске религије (из периода пре 
примања хришћанства):

„О постанку и значају крсне славе истраживачи се не слажу: по једни-
ма, слава би била хришћанског порекла и постала ‘од имена које се у првом 
кршћавању народа надјенуло коме’; по другима, то би био празник из 
старе вере, намењен, првобитно, митском претку, родоначелнику поро-
дице (какав је отприлике био римски lar familiaris); или каквом старинс-
ком божанству, које је доцније црква заменила неким хришћан-
ским свецем.“1 

У српском народу постоји више назива за ову светковину. Најчешћи је, 
дакако, „крсна слава“, али и постоје и називи попут: „слава“, „крсно име“, 
или „светац“. Према Чајкановићу, крсна слава (крсно име) је у својој суш-
тини помен, тј. слава прецима (која наравно не само да није хришћанског 
порекла, већ се базира на изразито нехришћанским веровањима и пракси):

„Обред је врло прост, и састоји се у жртвовању кољива и колача, и 
напијању вина (‘устајање у славу’). Жртву приносе само мушки потомци, и 
то по правилу домаћин куће, дакле најстарији мушки потомак (...) У култу 
предака, крсно име најважнији је жртвени датум. Ако би се десило да муш-
ки потомци изумру, и да се на тај начин прослављање крсног имена преки-
не, то би била највећа несрећа.“2

Објашњавајући у своме делу да се теорије по којима је крсна слава извор-
но црквени празник требају одбацити, овај аутор констатује да је поменута 
прослава празник из старе српске вере. Говорећи о жртвовању кољива као 
и о напијању вина (устајању) у славу, он тврди да је то веома познат ритуал 
из мртвачког култа, који је познат и у старим религијама других народа. 
Заправо, закључак који се изводи на крају јесте да је ова прослава заправо 
првобитно била празник митског претка једне породице, као и свих оста-
лих предака. А оно што је још занимљивије, јесте и порекло самог назива 
„крсна слава“.

1 Чајкановић, књига друга, стр. 473. Нагласак мој.

2 Чајкановић, књига пета, стр. 150. Нагласак мој.
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Поштовање крста у старој српској религији

Према Чајкановићу и другим ауторима које он наводи, назив „крсна сла-
ва“ потиче заправо од „славе“ тј. „прослављања“ крсног симбола (дрвеног 
крста) којим је био представљан малопре поменути митски предак или неко 
од старинских божанстава. Овај аутор сматра да називи „слава Божја“, „крс-
ни дан и крсница“, као и „крсни колач и крсна свећа“, свакако указују да је 
жртва тога дана била приношена крсту. Одговарајући на питање о коме се 
крсту заправо ради, Чајкановић пише овако:

„Питање је сада коме то крсту? И овде је могућан само један одговор: 
слава је чисто домаћи празник, домаћа мистерија, и пошто је, као таква на-
мењена неком божанском нумену, не може ништа друго доћи у обзир него 
онај прост, дрвени крст, који се, као највећа светиња, налази на зиду у свакој 
српској кући. Томе крсту, који је старији и важнији и од саме славске иконе 
(...) намењује се слава и жртвена гозба. Наравно да је сада од највећег инте-
реса знати шта је у ствари тај крст, и кога представља. Одмах можемо рећи 
да он, првобитно, није био хришћански символ; најмање би се још смео 
идентификовати са круцификсом1, чији је култ православним Србима не-
познат: тај домаћи крст, по своме пореклу, је претхришћанска култна 
слика, старински српски идол.“2

Као један од доказа да је овај крсни знак представљао старинског српског 
бога или пак митског претка, Чајкановић наводи и посебне прописе који су 
важили за израду и чување крста. Наиме, по правилу, крст треба да буде 
направљен од светог дрвета, каква је на пример липовина, лесковина, вр-
бовина или тисовина. Такође, попут старих Грка, Римљана, Египћана и Ин-
дијаца, који су купали и облачили кипове својих богова, исти обичај важи и 
за српски кућни крст. Приликом сахрана у неким деловима Србије, крст који 
се носи пред поворком ожалошћених а потом забада више главе покојника 
тј. његовог гробног места, облачи се тј. „кити“ пешкиром, који заправо треба 
да буде његова хаљина. Исти обичај се односи на крстове који се постављају 
као „страшила“ за птице на житним пољима; они се такође облаче у „хаљи-
не“ - макар оне биле старе и поцепане (ова „страшила“, заправо, некада су 
представљала идолске ликове од којих се очекивала заштита усева и родна 
година. Уосталом свако зна да се ових страшила птице готово уопште и не 
плаше).3 Што се тиче ритуалног купања крста (као и икона), у неким дело-
вима Србије, према Чајкановићу и Саватију Грбићу, постоји обичај да се на 
дан св. Јована или Богојављања (6. и 7. јануара по старом календару) кућне 

1 „Круцификс“ подразумева крст на каквом је био разапет Исус Христос. Овај крст је био справа 
којом су Римљани извршавали смртну казну над већим политичким преступницима. Иначе, 
крст није постојао у апостолском хришћанству као симбол коме се поклањала нека већа па-
жња. Када год апостоли (и сам Исус) у Новом завету помињу крст (Еф. 2:16; Кол. 1:20; 2:14; 1. 
Кор. 1:17-18; Фил. 3:18; Гал. 6:14) они то чине да би истакли важност и позитивне последице 
Христовог страдања и смрти за спасење верника и њихово посвећење Богу, а не да би одали 
поштовање дрвеној направи на којој је њихов Господ био разапет. 

2 Чајкановић, књига пета, стр. 155-156. Нагласак мој.

3 На истом месту.
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„иконе и крстови однесу на реку или кладенац и мало оперу од прашине и 
опет врате на своје место.“1 Према истом аутору, тога дана се, поред купања 
крста купају и људи, што је треба да представља остатак веровања да су се 
претходних „некрштених“ дана онечистили присуством демонских духова 
који су посећивали њихове домове.2 Овај обичај нас свакако подсећа и на 
дешавања која се одигравају у Србији сваке године на Богојављање, када у 
воду ледом окованог Дунава (и других водених површина) скаче неколико 
десетина пливача (младића и девојака) који настоје да први стигну до крста 
који је од стране православних свештеника спуштен у воду. Очигледно је да 
се овај обичај обдржава под окриљем цркве и даље, упркос великој опаснос-
ти да неки од учесника (а поготово девојке) до краја живота упропасте своје 
здравље.

Светитељ као заштитник домаћинства

На самоме послетку, пре доношења крајњег закључка желим да кажем 
неколико речи и о „заштитницима српских домова, породица и огњишта“, 
тј. светитељима који су у тој улози заменили старинска божанства и митске 
дивинизиране претке (по речима протођакона Љ. Ранковића).

Професор филозофског факултета у Нишу, др Веселин Илић, слажући се 
са Чајкановићевим закључцима између осталог каже:

„У религијској култури Срба обреди који прате култ претка и који се 
приређују митском, дивинизираном Претку, према Чајкановићу и другим 
истраживачима (С. Кулишић, С. Зечевић, С. Тројановић) очували су се у 
слављењу крсне славе, али се у култури српског православља митски пре-
дак јавља преображен у лику хришћанског свеца, као и у општем празни-
ку мртвих – Задушницама.“3 

Према Чајкановићу, након годину дана од смрти покојника, у култу мрт-
вих, поменути сродник бива хероизиран тј. бива уврштен у круг божанских 
предака који имају улогу заштитника фамилије и племена. Овом божанс-
ком митском претку, заштитнику, у току прославе која је њему у славу при-
ређена (крсна слава), приноси му се храна и пиће (славски колач, кувано 
жито, вино...) а од њега се, заузврат, очекује заштита и помоћ целокупној 
фамилији у свим приликама а посебно благослов плодности и материјалног 
благостања.4 

Закључак

Између осталог, оно што се може приметити и закључити на основу свега 
претходно изнетог јесте следеће:

1 Чајкановић, књига прва, стр. 382.

2 Наведено дело, стр. 385-386.

3 Веселин Илић, Религија и култура, Просвета – Ниш, 1995. год. стр. 202-203. Нагласак мој.

4 Види: Чајкановић, књига пета, стр. 123-132.
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крсна слава

- Крсна слава је изворно пагански празник намењен обожавању божанс-
тава из старе српске вере;

- Свети Сава је поменута божанства заменио хришћанским светитељи-
ма;

- Целокупни церемонијал као и материјални елементи који се користе 
остали су потпуно идентични.

Иако Лазар Милин у својој књизи „Научно оправдање религије“ изража-
ва став да, и поред тога што етнолози налазе везу између крсне славе и ста-
ринског паганизма, православне Србе то „не треба ништа да се тиче, јер они 
заправо славе Христа“1, ипак сматрам да они који за себе говоре да „право 
славе“ Бога не би смели да то чине на начин који није „прав“ тј. онако како 
су њихови преци прослављали древна божанства.

Пошто је, после свега изнетог, постало јасно да су сви елементи ове про-
славе, коју већина Срба сматра веома важном хришћанском светковином, 
заправо у потпуности нехришћански (чак и веома препознатљиво окул-
тистички и демонистички), налазимо да је потпуно оправдано становиш-
те еванђеоских хришћана који, желећи да угоде свом Спаситељу, одбацују 
обичаје који Њему нису угодни и у том смислу упућују и друге људе да их 
се не придржавају. Оно што преостаје сваком читаоцу ове књиге јесте да, у 
складу са управо спознатом истином о овој прослави, изабере да ли жели да 
служи Господу на прави начин, онако како се то чинило у апостолско доба, 
или пак у складу са многовековном традицијом која ни у чему не одговара 
светописамском откривењу.

1 Види: Лазар Милин, Научно оправдање религије, Апологетика, Црква и секте, књига 6. стр. 
435. Београд 1986. год. (Издање: Романов, Бања Лука, 2001.).
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9.
поштовање Светих икона

„Не гради себи лика резана нити какве слике од онога што је горе на 
небу, или доље на земљи, или у води испод земље. Немој им се клањати 
нити им служити, јер сам ја Господ Бог твој, Бог ревнитељ, који походим 
гријехе отачке на синовима до трећега и до четвртога кољена, онијех 
који мрзе на мене; А чиним милост на тисућама онијех који ме љубе и 
чувају заповијести моје.“

Друга књига Мојсијева 20:4-6

„Христос дође да нас избави свакога поклоњенија и службе твари и дела 
рук человеческих, а они те окрени те обрни, пак опет мораш се клањати 
делу рук человеческих. И што је грђе и горе: пишу светога Христофора с 
пасјом главом, мораш јој се клањати. Образ преблагословене Спаситеље-
ве матере са три руке пишу! То што би у натури (сачувај боже!) чудовиште 
било, томе се на икони мораш клањати. Ево, браћо моја, докле сујеверије и 
слепота може доћи и стигнути!“1 

Доситеј Обрадовић

Једна од изражених пракси карактеристичних за Источно-православно 
хриш ћанство јесте иконосликарство и поштовање светачких изображења 
(икона). Као што је то случај са многим другим православним веровањи-
ма, и ово везано за иконопоштовање је, у светлу Светог писма, веома лако 
приказати као библијски недозвољено и вишеструко погрешно. Међутим, 
теолози Православне цркве, под утицајем „светог предања“, сматрају да су 
управо еванђеоски хришћани (које називају секташима) ти који греше због 
свог неприхватања икона. Њихово проповедање у Србији и другим тради-
ционално православним земљама о томе да иконопоштовање није библијс-
ки утемељено, проглашава се веома погубним утицајем којег протестанти 
врше у односу на православне:

„Негативни утицај инославља на православље овде је можда највиднији 
и најпогубнији. Протестанти, у свим својим конфесионалним варијан-
тама и дериватима, просто одбијају сваки религиозни значај иконе, она је 
код њих на основу једне погрешне теолошке духовности уклоњена из мо-
литвености и богослужења. Они су у том погледу, као и многом другом, 
подлегли старим иконолошко-догматским заблудама.“2

„Секте, чија је основна карактеристика откинутост од православља као 
аутохтоног хришћанства, формално војују против икона на један перфидан, 
понекад и бруталан, али доста ефикасан начин, јер има верника који због 
необавештености и слабог црквеног образовања подлежу њиховим вештим, 
премда увек плитким и баналним антииконичким исхитреностима. Сек-

1 Доситеј Обрадовић, Сабрана дела, стр. 594-595.

2 Божидар Мијач, Икона света слика, Београд 1997. стр. 9. Нагласак мој.
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те, као и стари иконоборци, настоје да своје негаторство теолошки за-
снују. Узимајући Библију за своје пропагандно полазиште, сектанти, пори-
чући Цркву и свештено предање и тиме оставши лишени благодати Светог 
Духа, злоупотребљавају ову свету књигу у антибиблијске сврхе. Добија се 
утисак, због махнитости такве пропаганде, да је иконоломство (љута борба 
против икона) основна страст читавог сектанства.“1

Као што смо управо могли да прочитамо, протестантски (и еванђеоски) 
хришћани односно сектанти, који су „подлегли старим иконолошко-догмат-
ским заблудама“, употребљавају Библију у „антибиблијске“ сврхе, то јест не-
мају никакву јаку аргументацију у својим „увек плитким и баналним анти-
иконичким исхитреностима“. Ипак, корак по корак, приликом проучавања 
ове теме а у вези порекла, природе и значаја иконе, без много потешкоћа 
доћи ћемо до закључка да се ради о још једној изразито противбиблијској 
доктрини и пракси. Ову тему ћемо разматрати како у овом тако и у поглављу 
о Васељенским саборима (у делу о Седмом васељенском сабору).

ПОШТОВАЊЕ ИКОНА У ПРАВОСЛАВЉУ

Да би једна педантно сачињена религиозна слика постала иконом, мора 
да прође кроз чин свештеног именовања тј. освећења. То значи да се не 
може свако уметничко дело назвати иконом, ма колико било слично ори-
гиналној икони или лику којег представља. Такође, ни ликови изображени 
на зидовима цркава (фреске) не поседују иконичност, те им стога не треба 
исказивати поштовање какво „заслужују“ освећене слике:

„За иконичност иконе неопходно је, као што већ знамо, свештено име-
новање које јесте освећење. (...) Лик, као такав, саодносан је прволику и 
њиме се свети. Он поседује извесну природну силу лика захваљујући овом 
његовом односу према прволику. Такву силу са особеном јасноћом поседују 
свештена изображења храмовног зидног сликарства која немају значење 
икона и којима се у њиховом својству не поклањамо (постављањем свећа 
или целивањем. (...) И зато морамо казати да нема свако изображење и да 
нема свака икона силу иконичности, већ само освећена, и зато је немогуће 
неосвећеној икони указивати иконичко поштовање.“2

Ипак, према Сергију Булгакову, ма како високо оцењивали значења ико-
не, њено значење је ограничено. Она служи за молитвени сусрет са божанс-
твом. Међутим, „при томе се такав сусрет управо кроз посредовање иконе 
уопште не појављује као неопходан услов молитве, већ само помоћно 
средство, без кога се такође може молити.“3

Дакле, сама икона служи као помоћно средство за молитву, иако је са-
свим могуће молити се и без ње. Уосталом, као што ћемо увидети касније, 
рани хришћани су се у првим вековима хришћанства сасвим добро молили 

1 Наведено дело, стр. 12, 13. Нагласак мој.

2 Сергије Булгаков, Икона и иконопоштовање, Београд 1998. стр. 76-77. Нагласак мој.

3 Наведено дело, стр. 82. Нагласак мој.



293

пОштОвање светих икОна

и без икона, што нам дакако доказује да оне уопште нису неопходне за добру 
комуникацију са Господом.

Према одлукама Седмог васељенског сабора (VIII век н. е.) у цркви је доз-
вољено сачињавање Христових икона, икона Богородице, анђела и свих све-
титеља. Према Булгакову, иако се о икони Свете Тројице није одлучивало 
на поменутом сабору, нити се предвиђало њено сачињавање, Православна 
црква је озаконила и њено постојање. На икони божанске Тројице, изоб-
ражавају се Бог Отац, Син и Свети дух, и то на два начина. Један је приказ 
у виду тројице анђела који су се јавили Аврааму у мамријској равници (1. 
Мојс. 18. гл.), са тиме да се лик Бога Оца представља анђелом који се нала-
зи у средини. Са друге стране, божанска Тројица се могу представити и на 
икони на којој Отац има обличје старца, Син обличје младог човека а Свети 
Дух голуба (на икони која приказује силазак Светог Духа на апостоле, ова 
божанска личност се изображава у виду пламених језика.).1

Иако се заправо, клањајући се пред иконом православни клањају самом 
Богу, што ћемо јасно увидети у наредном цитираном тексту, оци Седмог ва-
сељенског сабора су, желећи да до краја избегну оптужбе за идолопоклонс-
тво, направили и одређену разлику између њих:

„Освећена икона Христа за нас је сам Христос у лику своме, слично томе 
као што Он за нас присуствује и у Имену своме. Икона је место јављања 
Христовог, нашег молитвеног сусрета са Њим. Молећи се пред иконом, ми 
се непосредно молимо Њему; целивајући је, Њега целивамо; клањајући јој 
се, Њему се поклањамо.“2

Оно што је, дакле, важно истаћи јесте да православна теологија разли-
кује две врсте поклоњења, тј. једно које се чини пред самим божанством а 
друго које се односи на поклоњење пред иконама. Као догматички терми-
ни, овде су употребљени изрази: „латреиа“ (служење) у односу на Бога и 
„проскунесис“ (поштовано поклоњење) у односу на иконе. Више детаља о 
томе на који су начин донете поменуте одлуке на Седмом васељенском са-
бору, проучићемо у посебном поглављу о Васељенским саборима. Но, сада 
је веома важно да се позабавимо питањем на који начин источно традици-
онално хришћанство на основу Светог писма оправдава иконосликарство 
и иконопоштовање? Објашњења попут оних која сам већ навео, да иконе 
служе као помоћно средство за молитву могу да буду на око прихватљиве, 
али је велико питање да ли иза њих стоји чврст библијски темељ? У наставку 
поглавља сагледаћемо одговор на ово питање и извести правилан библијс-
ки закључак.

Православно објашњење друге Божије заповести

Православна црква поседује веровање о иконама које произилази из спе-
цифичног тумачења друге Божије заповести, као и осталих старозаветних и 
новозаветних догађаја који дају оправдање и, шта више, препоручују праксу 

1 Види: наведено дело стр. 84-85.

2 Исто, стр. 80.
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осликавања и поштовања икона. Наиме, приликом освећења, тј. свештеног 
именовања иконе, којим се потврђује њена истоветност са прволиком (осо-
бом изображеној на њој), чиме она постаје место благодатног присуства све-
титеља чијим је именом названа1, наглашава се следеће:

„На молитви на почетку обреда, у обраћању Богу, наглашава се да је 
Бог забраном слика мислио само на забрану израде кумира, идола. ‘Ти си 
својом заповједи забранио да се израђују слике и прилике, које се не свиђају 
Теби, правоме Богу, да би се њима молили као Господину и њима служи-
ли.’ Послије ове тврдње још се емфатичније упућује на то да је сам Бог за-
повједио ‘да се требају израђивати слике којима се неће величати име туђих, 
кривих и непостојећих богова, него Твоје име, име јединог истинитог Бога, 
најсветијег и најузвишенијег међу свим именима’.“2 

Лазар Милин нам додатно објашњава на који је начин Бог заповедио из-
рађивање икона и њихову употребу у богослужењу:

„Не само што прављење икона није забрањено, него у Библији 
постоји директна Божја наредба да се праве кипови и иконе за 
потребе богослужења! Бог чак показује Мојсију слику како то треба да 
изгледа!

„И Господ рече Мојсију говорећи: Реци синовима Израиљевим...нека ми 
начине светињу, да међу њима наставам; као што ћу ти показати слику од 
шатора и од свијех ствари његовијех. Нека начине ковчег од дрвета ситима...
и покуј га чистим златом... И начини поклопац од чистога злата... И начини 
два херувима златна... једнога на једном крају а другога на другом крају на 
заклопцу... ту ћу се састајати с тобом и говорићу ти озго са заклопца између 
два херувима који ће бити на ковчегу“. (2. Мојс. 25, 1-22).

„И начини завјес од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога плат-
на узведенога, и по њему нека буду извезени херувими.“ (2. Мојс. 26, 31).

Дакле, прављење религиозних слика за богослужбене потребе 
не само што Бог не забрањује, него баш напротив – наређује!“3

Дакле, према учењу православних, Бог који је (другом заповешћу) забра-
нио израду ликова и њихову употребу у богослужењу - представља првог 
иконосликара4, а сматра се и да се Његова заповест односила само на са-
чињавање представа паганских божанстава (иако такав закључак никако 
није изводљив из саме заповести која је много шира у своме значењу, као 
што ћемо се уверити касније). Булгаков је у своме делу још објаснио да је 

1 У складу са православним учењем које гласи да су умрли светитељи заправо живи, те да они 
могу посредовати пред Богом за оне који су још увек на земљи, пошто чују њихове молитве, 
Источна црква верује у присутност светитеља у својој икони.

2 Ernst Benz, Duh i život Istočne crkve, str. 15-16. Нагласак мој. Протопрезвитер Божидар Мијач у 
својој књизи „Икона света слика“ између осталог каже: „Слично је са старозаветним забрана-
ма иконописа, где се превиђа чињеница да су ове забране, као и многе друге у Старом завету 
привременог значења, управљене на чување Јевреја од поклоњења лажним боговима, 
кумирима, а да не важе за хришћане који су Христовим искупљењем ослобођени идолат-
рије.“ стр. 68-69. Нагласак мој. 

3 Лазар Милин, Црква и секте, стр. 343-345. Нагласак мој.

4 Види код: Benz, str. 16.
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заповест дата Мојсију, у вези израде херувима у шатору од састанка, запра-
во представљала и само укидање друге Божије заповести и општег правила 
забране прављења ликова „придајући му самим тим тек условно-педагошки 
значај.“1 

У наставку нашег проучавања подробније ћемо размотрити напред наве-
дене тврдње православних и упоредити их са библијским откривењем.

УЧЕЊЕ СВЕТОГ ПИСМА И ИКОНОПОШТОВАЊЕ

Друга Божија заповест, коју сам цитирао на самом почетку овог поглавља, 
уколико се пажљиво прочита, ни у ком случају не може бити протумачена 
на онај начин како то чине богослови Православне цркве. Иако Израиљци, 
у време када им је Мојсије са горе Синаја донео десет заповести, нису позна-
вали нешто што ми данас називамо иконама хришћанских светитеља, већ 
само кипове и слике египатских божанстава (која су представљана у лику 
људи, животиња или полу-људи, полу-животиња), Господ овом заповешћу 
није забранио само њихово изображавање и поштовање. Заповест се, као 
што је више него очигледно, односила на сва створења која су насељавала 
небеска пространства (анђеоска бића), земљу (сав живи и неживи свет) и 
воду. Изнад свега, ова заповест се односила на самог Господа (Јахвеа) Бога, 
који од стране свога народа није смео да буде слављен, попут паганских 
богова, кроз сачињавање визуелних ликова и поклоњења њима. Мојсије је 
овим речима пренео Господњу поруку:

„А сада, Израиљу, чуј уредбе и законе, које вас учим да творите (...) ништа 
не додајте к ријечи коју вам ја заповиједам, нити одузмите од ње, да бисте 
сачували заповијести Господа Бога својега које вам ја заповиједам. (...) И 
проговори Господ к вама исред огња; глас од ријечи чусте, али осим гласа 
лика не видјесте; (...) Зато чувајте добро душе своје; јер не видјесте 
никакога лика у онај дан кад вам говори Господ на Хориву исред огња, 
да се не бисте покварили и начинили себи лик резан или каку год слику од 
човјека или од жене...“2 

Поменуто значење друге заповести изречено је тако да остане вечна 
уредба сваком искреном богослужитељу у свим временима. Бог је, попут 
своје Речи, апсолутно непроменљив. Међутим, насупрот јасној објави Бо-
жије Речи, да између осталог и друга Божија заповест мора бити поштована 
дословно у свим генерацијама искрених Божијих верника, традиционална 
Источна (као и Западна) црква је променила њено значење из разлога ње-
ног погрешног разумевања. То погрешно разумевање је проистекло, као што 
можемо да претпоставимо, због уплива нехришћанске филозофске мисли 
у систем хришћанског богословља у првим вековима после Христа. Доказе 
за овакав погрешан развој хришћанске мисли који је пресудно утицао на 
зачетке иконосликарства и иконопоштовања налазимо и код самих право-
славних аутора. Наиме, као што ћемо се уверити из навода који следе, гр-

1 Види код: Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 9.

2 5. Мојсијева 4:1-2, 12, 15-16. Нагласак мој.
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чка филозофска мисао јесте главни „кривац“ за почетак поштовања икона 
као и саме идеје да икона може представљати место благодатног присуства 
особе која је на њој представљена. Такође, иста та филозофија је одговорна 
и за идеју да се молитвом, поклоњењем и целивањем иконе заправо врши 
поклоњење пред особом која је осликана, односно, у крајњем случају пред 
самим божанским бићем.

Ево неких признања која су, по овом питању, дошла од стране православ-
них аутора:

„У историји иконопоштовања ми стојимо пре свега пред том основном 
чињеницом, да се икона први пут појављује у паганству. Сав пагански свет 
пун је икона и иконопоштовања.“1

„Слично као што је у својим највишим достигнућима грчка философија 
јавила хришћанство пре Христа, а на тој основи постала и природни језик 
хришћанског откривења и богословља, исто тако је и откривење античке 
уметности у иконографији било у извесном, мада и ограниченом, смислу 
хришћанство пре Христа и неоспорно се појављује као прототип хришћан-
ске иконе (...) и, као нешто што се само по себи разуме, хришћан-
ска црква која је, наравно, изменила садржај иконичких изображења, 
али је усвојила сам принцип иконе. Мост који спаја паганску израду 
икона са хришћанском јесте уметност. (...) Уједно с овим, идеални ликови 
чисте човечности, који су били потребни и за хришћанску икону, били су 
нађени још у паганској уметности. То не значи, разуме се, да је те ликове 
хришћанска иконографија напросто понављала – она је утиснула на њих 
свој властити печат. Ипак, ово не умањује чињеницу да је паганска 
иконографија, тако рећи, природни стари завет за хришћанску, 
слично као што се као исти такав стари завет јавља паганска философија 
за хришћанско богословље.“2

Оно што је још веома битно истаћи јесте и проналажење признања право-
славних да теологија иконе не произилази из Светог писма већ из хришћанс-
тву страног неоплатонистичког грчког учења. Ево шта о овоме можемо да 
прочитамо у литератури врсних познавалаца православне теологије:

„Други приговор противника слика, којим се истицало да штовање слика 
одузима Богу дужно поштовање, бранитељи икона су побијали другачијим 
схваћањем слика. Ово се схваћање развило из неоплатонског мишљења 
о слици: ‘Ми не дајемо иконама божанска својства, него знамо да се част која 
се исказује сликама уздиже до њеног пралика’. Није слика као таква пред-
мет и прималац молитве, него праслика, која се у њој ‘појављује’.“3

„Обично се сви слажу да је теолошка одбрана св. Икона, наро-
чито одбрана св. Теодора и пре њега св. Јована Дамаскина, заснована на 

1 Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 6.

2 Наведено дело, стр. 8. Нагласак мој.

3 Benz, Duh i život Istočne crkve, str. 16. Нагласак мој. Ова изјава православног аутора дакако 
доказује да идеја о исказивању поштовања светитељима посредством икона као и молитвама 
пред њима не може да се пронађе на страницама Светог писма нити може да се потврди ду-
хом Христовог учења. Са друге стране схватамо да је ова идеја прихваћена из идеологије која 
представља „Стари завет“ за православно богословље, а то је грчка филозофија и религија.
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неоплатонистичким претпоставкама. Читава концепција „прау-
зора“ и „слике“ (која упућује на нижи ниво) била је платонистичка. У 
целини узето, ово гледиште је било исправно. (...) У овом тренутку не тиче 
нас се учење иконофила. Дозволимо да је оно било платонистичко или ба-
рем проплатонистичко. (...) Иконопоштоватељи су засигурно били 
платоничари.“1

Када дакле знамо да је хришћанско (читај: православно и римокатолич-
ко) иконосликарство и иконопоштовање за свој стари завет уместо Светог 
писма, Христовог учења и ранохришћанске праксе имало грчку филозофију 
и религију, онда и не чуди што се у православним црквама, у предњем делу 
храма, могу да нађу и осликане фреске „хришћана пре Христа“, паганских 
филозофа Сократа, Платона, Аристотела, Птоломеја, Сибила и осталих2, 
који су знатно допринели оваквом отпаднућу тзв. хришћанства од светопи-
самске божанске истине.

Чињеницу да иконопоштовање не води своје порекло из Библије, дока-
заћемо и следећим проучавањем, које се односи на сврху израђивања и пос-
тављења херувимских ликова у старозаветном шатору од састанка.

Херувими у шатору од састанка и јерусалимском храму

Која је била сврха сачињавања дводимензионалних и тродимензионал-
них херувимских представа (везених ликова на завесама и златних кипова) 
у богослужбеним објектима Старога завета? Да ли је Бог одиста укинуо за-
повест коју је дао нешто раније, и шта више заповедио сачињавање ликова 
и слика пред којима би се вршили верски обреди? Ево шта о овоме каже 
Сергије Булгаков, а са чиме би могли да се сложе и еванђеоски хришћани:

„Ово изображење двају херувима, на које се обично и позивају апологети 
иконопоштовања против јудаизму склоних иконобораца, који инсистирају 
на слову друге заповести, наравно, већ се појављује као принципијелно при-
знање, како права и могућности религиозне уметности, тако и изобразивос-
ти духовног света средствима ове потоње и у њеним ликовима, мада је оно 
педагошки и ограничено по количини. Сем тога, треба признати да 
овде допуштење икона анђела још није значило иконопоштовање.“3

Као што ћемо увидети нешто касније, сходно признању овог православ-
ног богослова, анђеоски ликови у старозаветним светињама нису нипошто 
служили да би било ко од тадашњих верника (а у њих су могли да улазе само 
свештеници док је народ остајао напољу) клањајући се пред њима поштовао 
анђеле, палио пред њима свеће или кадио тамјаном4 (као што је то случај 

1 Георгије Флоровски; Хришћанство и култура, Логос Ортодос, Београд 1995. стр. 99, 101. На-
гласак мој.

2 Види код: Булгаков, Икона и иконопоштовање стр. 97.

3 Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 10. Нагласак мој.

4 Ипак, не желе сви православни аутори да признају да старозаветни прописи о изради херу-
вимских ликова као и осталих симбола не пружају потпору иконопоштовању које се практи-
кује у оквиру Православља. Ево на који начин Јустин Поповић доводи у везу Божије заповес-
ти (које су одређивале начин старозаветног богослужења) и вековну праксу у православним 
црквама: 
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у иконопоштовању у Источној цркви). Извезени и златом обложени херу-
вимски ликови имали су само симболичко-илустративни значај, онај који 
је требао да дочара слику скривене духовне стварности. Данашњи еванђео-
ски протестанти имају такође изражену праксу да у свом литерарном изда-
ваштву употребљавају ликовне илустрације везане за различите библијске 
догађаје. Но, еванђеоски хришћани се таквим представама не клањају нити 
им служе на било који начин, а не поседују ни веровање да су осликане особе 
уистину присутне у својим изображењима. Они сматрају да Бог другом за-
повешћу Декалога није забранио сачињавање ликовних уметничких симбо-
ла и илустрација које би упућивале на постојање духовног света (што дока-
зује и Господња заповест о сачињавању ликова ових херувима). Оно што је 
Господ уистину забранио овом заповешћу јесте „клањање и служење“1 пред 
ликовима који су сачињени ради вршења различитих религијских обреда, 
као што је из заповести јасно уочљиво. Заправо, када би се ова Божија за-
повест односила на општу забрану израде ликова свега што је Он створио, 
то би значило и забрану ликовне уметности (осликавања живе и мртве при-
роде), израде фотографија, прављења играних, документарних и цртаних 
филмова итд, што свакако није случај. Булгаков још додаје да, на питање 
зашто је и у ком смислу Стари завет допуштао изображење анђела, обично 
нема одговора у богословском учењу о иконама ни код њихових бранилаца 
нити пак код њихових противника.2 

У наставку поглавља ћемо бацити поглед на старозаветне текстове који 
имају директне везе са, некима нејасном, Господњом наредбом о постављању 
ликова херувима у шатор од састанка (и касније у храм у Јерусалиму).

„Молитвено поштовање светих икона је не само у сагласности са Божанским Откривењем него 
и проистиче из њега као свог првобитног извора. (...) Побожно кађење пред светим икона-
ма засновано је на непосредној заповести Божјој Аарону, да намести златни олтар кадиони 
пред ковчегом завета и да свако јутро кадом миомирисним кади ковчег завета и херувиме на 
њему, као и завесу пред ковчегом завета на којој су били извезени херувими. Уједно са запо-
вешћу о кађењу Господ је дао заповест и о паљењу свећа пред светим иконама.“ Догматика 
Православне цркве III, Ваљево 2004, стр. 686-687.У управо наведеном цитату из Догматике 
сусрели смо се са тврдњом да је Господ наредио кађење и паљење свећа пред иконама анђе-
ла (херувима) у шатору од састанка. Иако је ова изјава донекле тачна, она захтева додатно 
објашњење. Наиме, као што сам то споменуо у поглављу о светим тајнама (света тајна све-
штенства) читав старозаветни богослужбени систем је имао значај симбола духовне ствар-
ности откривене у Христу. Седмокраки златни свећњак на коме су од вечери до јутра горели 
упаљени жишци (2. Мојс. 25:31, 37) симболизовао је светлост која долази од „седам ватрених 
буктиња“ које горе пред Божијим престолом на небесима (а које симболизују Светога Духа; 
види у: Отк. 1:4; 4:5). Златни кадиони жртвеник, са кога се подизао дим тамјана пред храмов-
ном завесом (2. Мојс. 40:26-27), представљао је молитве Божијег народа (види у: Отк. 8:3-4). 
У сваком случају, упаљени свећњак као и дим тамјана нису се приносили од стране свеште-
ника као знак поштовања према анђеоским бићима, већ према преузвишеном Господу Богу 
(пред којим серафими и херувими заклањају своје лице и очи – сматрајући себе недостојним 
гледања преузвишене Божије славе; Исаија 6:1-4).

1 Види опет: 2. Мојс. 20:5.

2 Види код: Булгаков, стр. 10.



299

пОштОвање светих икОна

Слика небеске стварности

Велика библијска истина се налази у изреци да је „Нови завет у Старом 
сакривен а Стари завет у Новом откривен“. Многа пророчанства, као и ду-
боко духовно значење верских обреда, празника и симболизма Старог заве-
та, нашла су своје испуњење у Христу и новозаветној стварности. Ево неких 
текстова који говоре о овој симболици:

„И нека херувими рашире крила у вис да заклањају крилима заклопац, 
и нека буду лицем окренути један другом, према заклопцу нека су окренута 
лица херувимима. И метнућеш заклопац озго на ковчег, а у ковчег ћеш мет-
нути свједочанство, које ћу ти дати. И ту ћу се састајати с тобом и гово-
рићу ти озго са заклопца између два херувима, који ће бити на ковчегу од 
свједочанства, све што ћу ти заповиједати за синове Израиљеве.“1

„И каза Господ Мојсију: реци Арону брату својему да не улази у свако 
доба у светињу за завјес пред заклопац који је на ковчегу, да не погине, јер 
ћу се у облаку над заклопцем јављати.“2

„И кад Мојсије улажаше у шатор од састанка да говори пред Богом, тада 
чујаше глас гдје му говори са заклопца што бјеше на ковчегу од свједочанс-
тва између два херувима; и говораше му.“3

„Тада облак покри шатор од састанка, и напуни се шатор славе Господње. 
И не могаше Мојсије ући у шатор од састанка, јер бјеше на њему облак, и 
славе Господње бјеше пун шатор.“4

„А цар Соломун и сав збор Израиљев, који се сабра к њему, принесоше с 
њим пред ковчегом оваца и говеда толико да се не могаше ни избројити ни 
прорачунати од мноштва. И унесоше свештеници ковчег завјета Господње-
га на његово мјесто, у унутрашњи дом, у светињу над светињама, под крила 
херувима. (...) А кад свештеници изидоше из светиње, облак напуни дом 
Господњи, те не могаху свештеници стајати да служе од облака; јер се славе 
Господње напуни дом Господњи.“5

Према управо цитираним наводима из Старог завета, шатор од састанка, 
а касније и јерусалимски храм, требали су да буду место Божијег састајања 
са људима, тј. са свештеницима који су били народни представници и „пос-
редници“. Светиња над светињама у којој је био смештен заветни ковчег са 
десет заповести, била је место посебног благодатног Господњег присуства. 
Облак Његове славе који се појављивао на поклопцу ковчега, између два 
херувима, био је доказ Његове присутности међу својим народом. Управо 
на то место (на поклопац златног ковчега) првосвештеник је, једанпут у го-
дини, приносио крв невиних животиња које су биле заклане као жртве за 
грехе целокупног народа. На овај симболичан начин, старозаветни првосве-
штеник је, као праслика Спаситеља Исуса Христа, приносио крв заменичке 

1 2. Мојс. 24:20-22. Нагласак мој.

2 3. Мојс. 16:2. Нагласак мој.

3 4. Мојс. 7:89. Нагласак мој.

4 2. Мојс. 40:34-35. 

5 1. Царевима 8:5-6, 10-11. Нагласак мој.
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жртве за откуп греха у само Господње присуство (тј. пред Божији престо на 
небесима). Пророк Исаија је овако писао о свом небеском виђењу којег је 
имао у јерусалимском храму:

„...видјех Господа гдје сједи на пријестолу високу и издигнуту, и скут 
му испуњаваше цркву. Серафими стајаху више њега. Сваки их имаше шест 
крила: двјема заклањаше лице своје и двјема заклањаше ноге своје, а двје-
ма лећаше. И викаху један другоме говорећи: свет, свет, свет је Господ над 
војскама, пуна је земља славе његове. И задрмаше се прагови на вратима од 
гласа којим викаху, и дом се напуни дима.“1

Из виђења овог пророка јасно сагледавамо реалност духовног света, који 
је симболички приказан предметима који су се налазили у светињи над све-
тињама. Господњи престо на небесима окружују узвишена анђеоска бића 
која без престанка прослављају Створитеља. Из разлога што је шатор од 
састанка требао да представља слику небеског простора као и трећег неба 
где се налази Господњи славни престо (2. Кор. 12:2-4; 1. Тимотеју 6:16), хе-
рувими извезени на завесама као и они у светињи над светињама, требали 
су да дочарају земаљским становницима анђеоску присутност у небеским 
пространствима као и пред самим местом на коме Господ узвишено столује. 
Посве је јасно да ликови херувима у јеврејском богослужбеном храму нису 
постављени да би се пред њима свештеници молили, клањали, кадили им и 
чинили друге верске обреде (што јасно произилази из библијских текстова 
као и старозаветне богослужбене праксе). Поистовећивање анђеоских пред-
става из старозаветног времена, са иконама које постоје у Источној цркви је 
немогуће, из простог разлога њихове потпуно различите намене.2

Пре него што увидимо шта о стварним почецима иконосликарства и 
иконопоштовања можемо да сазнамо из црквене историје, која ће нам 
још једанпут потврдити исправност ставова које по овом питању заступају 
еванђеоски хришћани, желим да се укратко упознамо са учењем православ-
ног светог предања.

Казивање светог предања

„Црква учи да иконографија, сликање икона, постоји од са-
мог почетка хришћанства, јер је она, као што ћемо касније подроб-
није изнети, директни израз Оваплоћења. Иконографија, у том смислу, 
одговара откривењу, које није само откривење Речи Божије, него и Слике 
Божје (Флб. 2, 6-7; Гал. 3, 24; 3, 25; 4, 3). Старозаветна формална „забрана“ 
сликања означава празнину која ће бити испуњена светим ликовима Новог 
Завета. Овоме, као потврда и илустрација, добро служи литургијска цркве-
на традиција о тзв. „нерукотвореним иконама“, тј. таквим које су се саме 
насликале или их је насликао онај чији лик носе. Таква је на пример икона 

1 Књ. пророка Исаије 6:1-4. 

2 О томе шта је заправо симболички престављао шатор од састанка и служба старозаветног 
свештенства било је више речи у поглављу „Седам светих тајни“, у целини: „Света тајна све-
штенства“.
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Христова коју је сам Христос дао тиме што је за цара Авгара на убрусу чудом 
отиснуо Свој лик. Овим иконама се истиче паралелизам постојања цркве 
и иконографије – Црква није никад била без икона: чим је почела да 
проповеда почела је и да слика. Већ је Свети апостол Лука, који је био сли-
кар, по предању насликао ликове Христа и Богородице.“1

„Иконе су у црквеној употреби од самог почетка хришћанс-
тва. Прва икона са ликом Господа Исуса Христа, по црквеном предању, 
постала је на чудесан начин. Едески цар Авгар чуо је био за Христа, његову 
науку и чуда која је чинио. Зажелео је да види славног Чудотворца, али због 
тешке болести то му није било могуће. Зато он позове Господа к себи, али 
Господ, заузет извршењем свога искупитељског плана међу Јеврејима у Па-
лестини, није прихватио позив. Тада Авгар нађе живописца и упути га ка 
Исусу са задатком да на платну изради лик његов и донесе му. Живописац 
оде, нађе Исуса и почне да копира лик Његов, али у томе није успео. Лице 
Господа Исуса сваког тренутка мењало се и није се дало верно на платну 
репродуковати. Да утеши ожалошћеног живописца и његовог пошиљаоца, 
Господ узме чист убрус, отре њиме своје божанско лице, и том приликом на 
убрусу остане лик Његов. Тај убрус, са нерукотвореним ликом Христовим на 
њему, живописац однесе цару Авгару, који га са радошћу прими, целива и 
исцели се од опаке бољке.

Хришћанско предање зна за још један нерукотворени лик Господа Ису-
са, који је постао на исти начин, само у другим околностима. Кад су Господа, 
после Пилатове осуде, водили на Голготу ради распећа, Он је успут, под те-
ретом тешког крста и исцрпљености услед предходних мучења у тамници, 
посртао и падао, а низ Његово божанско лице, изранављено од бијења и тр-
новог венца, сливале су се капље крви и зноја. Једна од жена, која се затекла 
на улици и посматрала тужну поворку, сажали се и пружи Господу чист уб-
рус да обрише своје лице. Њено сажаљење Господ је наградио тиме, што је 
на убрусу остао лик Његов. Та жена по предању звала се Вероника.

А најстарију икону пресвете Мајке Божје, опет према црквеном пре-
дању, израдио је свети апостол и еванђелист Лука. Она је ту икону одоб-
рила и благословила. Црквено предање казује да је свети Лука израдио 
још три иконе пресвете Мајке Божије и да се једна од њих налази у нашем 
манастиру Хиландару у Светој Гори. Њу је свети Сава нашао на својим путо-
вањима по истоку, откупио је и донео у Хиландар.“2

Из управо цитираних навода из православне литературе, могли смо јасно 
да уочимо да се учење Источне цркве, да су иконе постојале од самога почет-
ка хришћанства, заснива искључиво на предању. Подаци о настанку првих 
икона у првом веку нове ере, још за живота Христа и апостола, не могу се 
наћи нигде у богонадахнутом библијском извештају. Шта више, ове свето-
предањске приповести додељују самом Христу улогу првог новозаветног 
иконосликара, који је тим својим делом, што је очевидно у случају едеског 
цара Авгара, увео иконопоштовање (пошто се Авгар поклонио и целивао не-

1 Божидар Мијач, Икона света слика, стр. 18-19. Нагласак мој.

2 Живан М. Маринковић, Најбољи васпитач, стр. 65-66. Нагласак мој.
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рукотворени лик) и то управо онакво какво данас постоји у Православљу. 
Исто тако, као што смо видели, и еванђелист Лука се проглашава иконосли-
карем, чије је иконе благословила пресвета Богородица, иако никако није 
јасно зашто онда Лука није нешто о томе написао у књизи Дела апостол-
ских? Уколико би ова приповест о Луки као иконосликару била истинита, 
онда он нипошто не би пропустио да то и пером забележи и тако свеколи-
ком хришћанству, још од најранијих времена, стави до знања да се, упркос 
старозаветној забрани, у Цркви уводи иконопоштовање. Ипак, овакве за-
мисли остају у домену пуке теорије, из простог разлога што је друга Божија 
заповест, о забрани израђивања ради поклоњења било каквим ликовима, 
које су се Јевреји у Христово време чврсто држали, била део целокупног Бо-
жијег закона. Христос је наиме, за себе рекао:

„Не мислите да сам дошао да разрешим закон и пророке; нисам дошао 
да разрешим него да испуним. Јер заиста вам кажем, док не прође небо 
и земља, неће ни једно иота или једна цртица од закона нестати, док се све 
не збуде.“1 

Испуњавање закона од стране Христа свакако не би подразумевало ди-
ректно кршење друге Божије заповести, која је налагала забрану „клањања 
и служења“ ликовима. Да је којим случајем истина да Христос произвео не 
само једну већ две нерукотворене иконе пред којима се неко клањао, онда 
Он за себе не би могао да устврди оно што смо малочас прочитали из ев. 
по Матеју. Што се пак тиче Богородичиних икона, у поглављу у којем смо 
обрађивали учење о њој, јасно смо истакли историјску чињеницу да су оне 
(поменуте иконе) почеле да се израђују тек почетком четвртог века после 
Христа, под утицајем култа богиње Мајке проистеклог из паганских рели-
гија и култура.

Да би смо до краја расветлили дилему око тога да ли је икона заиста било 
у ранохришћанској Цркви која се придржавала Христове и апостолске на-
уке, призваћемо у помоћ и неоспорне историјске чињенице.

Шта о иконопоштовању каже црквена историја?

Оно што би могли на самом почетку да устврдимо као неоспорну чиње-
ницу јесте да у првовековној апостолској Цркви није било никаквог иконос-
ликарства, нити се пак знало за легенде о Христовим нерукотвореним ико-
нама, као и иконама Богородице. Предањске приповести које нас извешта-
вају о томе да су иконе постојале од самога почетка црквене ере се налазе у 
потпуној опречности са оним што се може сазнати из поузданих историјс-
ких извора. Ево шта о овој теми говори Сергије Булгаков у својој књизи:

„Хришћанска Црква је од јудејства – као нешто што се само по себи разуме 
и што има силу закона – наследила забрану религиозних изображења 
и у том смислу она се од почетка одредила више иконоборачки.“2

1 Ев. по Матеју 5:17-18. Нагласак мој.

2 Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 10. Нагласак мој.
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Уколико прихватимо за истиниту ову тврдњу познатог руског богослова, 
онда се свакако поставља велико питање како је могуће да се првовековна 
Црква одредила иконоборачки (дакле била је настројена против икона) ако 
је свима било познато да је Христос благословио своје ликове на платну и 
убрусима пред којима се већ вршило поклоњење? Такође, да ли је могуће 
да је Лука сликао иконе (и то не једну већ неколико) и то баш у време када 
је читава Црква поседовала иконоборачки дух? Одговори на ова питања су 
више него јасни и очигледни.

Са друге стране, ево још опширнијих описа овог раноцрквеног периода, 
који ће потврдити ранију Булгаковљеву изјаву. И следећи навод потиче из 
књиге једног православног аутора, овога пута врсног историчара:

„При крају првог перијода1 уђоше у црквену употребу прво символич-
ке слике, а кашње и слике, које представљају света лица или радње, али 
последње веома ретко и уз опирање многих, што је природно, кад 
се узме у обзир, да су многи од првих Хришћана изишли из крила јудејства, 
и кад се зна, да се и у касније време све до у V. столеће придржавало ста-
рих обичаја у овом погледу. Шпански синод у Илиберису или Елвири (306.) 
декретирао је, да на зидовима храмова не сме бити слика, и у 
црквеном историку Јевсевију (умро око 340.) епископу Кесарије Палестин-
ске, савременику споменутога синода, сретамо човека, који религијозне 
слике сматра незнабожачким обичајем. (футнота: Констанција, сестра 
Константина Великог, пита Јевсевија за слику Исусову, и он одговара, да су 
религијозне слике незнабожачки обичај. У својој црквеној историји го-
вори Јевсевије о некој статуи Христовој у Кесарији Филиповој, коју је подиг-
ла тамо као у свом родном граду жена, коју је Христос излечио од течења 
крви; али вели, да је то само кажа (тј. легенда; прим. И. С.) а ако је кажа 
основана, онда је та жена била свакако незнабошкиња.) Али из реченога се 
види, да је тај обичај тада већ почео отимати маха, и при крају IV. столећа 
беше већ прилично раширен, иако је још увек било таквих, који су или сас-
вим осуђивали употребу религијозних слика, икона, или су држали тај 
обичај за опасан. Међу најодлучније противнике религијозних слика, ико-
на, спада још при крају IV. столећа црквени отац Епифаније (умро 403.), 
који је такође из Палестине и уз то по каснијим вестима родом Јудеј, и који 
је умро као митрополит у Саламису или Констанцији на Кипру. Овај је у 
својој апатији према иконама ишао тако далеко, да је на једном свом путу 
једну икону на платну, коју је нашао на вратима једне цркве, скинуо и рас-
кидао у парчад и дао црквеном послужитељу, да умота у њу мртваца. Али 
у V. и VI. столећу употреба икона налазила је све више пријатеља и поста-
ла је опћенитом, изузев несторијевску цркву, која је у том хтела остати при 
старом, те и у овој ствари дигла опозицију. Шта више на Истоку при крају 
другог перијода2 беше већ и поштовања икона, јер се оним лицима, која 
иконе представљаху, указиваху почасти поклонима, пољупцима, кађењем, 

1 Јевсевије Поповић крајем „првог перијода“ сматра 312. годину после Христа, када је престало 
прогонство над хришћанима доласком на римски престо цара Константина Великог.

2 По Јевсевију Поповићу, „други перијод“ обухвата време од 312. г. н. е до 622. г. н. е.
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паљењем свећа и.т.д. (...) И на Истоку су иконе испрва такође биле 
само религијозни споменици и средства за религијозну поуку, и 
тек кашње је путем сасвим природног развитка дошло до поштовања 
икона, односно лица, која икона представља.“1

Оно што бих желео да учинимо са управо наведеним текстом јесте да га 
сажмемо у неколико главних тачака. Када то урадимо, закључак који ће нам 
се сасвим природно наметнути гласиће овако:

а) На самом почетку хришћанске ере, за време апостола и њихових на-
следника (у првом веку н.е.) у Цркви није било израђивања било каквих 
религиозних слика.

б) Прве религиозне слике, које су имале искључиво симболички илуст-
ративни значај, почеле су да се уводе тек крајем „првог перијода“ тј. најве-
роватније у III веку после Христа.2 Служиле су једино за религиозну поуку 
(попут фресака, савремених уметничких дела, илустрованих издања Светих 
писама и сликовница са библијском тематиком).

в) Увођење других слика (изображења „светитеља“ и сл.) наилазило је, у 
почетку, на велико противљење многих црквених ауторитета.

г) Неки од великих противника иконосликарства и иконопоштовања 
били су и познати историчар ране Цркве, епископ Кесарије палестинске 
Јевсевије (Еузебије) и митрополит Епифаније.

д) Чак је и један локални црквени сабор (у Елвири 306. год. после Хрис-
та; дакле још за време Диоклецијановог прогањања хришћана) донео одлу-
ку о забрани унутрашњег осликавања црквених храмова.3

ђ) У V и VI веку после Христа иконосликарство је почело да добија све 
више присталица, тако да се тек крајем „другог перијода“ тј. крајем VI по-
четком VII века јавља и иконопоштовање (које подразумева и указивање 
поштовања на иконама изображеним особама у виду целивања, кађења и 
паљења свећа).

е) Поштовање икона какво данас налазимо у Православљу, развило се 
постепено током више векова од настанка првобитних ликовних симболич-
ких слика тј. представа у облику винове лозе, рибе, голуба и сл. и нипошто 
није било део религиозне праксе верника из првих векова хришћанства.

1 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, први том, стр. 652-653. Нагласак мој.

2 Булгаков о овим сликама каже следеће: „Историја иконопоштовања пружа за ово речите 
илустрације. Најранија изображења (из римских катакомби) имају бојажљив и примитиван 
алегоријско-симболички карактер (котва, јагње, голуб, риба, лоза), њима се придружују и 
нека типична изображења на теме Старог и Новог Завета (Нојев ковчег, Данило, Јона, Мој-
сије који изводи воду из стене, добри пастир који носи овцу, мудре и луде девице и слично). 
Види у: Икона и иконопоштовање, стр. 11.

3 Данашњи поштоваоци икона који следе одлуке тзв. VII васељенског сабора, казују да забране 
сликања икона донешене на елвирском сабору нису биле општецрквеног већ само локалног 
карактера (Мијач: Икона света слика, стр. 26) иако је заправо чињеница да је тај сабор, у то 
време (више од три века пре поменутог Васељенског сабора), био огледало правог располо-
жења према иконама највећег броја ауторитета тадашње васељенске цркве (према подацима 
које износи Јевсевије Поповић) те се стога, његове одлуке, могу сматрати општецрквеним и 
васељенским у цркви на почетку IV века. 
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Већ смо раније утврдили да иконосликарство и иконопоштовање своје 
извориште налазе у грчкој религиозној и филозофској мисли. То потврђује 
Јевсевије Поповић још једним својим текстом, у оквиру казивања о споља-
шњем и унутрашњем изгледу литургијских (тј. богослужбених) места: 

„Икона испрва није било1, јер су Јудеји перхоресцирали религијозне сли-
ке; али мало по мало по где где обзиром на јеванђеоску слободу дозво-
лише себи употребљавање испрва само символичких слика; (...) Напослет-
ку је незнабожачка наклоност сликама сасвим надвладала јудејско 
перхоресцирање слика, те кашње налазимо и историјских слика; тако Исуса 
као дете на материним рукама2 (...) Али већина црквених учитеља није 
одобравала религијозне слике (иконе) ни при крају овог перијода; си-
нод у Илиберису (Iliberis, Elvira) у Шпанији г. 306. забрањује такве слике на 
зидовима цркава, и неки црквени учитељи, међу којима црквени историк 
Јевсевије (умро око 340.), млађи савременик поменутог синода, називају их 
директно незнабожачким обичајима, за којим Хришћани не треба 
да се поводе.“3

Када све ово знамо, било би добро да се за кратко позабавимо и светопре-
дањском приповешћу о нерукотвореној икони коју је, наводно, сам Христос 
начинио и послао оболелом едеском цару Авгару. Свето предање каже да је 
Христос ову икону начинио и за целивање послао још у време пре своје смр-
ти и васкрсења, тј. у време које описују сва четворица еванђелиста. Наравно, 
као што се дало и претпоставити, нико од апостола нигде у Новом завету 
није споменуо овај догађај. Шта више, његово одигравање је и посве неверо-
ватно – а из разлога што је прва Црква, управо у складу са изјавом Сергија 
Булгакова коју сам раније изнео, била одлучно против сачињавања било 
каквих ликовних представа или статуа пред којима би се требало клањати 
или које је требало целивати (што су биле уобичајене радње у оквиру мно-
гобожачких идолопоклоничких култова). Да ли је могуће и замислити да би 
Господ Исус Христос, вечни Син вечитог Бога Оца, који је увек и у свему за 
време своје овоземаљске мисије био послушан Његовој светој вољи, могао 
да - начинивши икону – подржи и охрабри вршење паганских идолопок-
лоничких ритуала „обучених“ у рухо хришћанства? И, уопште, има ли било 
каквих историјских доказа да је у време Христовог ходања земљом постоја-
ло хришћанско царство Едеса, са богобојазним царом Авгаром на његовом 
челу? У наредних неколико реченица поменућу оно што нам о овој теми 
говори црквена историја.

Предањско казивање о првом хришћанском цару Авгару и његовом на-
водном дописивању са Исусом Христом потиче из „Црквене историје“ поз-
натог историчара ране Цркве, епископа Јевсевија (Еузебија) из Кесарије 
(Цезареје), који је живео у IV веку после Христа. Међутим, иако је овај црк-

1 Упоредити овај историјски податак са раније поменутом изјавом Б. Мијача да „Црква (Пра-
вославна) учи да сликање икона постоји од самога почетка хришћанства“. 

2 О иконама Богородице и малог Исуса на њеним рукама говорили смо у поглављу „Блажена 
Марија или царица небеска“, као о појави која је настала тек почетком IV века под утицајем 
култа Богиње Мајке (Иштар-Астарте) и њеног божанског детета, из паганских култова.

3 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 423. Нагласак мој.
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вени историчар можда и поверовао да су неке од легенди које су допрле до 
њега тачне, те да је била истина да је још у време Исуса Христа постојало 
царство којим је управљао први хришћански владар у историји света (те да 
је он, највероватније из своје незнабожачке навике, послао сликара да на 
платну ослика Христов лик), историјске чињенице говоре другачије. Иако 
је, додуше, истина да је Едеса (која је била главни град малог независног 
царства Осроена, и налазила се у близини горњег тока реке Еуфрат) заиста 
била прво хришћанско царство, оно ипак није било успостављено у првој 
половини првог века нове ере (тј. за време овоземаљског живота Господа 
Исуса Христа), него тек у другој половини другог века. Наиме, пронађени 
новчићи са ликом првог хришћанског цара, Авгара VIII, који се данас чувају 
у британском музеју, потичу из периода између 180-192. године после Хрис-
та, и садрже на себи знак крста, тј. знак који никако није могао да се користи 
као хришћански симбол пре Господњег распећа (иако то, заправо, није био 
случај ни читав век и по после тог догађаја). Но, пошто је и у време Господа 
Христа едеским царством, претпоставља се, владала особа по имену Авгар 
(што је очигледно било име по којем је била позната читава династија, по-
пут Ирода – поменутих у Новом завету (Ирода Великог, потом Антипе и Аг-
рипе)), то је касније било веома лако осмислити легенду и о његовом преоб-
раћењу, и тако постајање Едесе првим хришћанским царством преместити 
око 150 година уназад у прошлост (проглашавајући и изједначујући Авгара 
VIII са краја II века са оним који је живео на почетку I). Уосталом, и сама 
Библија сведочи да у првом веку нове ере није било ниједног земаљског вла-
дара који је поверовао у господство Исуса Христа и био спасен кроз његову 
искупитељску жртву. Надахнут Духом свезнајућега Бога, апостол Павле је 
записао:

„Мудрост пак говоримо међу савршенима, али не мудрост овога света, 
нити владара овога света који пропадају, него говоримо Божију мудрост у 
тајни, скривену мудрост, коју је Бог пре свих векова предодредио за нашу 
славу, коју ниједан од владара овога света није упознао; јер да су 
је упознали, не би распели Господа славе.“1

Испредања легенди у периоду након смрти апостола, а поготово од вре-
мена Константина па на даље, није било мало, о чему смо се осведочили и на 
примерима из „Црквене историје“ Јевсевија Поповића споменутим у неким 
од ранијих поглавља. Уосталом, нелогичност у наводним догађајима у чију 
нас истинитост уверава православно предање увиђамо и у споменутој идеји 
да се „лице Господа Исуса (сачувај Боже!) сваког тренутка мењало“ – као 
да није имао стварно већ неко имагинарно тело, као и пракси која се у Но-
вом завету никако не може да повеже са Господњом службом, а то је слање 
„нерукотворених икона“ некоме за исцељење. Наиме, Нови завет истиче да 
је Исус могао да исцели болеснике и на даљину али не уз помоћ чудотвор-
них икона, већ својом силном речју. Пример тога налазимо нпр. у Лк. 7:1-10, 
где између осталог читамо и о исцељењу капетановог слуге:

1 1. Коринћанима 2:6-8. Нагласак мој.
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„А кад већ није био далеко од куће, посла капетан пријатеље поручујући 
му: Господе, не труди се; јер нисам достојан да уђеш под мој кров. Зато ни 
себе нисам сматрао достојним да ти приђем. Него реци само једну реч па 
ће бити излечен мој слуга. (...) Чувши то Исус се задиви, па се окрену наро-
ду који је ишао за њим, те рече: кажем вам, толику веру нисам нашао ни у 
Израиљу. И кад су се изасланици вратили кући, нађоше слугу здрава.“ 
(ст. 6-7, 9-10). 

Уосталом, као што сам малочас истакао, и само предање о размени писа-
ма између Авгара и Господа Христа, коме се додаје и слање иконе овом вла-
дару ради његовог исцељења (а из разлога Исусове немогућности да лично 
отпутује у Едесу због своје „презаузетости“), потиче из дела једног од вели-
ких црквених ауторитета из IV века, који се изразито противио сачињавању 
икона и директно их проглашавао незнабожачким обичајима. Стога, уко-
лико је епископ Јевсевије Кесаријски заиста веровао да је ово предање које 
је записао тачно, те да је Господ Исус заиста био први иконосликар, онда 
никако није смео да се стави на страну већине ондашњих црквених вођа 
који су се снажно опирали увођењу иконосликарства и иконопоштовања у 
праксу Христове Цркве.1 

Закључак

После свих ових сазнања које пружа рана црквена историја, остаје нам 
да закључимо да светопредањски извори не пружају поуздане и истините 
податке о настанку првих икона. Уверили смо се и у то да нпр. Јевсевије 
Поповић у својој „Општој црквеној историји“ уопште ни не спомиње неру-
котворене Христове ликове и иконе које је осликао еванђелиста Лука, прос-
то из разлога што се њиховом првовековном настанку супротстављају јасни 
историјски документи који говоре о ранохришћанском иконоборству. Као 
што смо се осведочили и из ранијих проучавања светог предања (у поглављу 
о Божићу, Ускрсу итд.), овај извор на којем православни базирају своје ве-
ровање садржи много „скаски“ и легенди које су у цркву уведене вековима 
након одигравања одређених догађаја. Сасвим је очигледно да су приче о 
цару Авгару, Вероники и иконосликару Луки измишљене од стране кас-
нијих иконофила ради оправдања њиховог историјског постојања, иако за 
њих не постоје никаква повесна утемељења.

Сматрам да смо, иако укратко, ипак довољно детаљно сагледали пра-
вославно учење о иконама и на аргументован начин доказали да оно нема 
своје утемељење у Богом датом откривењу којег називамо Светим писмом. 
Стога произилази да су данашњи протестантско-еванђеоски а не православ-
ни хришћани у праву када тврде да се придржавају ранохришћанског апос-

1 Историјски подаци у вези цара Авгара и хришћанског царства Едесе преузети су из: John 
Foster, Crkvena povijest 1, str. 82-83; Baptistička teološka škola – ETO, Novi Sad, Koruška 24; 
bez godine izdavanja, као и из: Општа црквена историја, Јевсевије Поповић, том први, стр. 
652-653.
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толског учења и религијске праксе која је обележила праскозорје нове ере и 
настанак новозаветне Цркве.

Наредно поглавље које говори о постанку и организацији православног 
монастицизма, као и начину монашког живота, још једанпут ће нас утвр-
дити у становишту да источно традиционално хришћанство не представља 
Богом установљену новозаветну Цркву која почива на темељима Христовог 
учења и апостолског проповедања.
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10.
правоСлавно монаштво

„И рече Господ Бог: није добро да је човек сам; да му начиним друга 
према њему. (...) И Господ Бог пусти тврд сан на Адама, те заспа; па 
му узе једно ребро, и мјесто попуни месом; И Господ Бог створи жену од 
ребра, које узе Адаму, и доведе је к Адаму. А Адам рече: сада ето кост од 
мојих кости, и тијело од мојега тијела. Нека јој буде име човјечица, јер је 
узета од човјека. Зато ће оставити човјек оца својега и матер своју, и 
прилијепиће се к жени својој, и биће двоје једно тијело.“

Прва књига Мојсијева 2:18, 21-24.

Поред поштовања икона које православни, као што смо увидели, без 
икаквих ваљаних доказа везују за саме почетке хришћанства (и тако оп-
равдавају њихово постојање), у оквиру Источне (као и Западне) цркве се 
почетком IV века почела да развија још једна небиблијска појава. Реч је о 
организованом облику и посебном виду самачког живота, који је назван мо-
наштвом. Као што ћемо схватити из даљег проучавања, Православље и овај 
вид неаутентичног хришћанства представља библијски оправданим и ваља-
ним, проглашавајући га, чак, узвишенијим начином живота од онога који је 
Богом установљен још на почетку људске историје.

На почетку овог поглавља желим да представим својим читаоцима на 
који начин црква Истока објашњава појаву монаштва као и њено значење 
и утицај на хришћанство. Такође, објаснићу шта Свето писмо говори о овој 
појави, као и какве последице оставља прихватање монастицизма од стра-
не оних који су заведени овим видом небиблијског исказивања религиозне 
свести. 

Настанак монашког покрета и видови његове организације

Први облици монаштва настали су првобитно у оквиру египатског 
хришћанства, у III и IV веку после Христа. Овај аскетски покрет се релатив-
но брзо проширио и у Сирији и Палестини, али оно што је сигурно јесте то 
да су темеље монашком покрету поставили први египатски пустињски оци. 
Монаштво се у Православљу веома цени и сматра узвишеним битисањем. 
Ево шта, између осталог, о њему можемо да прочитамо у једном црквеном 
часопису:

„Монаштво у Цркви Божјој било је и остало кроз векове (од самог почет-
ка хришћанства, па до данас) најзрелији и најбољи плод хришћанс-
ког живота. У монаштву су достигнути најузвишенији врхови хришћанс-
ког савршенства. Монаштво је за Цркву кроз векове било од непроцењивог 
значаја. Од броја и квалитета монаха зависила је снага цркве, и светост јед-
ног народа.. Црква без монаштва била би што и неплодна смоковница крај 
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пута. Монаси су били најбољи ревнитељи и чувари не само узвишености и 
чистоте хришћанског живота, него и најхрабрији борци за чистоту и непов-
редивост православне вере. Крвљу монашком углавном је запечаћена и из-
војевана свака победа православне вере над злославним јересима. И данас 
монаштво ништа није изгубило од свога значаја за Цркву православну нити 
од свога угледа у Цркви Божјој.“1

Постоје најмање две главне теорије о настанку монаштва које право-
славни одбацују, тврдећи да овај аскетски покрет налази своје утемељење у 
учењу Исуса Христа и његових апостола. Наиме, једна од теорија говори да 
се монаштво у оквиру хришћанске цркве појавило под утицајем источњач-
ких религија, које од самих почетака негују различите облике аскетизма тј. 
религиозног подвижништва. По другој теорији монашки живот (тј. повла-
чење у самоћу) се појавио као израз отпора према све ближем односу из-
међу цркве и државе за време и после цара Константина Великог, који је као 
резултат имао масовно покрштавање пагана а следствено томе и опадање 
хришћанског морала. Православни верују „да је монашки живот као систем 
обликован спонтано у крилу Цркве, тело од тела и кост од костију Њених. 
Монашки живот званично се појављује у IV веку, иако корени његови 
досежу до апостолске епохе. Описан начин хришћанског живота у све-
тим списима Новога Завета представља први аскетски типик, како по циљу 
тако и по методама. „Будите Ви савршени као што је савршен Отац ваш не-
бески“ (Мт. 5, 48); „Који љуби оца или матер, сина или кћер, већма него 
мене, није мене достојан (Мт. 10, 37); „Ко хоће за мном да иде, нека се одрек-
не себе, узме крст свој и за мном иде“ (Мт. 16, 24). Већ и сами Апостоли 
својим животом испуњавају монашке завете, иако се они као так-
ви формулишу много касније. Исто то важи и за светог Претечу Господњег 
Јована, као и за пресвету Богородицу, која је била и остала најузвишенији 
пример послушности и девствености за који свет зна. 

Исто тако, још за време светих Апостола постојале су девојке посвећене 
Богу које, иако су живеле у дому родитеља својих, представљају зачетке мо-
нашког живота. (В. I Кор. 7, 36-38).“2

Помињање апостола и пресвете Богородице који су, тобоже, испуњавали 
монашке завете и на тај начин поставили темеље каснијем монашком пок-
рету је наравно сасвим библијски неутемељено, као што смо утврдили у пог-
лављу „Блажена Марија или царица небеска?“. Нешто касније ћемо се осв-
рнути и на стихове за које смо увидели да их Источна црква користи да би 
оправдала постојање монастицизма под својим окриљем. Пре него што се 
детаљније позабавимо пореклом и настанком хришћанског аскетизма који 
се појавио у овом облику, желео бих да дам одговор на питање шта заправо 
значи реч монах. Ernst Benz овако објашњава овај појам:

„Ријеч монах - monachos – не значи у првом реду, како је опћенито при-
хваћено: пустињак, самац; него: јединствени; најстарија сиријска ознака за 

1 Свети кнез Лазар, часопис рашко-призренске епархије, бр. 2. 1993. год. стр. 181. Нагласак 
мој.

2 Наведено дело, стр. 182. Нагласак мој.
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монаха – ihidaja – још је јаснија; она истовремено значи: ‘јединствени’ и 
‘савршени’. Монах је, дакле, унутар кршћанске заједнице првотно ‘саврше-
ни’, који се труди да испуни еванђеоску заповијед: ‘Будите савршени као 
што је савршен Отац ваш небески’ (Мт. 5, 48) Сиријска ријеч значи такођер 
и ‘Јединорођенац’, ‘Јединац’. Кристова месијанска титула као јединорође-
ног Сина (Ив. 1, 14) преноси се на савршеног кршћанина, монаха. Он је сли-
ка Исуса Криста и због те узорне сличности с њим бит ће уздигнут у ранг 
јединорођеног Сина Божијег.“1 

Настанак монаштва

Настанак монаштва се обично објашњава као последица жеље неких 
хришћана да живе побожније, ради чега су сматрали да је неопходно да се 
удаље из својих домова и насеља (села и градова) у којима су живели, те да 
почну са усамљеничким животом. Ови „уздржљивци“ су најпре живели у 
близини својих насеља а не у пустињама како је то бивало нешто касније.2

Према Милану Вукомановићу „сам чин „анахорезе“, издвајања из друшт-
ва, био је у та рана хришћанска времена повезан и с покушајима да се из-
бегну велики намети и порези, па су ту често и читаве групе људи одлази-
ле у напуштена подручја Тебаида и Горњег Египта. Та „бекства“ посебно су 
узимала маха у доба великих прогона, као што је, на пример, био онај под 
Децијем, око 250. године.“3

Црквени отац Јероним сведочи о томе да је Павле из Тебе, био први ис-
посник који се повукао у пустињу и то из разлога прогонства хришћана од 
стране цара Деција (Декија). Дионисије из Александрије, писац на којег се 
ослања и црквени историчар Јевсевије (Еузебије), такође је тврдио да су се 
многи хришћани повукли у пустињу пред римским прогонитељима.4 То би 
значило да њихов одлазак у пустињу и привикавање на пустињски начин 
живота није био добровољан избор, ради повећања степена своје духовнос-
ти и тобожњег угледања на „монашки пример“ којег су оставили (према 
малопре наведеним тврдњама православних аутора) апостоли и пресвета 
Богородица, већ нешто што им се наметнуло силом прилика. У том случају, 
према истом аутору, могло би се претпоставити да су се прве хришћанске 
аскете појавиле још почетком другог века за време прогонстава египатских 
Јевреја од стране цара Трајана, а међу којима је вероватно било и хришћа-
на. У православној црквеној литератури налазимо потврду за претходна 
тврђења: 

„Чак су и гоњења у време римских царева доприносила развоју и на-
претку монашког живота, јер су многи хришћани, да би избегли нечувена 
мучења, или одрицање од своје вере, бежали у пустињу. С обзиром да су 
многа гоњења трајала дуго, боравак у пустињи се продужавао и многи су 

1 Benz, Duh i život Istočne crkve, str. 83.

2 Види у: Св. кнез Лазар, стр. 182.

3 Рано хришћанство од Исуса до Христа, стр. 260.

4 Наведено дело, стр. 262.
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се привикли на такав начин живота, те и после престанка гоњења, нису се 
враћали у насељена места, него су остајали да живе начином како су навик-
ли у пустињи.“1

Први познатији пустињак - аскета био је, као што сам и малочас иста-
као, Павле из Тебе (Павле Тиваидски) у горњем Египту, али је прави „госпо-
дар пустиње“ и отац монаштва био Антоније Велики, рођен око 251. а умро 
357. године после Христа.2 Према Јевсевију Поповићу, Антоније је живео у 
пустињи од 286. до 311. године када ју је напустио и дошао у Александрију 
да би се ставио у редове бораца за веру, у време када се Диоклецијаново 
прогањање хришћана већ ближило свом крају. Након што је изазвао вели-
ко одушевљење међу многима, а не добивши мученички венац за којим је 
тежио, вратио се назад у пустињу водећи за собом мноштво које је хтело 
да живи његовим начином живота. Ови људи, следбеници Антонијеви, жи-
вели су одвојено један од другога и били настањени у две колоније; једна 
колонија је била смештена поред реке Нил код Фајума у Тиваиди а друга 
у подножју брда Колцим на обали Црвеног мора. Један од његових учени-
ка, Пахомије, је нешто касније био утемељитељ („отац“) и једног другачијег 
вида монашког живота; наиме живота у једном те истом, заједничком, ма-
настиру:

‘‘Ови пустињаци живели су у малим колебама по његову упутству, ода-
вајући се раду, молитви и уздржљивости у свим правцима. Оснивањем мо-
нашких колонија постаде Антоније оцем монаштва, али не у каснијем об-
лику истог, јер су његови монаси живели још увек појединачно и самостал-
но, и само су се заједнички владали по његовом упутству. Један од његових 
ученика, Пахомије међутим основао је 340., по другима већ 330., засебну 
колонију на нилском острву Тавени у горњем Египту и скупио је ту своје 
монахе у једно двориште за сасвим заједнички живот, у киновију, тј. кућу 
за заједнички живот, зато је његова колонија названа тако, тј. киновија, и 
то је већ био манастир (кућа усамљеника, кућа монаха) или клостер (затвор, 
затворена кућа) у каснијем смислу те речи. На тај начин је Пахомије, који 
је умро (348.) још пре Антонија, отац монаштва са заједничким животом, 
дакле отац киновитског, манастирског монаштва.“3

Видови или облици монашког живота4

- Први и по настанку и по строгости живота био је анахоретски или 
пустињски вид монашког живота. Анахоретом се назива особа која напушта 
своје место живљења и настањује се на пустом месту. Таква особа се назива и 
пустињаком или еремитом. За време Антонија, према предању, у нитријс-
кој (египатској) пустињи било је око 5000 пустињака који су се подвизивали 

1 Св. кнез Лазар, стр. 183. Нагласак мој.

2 На истом месту.

3 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, први том, стр. 479-480. Нагласак мој.

4 Главни подаци преузети из: Св. кнез Лазар, бр. 2, 1993. год. стр. 182-185.
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како су знали и умели, пред Богом и пред својом савешћу, посећујући повре-
мено познатије духовне старце ради примања духовних савета.

- Други облик монашког живота је лавриотски. Лавра је првобитно 
представљала византијску монашку организацију. Ученик светог Антонија, 
преподобни Иларион, однео је идеју о анахорези у Палестину, где су настале 
и прве монашке колоније које су биле назване лаврама. Прва таква лавра је 
била основана око 330. године н. е. од стране преподобног Харитона, у Фа-
рану у јудејској пустињи. Основна карактеристика лавре јесте да се она, за 
разлику од манастира у коме су монашке келије опасане једним заједничким 
зидом, одликује по томе што је сачињена од многих самосталних монашких 
келија, које су мање или више удаљене једна од друге, а које имају заједнич-
ки богослужбени храм. У киновији тј. манастиру монаси живе заједно и све 
им је заједничко, док у лаври преовладава полупустињски, самостални на-
чин живота. Касније су се лаврама називали и манастири са великим бројем 
монаха, иако се у њима није живело анахоретски већ киновијски.

- Киновијски или општежитељни систем је трећи вид организа-
ције монашког живота. Његов утемељитељ је био свети Пахомије у IV веку. 
Карактеристика овог начина живота јесте заједништво и заједничка имо-
вина свих житеља манастира. Општежитељни систем се временом развио и 
постао најузвишенији вид монашког живота.

Идиоритмијски систем (особовштина)
„У идиоритмијским манастирима задржано је заједничко становање, мо-

литва недељама и великим празницима и донекле рад и одевање, а лично 
или особно остала је исхрана, што је и довело до великих одступања и зло-
употреба у том погледу. До скора се велики број светогорских манастира 
владао по овом систему, па и наш Хилендар, што је био узрок опадања мо-
наштва како бројчано, тако и по квалитету.“1

„...Примећује се раслабљавање монашког живота и дисциплине, што се 
завршило стварањем једног новог (у ствари декадентног) монашког систе-
ма – Идиоритмије (руски: особштине). Овај систем је плод не развоја, него 
опадања монашког живота.“2

Након што смо сагледали који видови организације монашког живота 
постоје, прећи ћемо на још занимљивију тему а то је истраживање утицаја 
различитих нехришћанских идеја које су имале удела у појави монастициз-
ма у оквиру хришћанске религије. Такође, размотрићемо и значење цитата 
из Новог завета којима православни подупиру библијско утемељење мо-
нашке животне филозофије.

Утицај нехришћанских идеја на постанак и развој 
монаштва

Да ли су, поред чисто „практичних“ разлога бежања хришћана у пустиње 
ради спасавања властитих живота пред суровим прогонствима, на њих ути-
1 Свети кнез Лазар, стр. 185.

2 Исто. Нагласак мој.
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цала и нека верска или филозофска учења која се нису Библијом подразуме-
вала – а која су допринела обликовању онога што ми називамо монаштвом? 
Историчари и проучаваоци поменутог покрета нам дају на ово питање по-
тврдан одговор. Наиме, већ смо у прошлом поглављу поменули да се у пра-
вославним храмовима, на фрескама могу наћи осликани и „хришћани пре 
Христа“, грчки филозофи Сократ, Платон и остали. Поменули смо такође 
и то да је грчка филозофија у знатној мери представљала „Стари завет“ за 
хришћанско богословље. Тако, налазимо да су поменута грчка филозофија 
као и неке друге идеје поприлично утицале и на настанак и развој монасти-
цизма. Ево шта о томе говори Ernst Benz:

„Већ се јако рано може наћи пракса да су аскете становали изван зајед-
нице, изван градске насеобине на усамљеном мјесту и у ограђеном округу. 
Тек овом ознаком поприма појам монаха, осим значењу савршеног, такођер 
и значење просторне одијељености. У значењу живота ових монаха устаљују 
се тада облици који носе печат старијих касножидовских и хеленистичких 
узора религиозних заједница, затим монасима сличних група питагореја-
ца као и – у касножидовском подручју – по узору на есене.“1

Према неким истраживачима, какав је био Немац Валтер Бауер у првој 
половини двадесетог века, на развој монаштва су утицала и учења описана у 
разним апокрифним, гностичким еванђељима каква су нпр. ев. по Хебреји-
ма и ев. по Египћанима; такође валентински, базилидовски и остали гнос-
тички списи.2 Вукомановић сматра да, ако и одбацимо поменуте списе као 
јеретичке (што су и били) „онда се бар мора признати да се историја најра-
нијег хришћанства у Египту развијала под доминантним утицајем гности-
цизма.“3

Занимљив је и податак да се у Египту, према наводима црквеног оца 
Оригена, још у II веку увелико читало и користило апокрифно (гностичко) 
еванђеље по Томи. Следствено томе, закључује Вукомановић, „околност да 
је Тому лако сместити у тај специфични религијски и идеолошки оквир иде, 
свакако, у прилог чињеници да је то дело врло рано и радо прихваћено међу 
египатским хришћанима.“4 Овај аутор, који је иначе и врсни познавалац 
апокрифних еванђеља, казује да је у ев. по Томи наглашен директни „Ису-
сов“ позив на аскетизам и самотњаштво (што се наравно, у том смислу, не 
може наћи нигде у канонским еванђељима):

„Сам мит оживљавао је потом кроз обред крштења, као и анти-сексуал-
но, испосничко понашање чланова заједнице које представља једну од до-
минантних карактеристика те идеологије. Уздржавање од полних односа, 
глорификација „самотништва“ и општи негативни став према рађању 
представљали су, можда, и најизразитије одлике тог аскетског става према 
животу и свету.“5

1 Benz, Duh i život Istočne crkve, str. 83-84. Нагласак мој.

2 Види код: Вукомановић, Рано хришћанство од Исуса до Христа, стр. 255.

3 На истом месту. Нагласак мој.

4 Исто, стр. 257-258.

5 Исто, стр. 203. Нагласак мој.
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„У Јеванђељу по Томи доминантан је, такође и један вид аскетизма (...) 
Видели смо, рецимо, да Томин Исус препоручује својим ученицима бук-
вални, као и симболички „пост у односу на овај свет“ (лог. 27), живот у 
целибату, усамљености, као и одрицање од богатства и приват-
ног власништва. Те особене карактеристике аскетског и монашког става 
према животу наводе нас на помисао да је и Томино заједништво у Египту1 
могло заступати некакав вид „прото-монастицизма“ као идеолошки став 
који је био особен за хришћанске проповеднике у Египту још пре светог Ан-
тонија.“2

Вукомановић на крају закључује, на основу свога дугогодишњег истра-
живања и бављења овом темом, да је „хришћански аскетизам у Египту 
представљао резултат једног постепеног и природног процеса у коме су ве-
лику улогу имали не само идеологија Филона Александријског и јеврејс-
ких платоничара, већ и искуство бројних безимених (нехришћанских; 
прим. И. С.) филозофских и аскетских заједница које су живеле у околини 
Александрије и преносиле своја учења у друге културне центре дуж обале 
Нила.“3

Са друге стране, монастицизам је као покрет нагло почео да јача у IV веку, 
и то како наводи Benz, не због „умора од живота у свијету и декаденције кас-
ноантичког свијета“, већ због одушевљења многих идејом аскетизма и под-
вижништва у усамљености.4 Према Колину Мекданелу и Бернхарду Лангу, 
завршетак прогонства од стране Рима и „обраћење“ цара Константина учи-
нили су да поједини хришћани посегну за путем посвећења који би заме-
нио управо укинута прогонства и мучеништва. Наиме, у ранијем периоду, 
нечија оданост Христу се мерила подношењем физичких патњи приликом 
страдања од стране прогонитеља: 

„До четвртог века (...) дани искушавања нечије оданости Христу подно-
шењем физичких патњи наметнутих од стране паганских власти били су 
окончани. Хришћани су сада трагали за неким другим обрасцем 
светости и савршенства. Пронашли су га у аскетизму. Хришћан-
ски аскета је, попут мученика, доказивао своју оданост Христу херојским 
прихватањем бола, одбацивањем удобности породичног живота и борбом 
за потпуну посвећеност животу духа. Са окончањем раздобља прогонства, 
аскетизам је постао највиши циљ. Аскетизам је имао смисла као моћно 
решење за главни проблем религије: како премостити јаз између људског 
и божанског. Узимањем учешћа како у овом свету (посредством тела), тако 
и у Божјем краљевству (вођењем анђеоског девичанског живота), аскета је 
обезбеђивао недостајућу карику.“5

1 Аутор мисли на вернике који су поступали у складу са учењем које је произилазило из апок-
рифног Томиног еванђеља.

2 Исто, стр. 258.

3 Исто. Нагласак мој.

4 Benz, str. 84.

5 Рај једна историја, стр. 77-78. Нагласак мој.
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Што се тиче развоја монастицизма на Западу, најутицајнији црквени оци 
су били блажени Јероним, историчар Руфим, а посебно св. Амвросије Ми-
лански, Мартин Турски, преп. Јован Касијан и блажени Августин.1 Када је 
реч о овом последњем, блаженом Августину, поуздано се може тврдити да 
је његова аскеза потицала и била утврђена под јаким утицајем неопла-
тонистичке филозофије. Наиме, Августин се најпре упознао са строгим 
манихејизмом, који је истицао злу природу материје и тела:

„За манихејце, све телесно је било грешно, а грех је достизао врхунац сек-
суалним чином. Ту је започела прича о Аугустиновим унутрашњим борбама 
које ће бити разрешене тек након што протекне више од једне деценије када 
је постао целибатни свештеник не манихејске секте, већ католичке цркве.“2

Након свога преобраћења у хришћанство, које се збило захваљујући 
усрдним молитвама његове мајке Монике, Августин је напуштајући живот 
испуњен телесним уживањима, посегао за испуњењем узвишенијег циља 
– духовног сједињења са Богом. Овакво духовно сједињење са божанским 
бићем, поменути светитељ је покушао да оствари не према учењу Светог 
писма, које би подразумевало рођење од Бога и живот у складу са вођством 
Светога Духа, него уз помоћ нехришћанских филозофских идеја:

„Ову философију (платонизам, прим. И. С.) су усвојили бројни хришћан-
ски интелектуалци који су сматрали грчко говорно подручје за свет са најп-
рефињенијом културом тога доба. Аугустин и многи његови савременици 
су силно поштовали дела Плотина (205-70), неоплатонисте који је 
у својим каснијим годинама служио као дворски философ римског импе-
ратора Галијена. Плотиново учење је чврсто препоручивало одрицање од 
света и прихватање аскетског начина живота. (...) Оно што је (Авгус-
тин; прим. И. С.) коначно усвојио била је мешавина платонизма 
и хришћанства. (...) Заједно са овим мистицизмом, Аугустин је усвојио 
аскетски начин живота који је препоручивао неоплатонизам и који је био 
чврсто установљен у монаштву. (...) Иако је признавао врлине брачног жи-
вота, Аугустин је давао очиту предност анђеоском начину живота. Није теш-
ко запазити Плотинов дух у овом ставу. Плотинов утицај је такође 
био очигледан у Аугустиновом тумачењу Библије. (...) Аскетски 
хришћани не само да су одбацили остатке паганске културе, већ су на читав 
материјални универзум гледали са сумњом. Свет је служио као домен, ако 
не и творевина Ђавола. Дуалистички приступ како гностицизма тако 
и неоплатонизма наглашавао је вредност духа над материјом.“3

Као што смо из управо наведеног текста могли да увидимо, аскетизам 
тј. монашка филозофија живота се заправо заснива на занемаривању и од-
бацивању материјалног и вредновању духовног света, али не у складу са 
новозаветном теологијом (о којој ћемо мало касније говорити) већ на при-
нципима идеја које православној богословској мисли служе као својеврстан 
„Стари завет“. Потврђујући претходне закључке, и Ernst Benz, говорећи о 

1 Види: Св. кнез Лазар, бр. 2. 1993. год. стр. 185.

2 Рај једна историја, стр. 79.

3 Наведено дело, стр. 80-83. Нагласак мој.



317

правОславнО мОнаштвО

православној монашкој мистици, наводи да се она умногоме заснива на не-
оплатонистичком дуализму који се налази чудно испреплетан са хришћан-
ским учењем. Обратимо посебну пажњу на следећи исказ овог аутора:

„Унутар православног монаштва развила се најзначајнија духовна снага 
источноцрквене побожности и духовности – мистика. Она се овдје развила 
на једном радикално аскетском темељу. Традиције староцрквене аскезе, у 
којој се једна с другом испреплићу еванђеоска и неоплатонска духовна 
традиција а да једна другу не искључују, провођене су у православном 
монаштву све до данашњих дана готово непромијењено. Док је првобит-
ну кршћанску аскезу снажније одређивало ишчекивање непосредно пред-
стојећег краја свијета и доласка краљевства Божјега, на чији се долазак при-
премало борбом против власти овога пролазног свијета, дотле се као темељ 
касније монашке аскезе мање истицало скоро ишчекивање краја, већ много 
више неоплатонски дуализам.“1

Након што смо аргументовано показали да се корени аскетизма и кас-
није монаштва у оквиру хришћанске религије не налазе у тлу којег назива-
мо Светим писмом већ грчком филозофском мишљу, у наредном делу пог-
лавља начинићемо и преглед библијских текстова које користе православни 
богослови, као и сагледати њихово право, изворно значење.

Шта Свето писмо казује о монастицизму?

Као што сам то споменуо на самом почетку поглавља, Православље, за-
ступајући уверење да представља Христом установљену Цркву, настоји да 
своје исповедање докаже библијским текстовима. Као што је то случај и са 
многим другим својим касније уведеним веровањима и праксама, теолози 
Источне цркве настоје да у Христовим и апостолским речима пронађу уте-
мељење за постојање монастицизма. Ради подсећања, навешћу још једном 
део текста из „Св. кнеза Лазара“, а који нам ставља до знања на који начин 
православни посматрају настанак монашког покрета:

„Већ сами Апостоли својим животом испуњавају монашке 
завете, иако се они као такви формулишу много касније. Исто то важи и 
за светог Претечу Господњег Јована, као и за пресвету Богородицу, која је 
била и остала најузвишенији пример послушности и девствености за који 
свет зна. Исто тако, још за време светих апостола постојале су девојке пос-
већене Богу које, иако су живеле у дому родитеља својих, представљају за-
четке монашког живота. (В. I Кор. 7, 36-38). (...) Монашки живот се назива 
анђелским животом овде на земљи. Основ и извор тога живота је Света Ев-
харистија, која је икона будућег царства. Отуда, монаштво као фило-
софија живота, старо је колико и хришћанство (што смо видели 
и раније, на примеру св. Апостола).“2

Као што смо утврдили раније, у овом тексту споменута пресвета Бого-
родица уопште није била онаква личност каквом се у Православљу сматра 

1 Benz, Duh i život Istočne crkve, str. 93. Нагласак мој.

2 Св. кнез Лазар, бр. 2. 1993. год. стр. 182, 186. Нагласак мој.



318

правОславље ОбасјанО еванђељем

и поштује. Исто се односи и на апостоле за које се тврди да су испуњавали 
монашке завете (који су: безбрачност, апсолутна послушност (пос-
лушање) старешини - игуману и сиромаштво1). У ранијим проучавањима 
смо истакли да већина апостола није била неожењена, већ су имали своје 
супруге – као што нам јасно сведочи и Свето писмо. Еванђеље по Матеју 
8:14-15 нам говори да је ап. Петар имао ташту, а то значи да је био ожењен. 
Исто нам потврђује и ап. Павле у 1. Кор. 9:5:

„Зар немамо права да водимо једну сестру као жену – као и остали 
апостоли, и браћа Господња и Кифа?“

 Дакле, и остали апостоли, као и Исусова полубраћа по матери, били су 
ожењени људи. Шта више, на мисијским путовањима су их пратиле и њихо-
ве жене, као што нам Павле у овом стиху јасно ставља до знања.

Стихови попут оних из Мт. 10:37 и 16:24, које православни наводе2 уоп-
ште не оправдавају постанак аскетизма и самотњаштва (а најбољи доказ за 
то је што те Исусове изјаве у том смислу нису схватили ни Његови прво-
вековни ученици), већ говоре о цени Христовог учеништва у свету у којем 
живимо. Сасвим је сигурно да човек који жели да буде искрени Господњи 
следбеник не може и не сме да уважава многа мишљења која заступају неве-
рујући грешници, па макар колико их он волео, јер су ставови неверујућих 
углавном у потпуности различити од онога што Бог налаже у својој Речи. 
Многе вернике њихови родитељи и сродници желе да одговоре од читања 
Библије и послушања Божије воље, па је стога јасно због чега верник мора 
да се одупре онима које јако воли, јер његова љубав према Богу мора да буде 
јача. Заправо, оно што стоји као скривена истина за сваку породицу која из-
ражава неповерење према Богу, јесте то да је макар и један хришћански вер-
ник у њиховом домаћинству прави благослов за све укућане (макар колико 
они то због свога духовнога слепила не увиђали). Управо зато што Бог жели 
обраћење и живот вечни читавој породици, верник који живи у оквиру по-
менутог домаћинства под сталним притисцима да се одрекне вере, мора да 
истраје у њој – да би Господ кроз њега и његово молитвено заступништво и 
позитивно хришћанско сведочанство учинио свој спасоносни утицај на све 
његове ближње. Господ Исус ни у ком случају овим изрекама није упућивао 
на самоизолацију или (сачувај Боже) напуштање дома и породице од стране 
својих ученика (што управо чине монаси и монахиње), већ напротив борбу 
за спасење душа оних који још нису поверовали, а који су са новообраћеним 
верницима у најближем сродству.

Са друге стране, „одрицање од самог себе и узимање свога крста свакод-
невно“ подразумева свакодневну борбу са својом старом грешном природом 
која тежи против богопознања и Њему угодног живљења (Рим. 7:5-6; Гал. 
5:16-17; 2. Кор. 10:3-5). Такође, овај појам „ношења крста“ означава и узи-
мање на себе поруге и страдања (које за собом носи искрено следбеништво 
Исуса Христа) од стране неверујућих и кривоверујућих који су под утицајем 
нечастивога. Као што сам рекао, ове Христове речи не упућују на изопш-

1 Види: Исто, стр. 186-187.

2 Види на почетку овог поглавља цитате из горе наведеног дела.
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тавање из друштва и одлазак у пустиње и манастире, већ на подношење 
тешкоћа приликом живљења са осталим људима у свету који нас окружује. 
Апостол Јован записује Исусове речи које истичу чињеницу да су његови 
следбеници изабрани из грешног световног окружења али да морају бити 
међу људима ради њиховог задобијања за Христа и вечног спасења:

„Ако вас свет мрзи, знајте да је мене мрзео пре вас. Кад бисте били од 
овога света, свет би љубио своје; али како нисте од овога света, него сам 
вас ја изабрао од света, због тога вас свет мрзи.“1

„Ово сам вам говорио да имате мир у мени. У свету имате невољу; али 
будите храбри – ја сам надвладао свет.“2

„Дао сам им твоју реч и свет их омрзну, зато што нису од света 
– као што ни ја нисам од света. Не молим да их узмеш са света, него да их 
сачуваш од зла. Они нису од света, као што ни ја нисам од света. Посвети 
их у истини; твоја реч је истина. Као што си ти мене послао у свет, пос-
лах и ја њих у свет.“3

Постоји још најмање један текст који може бити погрешно протумачен 
од стране оних који заговарају аскетизам и самотњаштво ради угађања Богу 
и царства небеског. То је текст који се налази у ев. по Луки 18:28-30. Ево 
како гласе поменути стихови:

„На то Петар рече: види, ми смо оставили све своје и пошли смо за тобом. 
А он рече: заиста вам кажем да нема ниједнога који је ради царства Божијег 
оставио кућу или жену, или браћу, или родитеље, или децу, а да не прими 
много више у ово време и вечни живот у свету који ће доћи.“ 

Свакако да је била чињеница да су апостоли ради следбеништва Исуса 
Христа морали да напусте своје домове, жене и децу, родбину и запослење 
да би кренули за Њим. Није било другог начина, уколико су заиста хтели 
да буду са својим учитељем. Међутим, након што се Господ вазнео на небо, 
овакав вид следбеништва је постао излишан. После силаска Светог Духа на 
прве хришћане, свако је могао и даље да се бави својим послом а да у исто 
време остане веома примеран хришћанин, јер се Христос, према обећању, 
уселио у њихова срца (Јн. 14:16-17; 14:23; Римљ. 8:9, 11). И сами апостоли 
су се поново, као што сведочи 1. посл. Коринћанима која је писана више од 
двадесет година након изрицања речи из ев. по Луки 18. поглавља, вратили 
својим породицама, те су, бивајући у активној проповедничкој служби путо-
вали заједно са својим женама (које су привремено оставили код куће да би 
могли бити са Исусом за време његове земаљске мисије). Чињеницу да ап. 
Павле и Варнава нису себе сматрали монасима (иако су били неожењени), 
макар колико им данашње Православље приписивало испуњавање монаш-
ких завета, увиђамо из 1. Кор. 9:5, где говоре да би свакако имали слободу 
и право да се ожене и воде своје супруге са собом на мисијска путовања. 
Насупрот овоме, као што ћемо видети детаљније нешто касније, православ-
ни монаси не смеју нити да помисле на своју евентуалну будућу женидбу, 

1 Ев. по Јовану 15:18-19. Нагласак мој.

2 Ев. по Јовану 16:33.

3 Ев. по Јовану 17:14-18. Нагласак мој.
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а камо ли да изјаве да им је посве слободно да се ожене у било ком момен-
ту. Монасима се налаже да се суздржавају таквих мисли и енергично боре 
против њих, управо због заветовања на безбрачност приликом ступања у 
монашки ред.

Спомињање „девојака које су посвећене Богу“ и неудате живеле у роди-
тељским домовима, као примера „зачетака“ монашког живота, такође није 
библијски применљиво. Наиме, у читавом 7. поглављу малочас поменуте 
посланице, ап. Павле истиче чињеницу да су људи створени као полна бића, 
која поседују јак природни сексуални нагон који им је дарован од Бога. Пав-
ле је, као неожењен, сматрао да је безбрачним људима лакше да угоде Богу 
из разлога што ступањем у брак бивају укључени у још много послова који 
би их спречавали да се више моле, путују и проповедају еванђеље (попут 
кућних послова, бриге за породицу, одгајања деце итд; ст. 29-35). Верујући 
да ће ускоро проћи обличје овога света и наступити Божије царство на 
земљи (ст.31), овај апостол је предлагао онима који су могли да се сексуално 
уздржавају – да и даље остану безбрачни, иако је у исто време наглашавао 
да неће погрешити ни ако ступе у брак (ст. 36-38). Но, као што ћемо видети 
у наставку поглавља, православни не само да не разумеју и не примењују 
исправно текст из 1. посл. Коринћанима 7. главе, већ чине потпуно насупрот 
Павловим богонадахнутим поукама и Божијим заповестима које сам изнео 
у овом поглављу.

Последице испуњавања строгих монашких завета

Према учењу Светог писма, Бог је установитељ прве брачне заједнице. 
Пошто га је створио као полно биће, Бог је Адаму довео жену, створену од 
његовог тела, са којом је, између осталог, требао да негује и интимну, сек-
суалну заједницу. Сва остала жива бића (више животињске врсте) створене 
су као мужјаци и женке ради стварања потомства. Познато је да је полни 
нагон (нагон за парењем) веома јак код животиња. Иако човек није део жи-
вотињског света, сексуални нагон код људи је такође веома јак, а по неким 
стручњацима и најјачи од свих природних нагона (јачи и од нагона за само-
одржањем). Управо из тог разлога Господ је рекао:

„Није добро да је човјек сам, да му начиним друга према њему.“ (1. Мојс. 
2:18).

Апостол Павле је потврдио да брачна заједница подразумева интимност 
између мушкарца и жене и то без уздржавања, да неко од брачних другова 
не би запао у искушење да учини прељубу:

„Али због блуда сваки нека има своју жену, и свака жена свога мужа. Муж 
да чини своју дужност жени, а исто тако и жена мужу. Жена не располаже 
својим телом, него муж; исто тако и муж не располаже својим телом, него 
жена. Не ускраћујте се једно другом, сем по договору на извесно вре-
ме, да се предате молитви, а затим да се опет састанете, да вас сатана не 
искуша због ваше неуздржљивости.“1

1 1. Коринћанима 7:2-5. Нагласак мој.
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Свето писмо још подразумева да је брачна заједница пуноважна пред 
Богом од тренутка закључења брака (пред друштвеном заједницом; у 
државној или верској установи), а не од момента ступања у брачне 
полне односе. Библија наиме каже: „И биће двоје једно тијело.“ (1. Мојс. 
2:24). Многи људи ступају у брак у старијој животној доби, а то чине и хен-
дикепирана лица (са телесним недостацима или психо-физичким обољењи-
ма). Ове две групе људи вероватно никада неће ступити у полне односе. 
Ипак, њихов брак је једнако пуноважан пред Богом – као и код млађих и 
здравих, сексуално активних особа. За сваки брак важи и једно веома важно 
правило, односно Божија заповест која гласи „Што је Бог саставио, човек да 
не раставља.“ На питање фарисеја, који су сматрали да се развод брака може 
веома лако обавити у случају да муж није задовољан својом женом, Исус је 
веома јасно одговорио:

„И приступише му фарисеји кушајући га и говорећи: да ли сме човек да 
отпусти своју жену за сваку кривицу? А он одговори и рече: зар нисте чита-
ли да их је творац од почетка створио као мушко и женско, и рече: ‘Зато ће 
човек оставити оца и мајку и прионуће уз жену своју, и биће двоје једно 
тело’? Тако нису више два него једно тело. Што је дакле Бог саста-
вио, човек нека не раставља.“1

Према Господњим речима, брак као небеска установа јесте нераскидив, 
зато што су супружници постали једно биће, „једно тело“. Развод брака је 
могућ само у случају прељубе једног од супружника (Мт. 5:31-32) – иако ни 
тада са библијског становишта није препоручљив (1. Кор. 7:11). Међутим, 
сасвим супротно од ових светописамских принципа, под утицајем монашке 
филозофије и небиблијског учења о спасењу, у историји Источне цркве пос-
тоји много примера да су ожењени мушкарци напуштали своје жене и децу 
заувек, и одлазили у пустиње и манастире. Иако су примери многобројни, 
поменућу само неке које нам описује владика Николај у Охридском проло-
гу:

„Преп. Теофан Исповедник. (...) Имаше огромно богатство и сјај. Но 
све то изгуби своју вредност за Теофана онда када се Христос Господ зацари 
у души његовој. Тада се он опираше женидби својој па кад ипак би примо-
ран оженити се, он успе да усаветује своју невесту да живе целомудрено као 
брат и сестра. А чим му помреше родитељи, жена му оде у један манастир 
а он у други.“ (12. март);

„Св. Алексије Човек Божји. (...) Имађаху јединца сина, овога Алек-
сија, који кад одрасте би принуђен да се ожени. Но он те исте ноћи ос-
тави не само жену него и дом оца свога, седе у лађу и дође у град Едесу у 
Месопотамији (...). Алексије се обуче у одело просјака и као просјак живља-
ше 17 година у том граду, непрестано молећи се Богу у паперти цркве св. 
Богородице.“ (17. март);

„Преп. захарија. Син Кариона Мисирца, који остави жену и децу 
и замонаши се.“ (24. март);

1 Ев. по Матеју 19:3-6. Нагласак мој.
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„Св. Никита Исповедник. Рођен у Витинији, у граду Кесарији. Отац 
његов Филарет, лишивши се своје супруге, замонаши се те Никита оста 
код своје бабе, очеве мајке.“ (3. април);

„Преп. Никита Столпник. (...) Никита остави кућу своју, и жену 
и имање, и оде у један манастир близу Перејаславља, где се до смрти подви-
зиваше тешким подвизима.“ (24. мај);

„Преп. Карион и захарија. Отац и син, оба велики подвижници ми-
сирски. Карион оставио живу жену с двоје деце и отишао у монахе.“ 
(5. децембар);1

Иако би за очекивати било да Православна црква осуди свако понашање 
које је супротно учењу Христа и апостола, а поготово оно које се односи на 
раскидање „свете тајне брака“, дешава се управо супротно. Оваква дела би-
вају похваљена а несавесни родитељи и бракоразводници се називају све-
титељима и као такви поштују. Било би, мислим, сасвим на месту поста-
вити питање да ли би и данас, било који православни хришћанин који би 
напустио жену и децу и отишао у манастир, био похваљен као богоугодник 
и проглашен светитељем? У најмању руку морао би да сиротој напуштеној 
жени плаћа алиментацију (али одакле? - јер се у манастиру, по правилу, не 
зарађује новац) а њој би остало само да жали за својим упропаштеним жи-
вотом, започетим са човеком на кога се ослањала, а који је дозволио да буде 
заведен да прекрши своју пред многим сведоцима и самим Богом дату реч 
приликом склапања брака.2

Примери сексуалне неуздржљивости

Према јасном учењу еванђеља, мушкарац је створен да би заједно са 
својом женом славио и узвисивао Творца. Према истом том еванђељу, неки 
од хришћана су позвани од Бога да живе безбрачним животом – ради слу-
жења Њему и изграђивања Божијег царства. Апостол Павле је позвао оне 
који не поседују јаку сексуалну жељу и могу да се уздржавају – да буду као и 
он – да би могли да служе Господу као што је то он чинио:

„Ја пак желим да сви људи буду као ја; али свако има свој благодатни 
дар од Бога, један овако, а други онако. А неожењенима и удовицама велим: 
добро им је ако остану као што сам и ја. (...) А ја хоћу да сте безбрижни. 
Безбрачни брине се за оно што је Господње, како ће угодити Господу, а ко је 
ступио у брак брине се за оно што је светско, како ће угодити жени, те је по-
дељен. И неудата жена, и девојка, брине се за оно што је Господње, да буде 
света и телом и духом, а која је ступила у брак брине се за оно што је светско, 
како ће угодити мужу.“3

1 Нагласци на цитираним текстовима из Пролога (курзивом) су моји.

2 Можемо и да се запитамо како ли су само у своме животу прошле напуштене жене са сиротом 
дечицом, чији су мужеви касније, због свога „богоугоднога житија“ проглашени светитељи-
ма и преподобнима? Вероватно су неке од њих са својом децом опљачкане од разбојника, 
смртно пострадале од глади или којекаквих болести, не имајући уз себе мужа - хранитеља и 
бранитеља, који је од Бога постављен да буде глава своје породице.

3 1. Коринћанима 7:7-8, 32-34.
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Овим позивом, као што сам и раније у поглављу напоменуо, апостол 
не позива хришћане да се замонаше - у смислу те речи какву је ми данас 
познајемо. Такође је сигурно да Павле није мислио да каже да су остали 
апостоли били „подељени“ (пола духовни а пола световни) због тога што су 
живели брачним животом, а да је, ето, он међу њима „најпосвећенији“ јер 
није ступио у брак. Оно што је овај апостол желео да стави до знања својим 
читаоцима, јесте то да му се чини да је, из његове перспективе као неожење-
ног, блаженије остати безбрачан и служити Господу „пуновремено“ и без 
„губљења времена“ на ствари којима ће ионако брзо доћи крај.1 Речима из 
1. Кор. 7:29-31, апостол поручује верницима да се много више окрену у мис-
лима небеским стварима (молитви, довођењу људи к истинитом богопоз-
нању), а то су свакако много узвишенији циљеви од извршавања обавеза 
које произилазе из пуке брачне свакодневице. Но ипак, овим речима Павле 
нипошто не негира високу вредност брака у Божијим очима, нити поништа-
ва било шта од онога што је напред изрекао о његовој нераскидивости.

Оно што би још било добро разумети, а што се тиче новозаветних тексто-
ва за које може да нам се учини да подржавају монашку идеју, јесте и тума-
чење Христове поуке из ев. по Матеју 19:9-12. Поменути текст гласи овако:

„Него вам кажем да ко отпусти своју жену, сем због прељубе, и ожени се 
другом, чини прељубу, и ко се ожени отпуштеном, чини прељубу. Рекоше 
му ученици: ако је тако са човеком и женом, није добро женити се. А он им 
рече: не схватају сви ове речи, него они којима је дано. Јер има уш-
копљеника који су се из утробе материне тако родили, и има ушкопљеника 
које су људи ушкопили, и има ушкопљеника који су сами себе ушкопили 
ради царства небескога. Ко може да схвати нека схвати.“2

Из наведених стихова увиђамо да постоје три врсте „ушкопљеника“ (тј. 
оних који немају потребе за ступањем у брак):

а) „Они који су се из утробе материне тако родили“
Ове Христове речи свакако могу да се односе на људе који су рођени са 

неким телесним недостацима (каквих је у оно време било доста) или теш-
ким менталним обољењима који их онеспособљавају да склопе брак са осо-
бом супротног пола.

б) „Они које су људи ушкопили“
Ове особе су свакако људи који су били много познатији у Христово него 

у наше време. Реч је о ушкопљеницима који су радили на царским двори-
ма у државама у јеврејском окружењу, који су били слуге или пак чувари 
владаревог харема. Један такав ушкопљеник се помиње и у Новом завету, 
у Делима апостолским 8. поглављу. Ушкопљеници су биле особе којима су 
оперативним захватом одстрањене мушке полне жлезде (семеници – тести-
си), ради онемогућавања лучења хормона тестостерона који изазива полни 
нагон код мушкараца, као и онемогућавања стварања мушких полних ће-
лија, које настају у тестисима. 
1 Не треба заборавити да је Павле овај текст писао, као што је и сам нагласио, из разлога чвр-

стог уверења да ће ускоро наступити други Христов долазак и успостављање месијанског 
царства. Види стих 31, као и 1. Кор. 15:51-52; 1. Сол. 4:16-17. 

2 Нагласак мој.
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в) „Они који су сами себе ушкопили ради царства небеског“
Ове речи се односе на оне мушкарце (и жене), хришћане, који су се ради 

што ефективнијег служења Господу одрекли ступања у брак, бивајући у сва-
кодневној борби са својим природним сексуалним поривима, не дозвоља-
вајући им да се испоље. Апостол Павле је свакако био један од њих:

„Него мучим своје тело и потчињавам га, да не бих ја, који сам другима 
проповедао, сам постао неваљао.“1

„Јер плот жуди против Духа а Дух против плоти; ово се једно другом про-
тиви, да не чините што бисте желели.“2 

„Ми, додуше, живимо у телу, али се не боримо како тело хоће...“3 
„Ко, међутим, чврсто стоји у свом срцу и нема нужде, него влада својом 

сопственом вољом, па је ово одлучио у свом сопственом срцу, да сачува 
своју девојку, добро ће чинити.“4

Претходне апостолове изјаве, јасно је, односе се на Господње следбенике 
који живе у друштву и заједништву са другим људима по градовима и сели-
ма, а не на оне који су се повукли у осаму какве пустиње или манастира. Јас-
но је, такође, да је Павле водио свакодневне борбе са својом старом грешном 
природом која је чезнула за тим да изађе на површину. Ипак, иако бивајући 
стално у мноштву у којем су га, као неожењеног здравог мушкарца, чекала 
многа чулна искушења, силом Светога Духа који је у њему обитавао, успевао 
је да не чини оно „што би његова грешна телесност желела“.

Са друге стране, проучавајући житија разних светитеља, проналазимо 
мноштво примера да су они, иако су напустили људско друштво и отишли у 
осамљеност, исто тако остали људи попут свих других, имајући исте телесне 
природне нагоне и прохтеве. Највећи део искушења о којима ћемо говорити 
односи се испољавање полног нагона код монаха, тј. њихове борбе са посве 
природним осећањима који се находе код зрелих људи. Православни монаси 
ову борбу против своје људске природе називају борбом против „пустињских 
демона кушње“5 сматрајући да су пустиње места истинитог обитавања злих 
духова (вероватно на основу: Мт. 12:43)6. Тако, дакле, у Охридском прологу 
читамо и о следећим људима и догађајима:

„Преп. Мартинијан. Дивно је и предивно житије овога светитеља, и 
вреди га прочитати у целини. (...) У 18. години удаљио се у планину, звану 
1 1. Кор. 9:27. Нагласак мој.

2 Галатима 5:17. Нагласак мој.

3 2. Кор. 10:3.

4 1. Кор. 7:37. Нагласак мој.

5 Види код: Benz, Duh i život Istočne crkve, str. 84.

6 „Да се находе неки међу људма који су, или за јестествене или наравне недостатке или узроке 
и љутом нуждом, усиљени не женити се, и тако без порода и без плода живу и умиру, то по 
нешчастију и бивало је и биће. Али из тога закон, и што је најужасније: свети и христјански 
закон, установљавати и правити, ово је управ против божјег намјеренија, воље и благосло-
ва, против богосозданога јестества, против сваке искрице памети и разума, на умаљеније, 
истребљеније и на погибел рода человеческога, сљедоватељно всеконечнога безумија из-
мишљење и дело.“ На овај начин је велики српски мудрац Доситеј Обрадовић прокомен-
тарисао смисао монашке филозофије и предочио пут којим она води људе и народе који су 
њоме заведени. Види: Сабрана дела, Просвета, Београд, 1961. год. стр. 609.
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Ковчежна, у Кападокији, и ту провео 25. год. у посту, бдењу, молитви, и бор-
би са многим искушењима. Кад је једна жена дошла да га куша, и он види 
да ће пасти у грех с њом, скочи бос у огањ и постоји у огњу док му бол 
не нагна сузе на очи и не убије у њему сваку пожуду. Кад су настала друга 
искушења, он побегне на неку усамљену стену у мору, и ту је живео. Но кад, 
при неком бродолому, и на ту стену исплива нека жена, он скочи у море 
да се удави...“ (13. фебруар);

„Преп. Бенедикт. (...) Побегне у неки манастир где га инок Роман за-
монаши, после чега повуче се у једну врлетну гору где у пећини оста преко 
3 године на великом труду око своје душе. (...) Једном кад га нечисти бес 
телесне похоти спопаде, он се скиде наг и ваљаше се по коприви и 
трњу, док не одстрани од себе и сваку помисао о жени.“ (14. март);

„Св. Јаков Постник. Живео у VI веку. Толико се усавршио био у бого-
угодном животу, да је лечио молитвом најтеже болеснике. Но непријатељ 
рода људског наводио је на њега силна искушења. Тако једном од неких 
подсмешљиваца буде послата к њему жена развратна. Претварала се пред 
њим и плакала но навлачила га на грех. Видећи да ће пасти у грех, Ја-
ков стави своју леву руку у огањ и држаше дотле докле се сва 
не опрљи. (...) Али другом приликом он не одоле искушењу него паде са 
једном девојком, коју беху родитељи довели к њему као сумашедшу, да је ис-
цели од лудила. Он је заиста исцели, но потом згреши с њоме1, и онда да би 
сакрио грех, уби је и баци у реку. (...) Десет година потом проведе Јаков 
као покајник живећи у једноме гробу.“ (4. март)2;

А ево како је подвижничка житија неких од монаха описао познати исто-
ричар Вил Дјурант у свом делу „Историја цивилизације“:

„Записи тих испосника обилују сексуалним привиђењима и сно-
вима; у ћелијама се чуло њихово јечање док су се борили са фантазмаго-
ричним искушењима и еротским мислима; они су веровали да је ваздух 
око њих пун демона који их нападају; изгледа да су монаси сматрали да је 
теже бити крепостан у осами него у живљењу усред свих згодних прилика у 
граду. Нису били ретки случајеви да анкорити (тј. анахорете - монаси пус-
тињаци, прим. И. С.) полуде. Руфин прича о једном младом монаху у чију је 
ћелију ушла нека лепа жена; он је попустио пред њеним чарима, после чега 
је она нестала, како је он мислио, у ваздуху; тај монах је помахнита-
ло одјурио до најближег села и скочио у пећ у јавном купатилу 
да би расхладио своју ватру. У једном другом случају, млада жена је 
молила да је приме у ћелију неког монаха под изговором да је јуре дивље 
звери; монах је пристао да је накратко прими, али у том тренутку она га 
је случајно додирнула, и у њему се јавио пламен жеље коју све 
године строгог режима живота нису успеле да угасе. Покушао је 
да је шчепа, али је она ишчезла из његовог загрљаја и из видокруга. А хор 

1 Овим је речима Доситеј прокоментарисао један од сличних догађаја које је прочитао у Проло-
гу у своје доба: „А пролог: Насред цркве божије, рече старац то, и учини оно, и сотвори блуд. 
Хоћемо ли се, браћо, забога, једанпут освестити? То је ствар така да једва је човек на исповеди 
каже; а наш пролог, као да се с нечим поноси, каже насред цркве шта је његов старац учинио. 
Какав му је то старац, срам га био!“ Види: Изабрани списи, стр. 119.

2 Нагласци на поменутим текстовима из Пролога, означени курзивом, су моји.
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демона, кажу, веселио се и грохотом исмејавао његово понижење. Тај монах, 
каже Руфин, није могао више да поднесе монашки живот; као Пафнуције у 
Thais Анатола Франца, није био у стању да избаци визију лепоте коју је за-
мислио или видео; напустио је своју ћелију, уронио у живот града и пратио 
ту визију коначно све до самог пакла.“1

Из свих ранијих приповести, које православни истичу и хвале се њима, 
сазнајемо колико су монаси, попут осталих световних људи, па можда и 
више од њих, склони еротским маштањима и фантазијама. Неки су ишли 
чак дотле, као што смо видели, да силују и убијају девојке које су дошле 
да траже помоћ од ових „духовних стараца и подвижника“, а неки пак и да 
извршавају самоубиства. Све ове неприлике, нажалост, на ове сироте људе 
наметнуо је строги монашки систем утемељен на небиблијском учењу о спа-
сењу које се проповеда у Православљу. Апостол је наиме рекао:

„Али ако не могу да се уздржавају, нека ступе у брак, јер је боље ступа-
ти у брак него распаљен патити. (...) Мисли ли ко да неприлично посту-
па са својом девојком, ако је она зашла у године, и тако мора да буде, нека 
чини шта хоће; не греши, нека ступају у брак.“2

Но, очигледно је да је у Источној цркви много важније оно што су рекли 
и установили каснији црквени ауторитети (већ смо сазнали под чијим све 
утицајем), него Христови апостоли у складу са учењем свога Господа.

Доситеј Обрадовић је, коментаришући монашки живот и правила, јед-
ном приликом писао о томе да је у свом животу упознао велико мноштво 
монаха и сазнао за многа њихова и најскривенија стремљења:

„Ја сам остарио већ са многих народа и језика калуђери (и сам, да која сам 
гуја него калуђер, кад овако сам живим, разве што у црним хаљинам обучен 
не ходим), јоште, хвала господу богу, нисам ни у једном роду и језику та-
кове дрвене и нечувствене калуђере нашао ни упознао који за женом не 
уздишу, не чезну и не гину. Оним древним у непроходиним ливијским 
пустињама пустињиком (како житија њихова гласе) воздушни, или боље да 
речем: чрез њихово воозбраженије начињени духови у жене (и по свој при-
лици лепе) су им се претварали, и како на сан тако и на јаве долазили. А да 
шта је друго ово разве непобједимаја воља бога творца и непоколебими 
и во вјеки неподвижими јестества закон, који чини да чловек без жене 
не може бити, како год голуб без голубице, како риба без воде и како све 
што живи и дише не може бити без воздуха.“3

Иако је у раној младости, имајући чврсту жељу да се замонаши и буде 
„сличан анђелима“, мислио да је боље да га каква свирепа лавица или мед-
ведица на парчета раскине него да га најлепша српска кћи у свој загрљај 
прими, у познијим годинама признао је да је морао у „такову кривопутицу 
и заблужденије упасти читајући књиге које нису за њега биле, и хотећи да 
пре времена сврх дјевства и женидбе мудрује, не знајући ни што је једно 

1 Вил Дјурант, Историја цивилизације, Доба вере – први део, стр. 81-82. Нагласак мој.

2 1. Кор. 7: 9, 36. Нагласак мој.

3 Д. Обрадовић, Сабрана дела, Београд, Просвета 1961. год. стр. 609-610. Нагласак мој.
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ни друго.“1 Потврђујући библијску истину о томе да „није добро да је човек 
сам“, Доситеј је то врло лепо исказао следећим речима:

„Прво милост бог к човеку по створењу показа кад му дарова жену, и 
први благослов што му изрече, ово је: „Растите и множите се.“ Кад би дак-
ле (сачувај боже!) хотео бог највећу немилост показати човеку, што би му 
учинио? Узео би му натраг жену, пак ето ти га. А кад би хтео да га прокуне, 
шта би му рекао? „Не растио се ни плодио, но нек ти пропадне род и колено, 
и нек те нестане на земљи“. Ко има мозак и памет, сам себи из овога може 
прекрасне и преполезне науке давати; ко ли нејма, ил’ неће да има, њему се 
све залуду беседи.“2

Доситеј Обрадовић, и сам у младости монах, а потом самац до краја жи-
вота, сматрао је великим Божијим благословом брачни живот, а са друге 
стране, монашки начин живота окарактерисао као небиблијски тј. онај који 
је установљен против Божијег намерења, воље, као и човечје здраве памети. 
На изградњу оваквог Доситејевог става, умногоме је утицао и мудри право-
славни епископ Георгије Поповић, који је, како је то Доситеј описао у својим 
делима, у више наврата говорио против монаштва и ондашњих монаха, иако 
је и сам био монах. Ево неких његових речи:

„Познајте дрво од плода његова“, - говори свето Јеванђелије – „неплодно 
дрво сече се и на ватру меће.“ Но народ из своје простоте мисли ако неста-
не међу њима калуђера, нестаће вере и закона. Што веле? Моле се богу за 
нас. Е моја браћо, тешко оном ко хоће да се за њега други богу моли! Да за 
тебе други једе и спава, ниси рад; а оно што ти је најполезније и најпотреб-
није, хоћеш да други за те ради. (...) Архимандрит бездински: „По вашем 
говорењу, господине, ваљало би колико данас истребити све калуђере?“ 
Епископ: „По мојем говорењу? Е мој брате, сами сте се давно и давно ис-
требили, нити сте чекали мога говорења. (...) Можеш ли сад разумети шта 
ја мислим говорећи да су се сами калуђери давно и предавно истребили?“ 
Архимандрит: „Господине, на моју душу, имате право; божија истина из Ва-
ших уста беседи. Камо срећа да сви архијереји тако мисле! Ја бих се намах 
женио.“3 

Сматрам да из свих ових навода из светачких житија, а посебно из овог 
последњег признања архимандритовог, да би се и он, само кад би смео - од-
мах оженио, можемо да закључимо какве све невоље доносе себи они који 
крену за извршавањем небиблијских религијских правила проистеклих из 
антихришћанства.4 Но, оно што представља још већу опасност јесте велика 
вероватноћа да неки од монаха сексуално застране, те да се међу њима јаве 

1 Види: Д. Обрадовић, Изабрани списи, стр. 78.

2 Д. Обрадовић, Сабрана дела, стр. 660.

3 Д. Обрадовић, Изабрани списи, стр. 97-99. Нагласак мој.

4 „Чловек који се одрекао свега света и шта год је на свету; који ни за што друго нити мисли 
нити се стара, кромје да спасе душу своју. (...) А од жене ваља да се чува као од живе ватре и 
да бежи од ње док је год жив, без сваког обзира; име ни хаљина женска да му никад на памет 
не дође. Ево, каква жестока правила они сами на себе налажу; и овако су први монаси по 
египетским и по ливијским живили пустињама.“ Речи епископа Георгија Поповића; Види: 
Наведено дело, стр. 95. Нагласак мој.
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хомосексуализам и педофилија. Да зло буде горе, очигледно је да овакав 
противбиблијски наопаки систем може да доведе и до тога да монаси могу 
сматрати извором сексуалног искушења и присуство женки животиња у 
свом присуству. Из овог разлога, дозвољено је да се у манастирима чувају 
само животињске јединке истог пола којег су и калуђери. Према Ralph-u 
Woodrow-u, ова забрана држања животиња супротног пола у манастирима 
потиче из IX века, а разлог увођењу забране је био велики неморал који је у 
манастирима био изражен.1 Римокатолички кардинал Peter D’Ailly је рекао 
како се не усуђује ни да опише неморал у женским манастирима2, те да је 
ступање међу монахиње у прошлости био само други начин да се постане 
јавном проститутком3. 

Оваква забрана ступања свега што је женско у мушке манастире постоји 
и на Светој Гори у Грчкој, на којој се међу многима налази и српски манас-
тир Хиландар. Један новински извештај са Свете Горе, тачније његов део 
који говори о идеалима живота тамошњих монаха, гласи овако:

„Од оснивања „монашке републике“, 1054. године, на Светој Гори за-
брањено је присуство жена, иако су свих 20 манастира посвећени жени 
– Богородици. Штавише, на ово полуострво, насељено монасима посебних 
моралних начела и стремљења ка готово савршеном идеалу духовног живо-
та, забрањен је улаз и женкама животињама. Нема крава, коза 
и оваца! Све што је „женско“ сматра се могућим искушењем за монахе 
заветоване на целибат.“4

Очевидно је, дакако, да је писац овог новинског извештаја био пристра-
сан и желео да постојеће забране прогласи веома духовним. Међутим, сваки 
здравомислећи човек би морао да се запита каква је то духовност светогор-
ских монаха (и свих осталих) у питању када ни бесловесне животиње нису 
мирне у њиховом присуству? Очигледно је да се може очекивати да неки од 
њих, искушан (Боже сачувај!) грешним искушењем јер је „нешто женско“ у 
близини, облежи неку женку животиње (краву, козу, овцу и сл.) и тако учи-
ни нешто што му ни на памет не би пало да се није замонашио. Да није тако, 

1 Woodrow, Babilonska misterijska religija, str. 120.

2 На истом месту. Овде се дакако ради о манастирима у Западној цркви, међутим, оно што 
треба знати јесте да су Источна и Западна црква биле јединствене до 1054. године, односно 
до великог раскола (шизме) између њих. До тога периода, не можемо да говоримо о католич-
ким и православним манастирима, већ само о манастирима опште, „васељенске“ цркве. Про-
тођакон Љубомир Ранковић вели да је Црква до 1054. године „осим мањих трзавица живела 
у благодатном миру. Источна и Западна Црква биле су једно. Заједно су учествовале на Ва-
сељенским саборима, заједно доносиле свете догме и каноне и живеле у међусобној братској 
љубави.“ Види у: Живот српске цркве; Глас Цркве, Ваљево, 1989. год. стр. 132. Нагласак мој.

3 У часопису woMAN, магазину за здраву породицу (број 13, година II, 2005. год.), у опширном 
тексту под насловом: Најстарији занат – проституција, наведен је и податак да су у раном 
средњем веку многе проститутке присилно одвођене у манастире: „Царица Теодора, која је и 
сама била проститутка прије удаје за цара Јустинијана (VI вијек), мисли да чини добро дјело 
тиме што ће их (ради се о проституткама; прим. И. С.) смјестити у манастир. Међутим, при-
ликом превоза преко Босфора неке од њих су успјеле да побјегну, али су многе при покушају 
бјекства страдале или се убиле.“ Издавач: Удружење грађана „Здрава породица“. Редакције 
магазина се налазе у Сарајеву и Бања Луци.

4 Недељни телеграф, 5. фебруар 2003. год. стр. 11. Нагласак мој.
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не би ни било разлога да постоји забрана да у манастирима не сме бити 
животиња супротног пола! Из овога увиђамо истинитост свега онога о чему 
смо до малочас говорили наводећи речи апостола, речи Доситеја као и еп. 
Георгија. Уосталом, познато је да неки од људи који дуго бораве у затворима 
(а манастири су једна врста затвора)1 од природно настројених хетеросексу-
алаца постају хомосексуалци, или посежу за облежавањем животиња ради 
задовољавања полног нагона.

Господ Бог је у својој Речи јасно објавио да су овакви греси више него 
одвратни пред њим:

„С мушкарцем не лези као са женом; гадно је. Живинчета никакога немој 
облежати скврнећи се с њим; и жена да не легне под живинче; грдило је.“2

„Ко би облежао живинче, да се погуби; убијте и живинче. И ако би жена 
легла под живинче, убиј и жену и живинче, нека погину, крв њихова на 
њих.“3

„Проклет да је који би облежао какво год живинче. А вас народ 
нека рече: амин.“4

Када узмемо за озбиљно ове Господње речи, које заповедају да се про-
клетник који је облежао живинче погуби, и повежемо са чињеницом да је 
Господ Христос у ев. по Матеју 5:27-28 рекао да је човек учинио прељубу 
већ самим тим што је пожелео да има другу жену, а не пошто је спавао са 
њом, то би значило да су многи монаси већ одавно требали да буду погубље-
ни (истребљени; по речима еп. Георгија) због грешних мисли усмерених ка 
женкама животиња.

Жене у мушким манастирима

Као што смо дакле уочили, један од монашких завета, безбрачност, на-
лаже непоштедну борбу против богомданог полног нагона. У складу са 
предходно цитираним текстовима који описују живот мушкараца у манас-
тирима, могли бисмо да помислимо да ни једна жена никада није смела ни 
да крочи ногом ни у један од њих. Судећи по сексуалној распомамљенос-
ти „светитеља“ о којима смо читали у Охридском прологу, долазак жена у 
мушке манастире би могао да резултује или самоубиством монаха или си-
ловањем а потом и убиством радозналих жена. Ипак, „светачка житија“ нам 
стављају до знања да је кроз историју више жена боравило, и то дуго вре-
мена, у мушким манастирима, преобучено у мушкарце. Ево неких текстова 
који нас извештавају о томе:

„Преп. Аполинарија. (...) Не хтеде се Аполинарија удавати, него се у 
срцу обручи Христу и удаљи у пустињу Мисирску. У мушком оделу и под 
мушким именом Доротеј она ступи у мушки манастир где се подвизивала 

1 Види код: Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 480. „Клостер“ (затвор, 
затворена кућа).

2 3. Мојс. 18:22-23.

3 3. Мојс. 20:15-16. Нагласак мој.

4 5. Мојс. 27:21. Нагласак мој.
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узносећи дух свој непрестано к Богу и горећи љубављу према Творцу своме. 
(...) Тек кад се Аполинарија упокоји, објави се тајна да она није била мушко 
но женско. (...) Упокојила се 470. год.“ (Охридски пролог, 5. јануар);

„Преп. Марија. Девојка мушке одважности. По смрти њене мајке отац 
њен пожели да се замонаши. Но Марија се не хте раздвајати од свога оца, те 
договорно обоје се упуте у један мушки манастир, и то Марија са остриже-
ном косом и у мушком оделу, као младић. Умре отац, а Марија се замонаши 
као мушко и добије име Марин. (...) Тек по смрти сазна се да је „монах Ма-
рин“ био женско. (...) Св. Марија упокоји се и пресели у бесмртну радост 508. 
год.“ (12. фебруар);

„Преп. матер Анастасија, патриција и дама на двору цара Јустинија-
на. Кад обудове и кад виде да је царица Теодора не трпи, она се наједанпут 
изгуби из Цариграда и обрете се у пустињи мисирској. Чувени духовник 
Авва Данило постриже је и објави је као монаха Анастасија шкропца, по ње-
ној жељи, да би се као жена под мушким видом лакше спасла а и од царевих 
трагања за њом укрила. И затвори се Анастасија у тесну келију где проведе 
28 година, и где се упокоји 563. год. Пред смрт виде старац Данило лице 
њено светло као сунце.“ (10. март. Нагласак мој.).

Једна од неколико заједничких карактеристика ових казивања јесте и 
неопходност да се поменуте женске особе лажно представе мушком монаш-
ком братству – као мушкарци. Уколико нам је познато да особе које одлазе 
у манастире то чине (како оне већ мисле) да би се посветиле и што више 
Богу приближиле, онда остаје видно да су ове жене (и не само оне) то чи-
ниле намерно кршећи Божије заповести. Наиме, девета Божија заповест из 
Декалога гласи:

„Не свједочи лажно на ближњега својега.“ (2. Мојс. 20:16).
Ова заповест је много шира у свом значењу него што се обично мисли и 

не забрањује само изговарање лажи путем говора. Ова заповест забрањује 
„лажно сведочење“, без обзира да ли је то изречена лаж, лажно пред-
стављање (као у овим случајевима од стране поменутих жена) или нешто 
треће. Уосталом, грех лажног представљања (без речи) је починила само 
Аполинарија, док су Марија и Анастасија у греху имале и помоћнике, који 
су их и речима лажно представили као мушкарце. У вези Марије то је био 
њен отац, такође са намерењем монах, а у случају Анастасије нико други до 
„чувени духовник Авва Данило“ који је пред свом братијом ову жену пред-
ставио као - ушкопљеника Анастасија.

Такође, веома је занимљив и податак да је Анастасија ступила у мушки 
манастир под мушким именом, „да би се као жена под мушким видом лак-
ше спасла“. Уколико се под овим „спасавањем“ у тексту мисли (а изгледа 
да нас контекст наводи на такав закључак) на спасење пред Богом и задо-
бијање вечног живота, према новозаветном хришћанском учењу није ни 
мало јасно у каквој се повезаности налази спасење у односу на пол особе?! 
Према јасном учењу Св. писма, и мушкарци и жене се на потпуно истове-
тан начин спасавају пред Богом, вером у Исуса Христа Спаситеља и новим 
рођењем Светим Духом (Ев. по Јовану 1:12; 3:16; Рим. 10:9-13; Гал. 3:26-28). 
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Међутим, уколико запазимо чињеницу да се преп. Анастасија замонашила 
у египатској (мисирској) пустињи, и сетимо се нашег разматрања са почетка 
овог поглавља у коме смо говорили да је египатски аскетизам настао „под 
доминантним утицајем гностицизма“ (по М. Вукомановићу и другим ауто-
рима), онда на питање повезаности спасења и бивања мушкарцем добија-
мо много конкретнији одговор. Ево једног кратког текста из апокрифног 
гностичког еванђеља по Томи, које је, по мишљењу многих истраживача, 
пресудно утицало на обликовање филозофије египатског пустињског аске-
тизма:

„Симон Петар им рече: Нека Марија оде од нас, јер жене не завређују 
Живот. Исус рече: Гле, ја ћу је повести да бих од ње начинио мушко, 
тако да и она, као и ви мушкарци, може да постане дух живота. Јер свака 
жена која постане мушко ући ће у Царство Небеско.“ (лог. 114).“1

Према овом гностичком спису, сам Исус од жена ствара мушкарце, да би 
и оне могле да уђу у небески рај. По мом мишљењу, сасвим је могуће да је 
нешто од овог гностичког учења остало до VI века те да се према њему Анас-
тасија и управљала у својој тежњи да задобије вечни живот.

У једној од футнота на претходним страницама истакао сам изјаву про-
тођакона Љубомира Ранковића о томе да су пре великог раскола између Ис-
тока и Запада 1054. године, две цркве живеле у „благодатном миру“, те да су 
биле „једно“. Управо због тога, желим да на овом месту споменем пример 
још једне жене из тог давног времена црквеног јединства (из IX века), која 
се прерушена у мушкарца (попут жена из „Пролога“) попела чак до папске 
свете столице у Риму. Иако неки сматрају да је ова приповест измишљена, 
постоји више историјских докумената који потврђују њену истинитост. Прве 
информације о томе да је некада давно столовао римски епископ који је био 
жена, налазимо у документима који потичу управо из IX века, а потичу од 
Anastazija Bibliotecariusa који је био управник папске библиотеке и лични 
саветник папе Леона IV. Ево како је један римокатолички историчар из XV 
века, Bartolomeo Platina у својој књизи „Живот папа“, описао догађаје везане 
за женског папу:

„Папа Иван VIII био је енглеског подријетла, а рођен је у Mainzu. Да је 
уопће стигао до Свете Столице, може захвалити једино злим духовима. Јер 
папа је доиста био жена прерушена у мушкарца. (...) Свето Писмо 
нитко није познавао тако добро као она; на темељу њене учености, њеног 
свеобухватног знања и њене способности да постигне све што пожели, још 
је на умору папе Леона једногласно изабрана за његова наследника. Након 
двије године, пет мјесеци и четири дана на путу од цркве Латерана до Коло-
сеума почели су одједном трудови. Умрла је у кратком року након порода 
и убрзо је шутке покопана.“2

Martin Scotus, редовник опатије св. Мартина у Kелну (умро 1086. године) 
написао је следеће:

1 Види код: Милан Вукомановић, Рано хришћанство од Исуса до Христа, стр. 196. Нагласак 
мој.

2 Snaga i moć vjere, Založba mladinska knjiga, Ljubljana - Zagreb, 1991. god. str. 58. Нагласак мој.



332

правОславље ОбасјанО еванђељем

„‘A.D. 854, Lotharii 14, Ивана, жена, проглашена је Леоновим насљедни-
ком и владала је двије године, пет мјесеци и четири дана.’„1

Stefan od Baurbona (умро 1261. године) у својој књизи „О седам дарова 
Светога Духа“ (De septem donis spiritu sancti) углавном је спомињао исте де-
таље као и други његови претходници и савременици. Појединости о животу 
паписе Иване се донекле разликују од извора до извора. У неким средњеве-
ковним списима она се назива Агнес или Гилберта. По некима, она је била 
супруга папе Леона IV која је после његове смрти преузела папске дужности. 
Међутим, најинтересантнија верзија је она коју је у својој „Хроници папа и 
царева“ (Chronicon pontificum et imperatum) изнео Martin von Troppaua из 
XIII века, који је известио о животу и смрти женског папе дајући исте ин-
формације као и већ цитирани Bartolomeо Platinа, који је живео два века 
касније. На месту на коме је покопана паписа Ивана била је постављена ве-
лика камена плоча са класичним натписом, али је она касније уништена 
по наређењу папе Пија V (1566-1572), да би се избегли даљи скандали. Пос-
ле догађаја са поменутим женским папом, сви каснији претенденти на то 
највише место у Западној цркви били су најпре подвргавани провери пола. 
Пошто је у XV и XVI веку протестантска реформација све више добијала на 
снази, није било ништа чудно што је Римокатоличка црква учинила све да 
негира постојање женског папе, који је постао симболом корупције и немо-
рала. Са своје стране, „Католичка енциклопедија“ која ово предање смат-
ра обичном бајком, ипак истиче да је након Леона IV (847-855) на папску 
столицу сео Енглез Jonh of Matiz, који је „наводно“ био женско, те који је 
на том месту провео две године, седам месеци и четири дана. Такође, иста 
енциклопедија казује да је у XIV и XV веку поменута паписа сматрана исто-
ријском личношћу, у чије постојање нико није сумњао. Она је у једној од ка-
тедрала имала своју бисту, коју су касније, по заповести папе Клемента VII 
(1592-1595) трансформисали у бисту папе Захарија. У једној од улица у Риму 
које воде ка цркви св. Петра, у средњем веку је постојао и кип женског папе. 
Приликом своје посете Риму, Мартин Лутер је видео овај кип и зачудио се 
како папе уопште дозвољавају да он стоји тамо. Четрдесет година након Лу-
терове смрти, по наређењу папе Сикста V паписин кип је био уклоњен.2 

Проучавајући претходно наведене догодовштине које су уско везане за 
практично испољавање монашких идеја у животима верника - припадника 
традиционалних цркава истока и запада, верујем да можемо да као закљу-
чак изведемо чињеницу о њиховој потпуној незаснованости на Библији као 
Божијој књизи. Проучавање тема које предстоје у овом поглављу, још више 
ће нас утврдити у том становишту.

Неожењени епископи 

Према учењу Светог писма, служба епископа (тј. надгледника) у црквама 
је богоугодна али и веома одговорна. Срж службе ових Господњих ученика 

1 На истом месту.

2 Види код: Woodrow, Babilonska misterijska religija, str. 99.
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у раној Цркви огледала се у духовном старању и бризи за целокупни жи-
вот и рад хришћанских првовековних заједница (дакле у односу на сваког 
појединца и цркву у целини). Апостол Павле о улози црквених старешина 
- епископа каже следеће:

„Пазите на себе и на све стадо, у ком вас је Дух Свети поставио за епис-
копе, да напасате Цркву Божију, коју је стекао својом крвљу. Ја знам да 
ће после мога одласка међу вас ући зверски вуци који неће штедети стада. 
(...) Стога будно пазите и сећајте се да три године, ноћ и дан, нисам посустао 
саветујући са сузама сваког од вас.“1

Апостол Петар овако саветује старешине у првом веку установљених цр-
кава:

„Старешине међу вама молим ја, који сам и сам старешина и сведок 
Христових страдања и учесник у слави која ће се открити, напасајте стадо 
Божије које је код вас и надгледајте га не присилно, него драговољно, како 
Бог хоће, не из жеље за срамним добитком, него у преданости, и не као гос-
подари над онима који су вам додељени, него будите пример стаду. И кад 
се појави архипастир, примићете славни венац који не вене.“2 

Овај апостол је од самога Господа, након Његовог славног васкрсења, 
добио истоветан налог. Христос је наиме, након што је добио одговор на 
постављено питање: „Симоне, сине Јованов, љубиш ли ме?“, Петру три пута 
поновио веома важно упутство:

„Напасај моје јагањце...чувај овце моје...напасај моје овце.“3 
Оно што је потпуно сигурно јесте да не може баш сваки хришћанин да 

постане старешина једне локалне хришћанске цркве. Према учењу Светог 
писма, Христос је својим верницима дао различите духовне дарове, који уд-
ружени са природним предиспозицијама, бивају од Господа искоришћени 
на изградњу Христовог тела – Цркве:

„А ви сте Христово тело, и појединачно удови. И Бог је поставио поједин-
це у Цркви прво за апостоле, друго за пророке, треће за учитеље...“4

„И он је сам дао једне за апостоле, а друге за пророке, једне за еванђе-
листе, а друге за пастире и учитеље, да се свети приправе за дело службе, за 
изградњу Христовог тела, док сви не дођемо до јединства у вери и познању 
Сина Божијег, до савршеног човека, до пуне мере Христовог раста.“5

Стога, епископ мора да буде од Господа одабран и оспособљен за извр-
шавање веома одговорне службе која му се поверава. Неке од особина за 
које се подразумева да треба да буду присутне у епископовом хришћанском 
животу, Павле спомиње на још једном месту:

„Јер служитељ Господњи не треба да се упушта у такве борбе, него тре-
ба да буде благ према свима, кадар поучити, вољан зло подносити, да у 

1 Дела апостолска 20:28-31. Нагласак мој.

2 1. посл. Петрова 5:1-4. Нагласак мој.

3 Види: Ев. по Јовану 21:15-17.

4 1. Кор. 12:27-28.

5 Ефесцима 4:11-13.
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кроткости васпитава оне који се противе, не би ли им како Бог дао по-
кајање на познање истине...“1

Но, два посебна текста која се конкретно односе на службу епископа у 
цркви, налазе се у 1. Тимотеју 3:1-7 и у посланици Титу 1:5-9. На овом месту 
навешћу их у целини, да бисмо могли јасно да видимо у чему се састоји раз-
лика између апостолског ранохришћанског учења и религијске праксе коју 
налазимо у оквиру данашње Православне цркве.

„Истинита је ова реч: ко жели епископство, лепу службу жели. Епископ, 
дакле, треба да је непорочан, једне жене муж, трезвен, разборит, при-
стојан, гостољубив, кадар поучити, не пијаница, не убојица, него благ, не 
наклоњен свађи, не среброљубац, који добро управља својим домом и има 
послушну децу са сваком честитошћу; јер ко не зна да управља својим до-
мом како ће се старати за Цркву Божију? – не новообраћени, да се не надује 
и падне под ђаволску осуду. А треба да има и добро сведочанство од оних 
који су ван Цркве, да не би пао у погрду и замку ђавољу.“2

„Зато сам те оставио на Криту, да уредиш оно што још недостаје и да пос-
тавиш презвитере по градовима – као што ти наредих; ако је ко беспрекоран, 
муж једне жене, ако има децу која верују, коју не оптужују због раскалаш-
ности или као непокорне. Јер епископ као домоуправитељ Божији треба да 
је беспрекоран, не самољубив, не осоран, не пијаница, не убојица, не лаком 
на сраман добитак, него гостољубив, пријатељ добра, разборит, праведан, 
душеван, уздржљив, који се држи поуздане речи сагласне са науком, да буде 
кадар и опомињати у здравој науци и изобличавати противнике.“3

Поред осталих истакнутих духовних врлина које треба да поседује, епис-
коп дакле, по речима богонадахнутог апостола, мора да буде и ожењен 
(„једне жене муж“). И то не само да би се и практично видело да ли је 
способан да буде пастир Божијег стада, по угледу на управљање сопственом 
породицом, већ и због природе његове службе која подразумева врло често 
контактирање са мноштвом верујућих и безверних људи (дакле и са девој-
кама, удатим и разведеним женама као и удовицама, а у складу са 1. Кор. 
7:2-5). Већ смо раније јасно увидели да безбрачност код мушкараца у манас-
тирима може да доведе до различитих сексуалних настраности и „распаље-
ности“ којој се не може лако одолети; те је стога неопходно да, по речима ап. 
Павла, „због блуда сваки има своју жену и свака жена свога мужа“ (1. Кор. 
7:2). Епископи у Цркви једноставно, по учењу преузвишене Божије Речи, 
морају да буду ожењени. Са моје стране више пута цитирани епископ 
Георгије Поповић је о служби црквених надгледника и њиховом морању да 
се налазе у браку, потврђујући учење св. апостола, рекао следеће:

„У време апостола и триста и више година после њих епископи су 
били мирски поглавити свештеници и имали су своје жене. Видимо да 
по првом Никејском собору отац светога Григорија Богослова Назијанзи-
на, у честном браку живећи, епископ је био и синове и кћери изродио. Тако 

1 2. Тимотеју 2:24-25. Нагласак мој.

2 Нагласак мој.

3 Нагласак мој.
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брат Великога Василија, тако свети Спиридон и многи други. Апостол Па-
вел јавно сведочи да епископ, презвитер и дијакон мора бити ожењен, 
и томе придодаје узрок говорећи: „Ко није кадар својим домом и фамилијом 
управљати, како ће он бити вредан црквом и народом управљати?“ Види се 
да су епископи први поглавити мирски свештеници. Епископ ништа друго 
не значи него надзиратељ; а архијереј ће рећи начални јереј. А после, кад су 
се калуђери почели множити и архијерејска достоинства примати, мало-по-
мало увео се обичај да епископ мора бити монах, против јавне науке 
апостолске, по којеј науци и по правој правици и суду здравога разума 
епископ не може нипошто бити монах. Он није одређен да у пус-
тињи живи, него у миру у градови и сели, међу људма и женама; и човек 
будући од тела и крви, како га је бог створио, ако није ожењен, у великом 
бједствованију находи се.“1

Ко би нам могао дати бољи одговор на питање како се осећа епископ - 
монах међу људима са којима живи у окружењу, од самог безбрачног епис-
копа? Георгије Поповић је био управо такав, а он је изјавио да се сваки њему 
сличан, који живи међу обичним светом којем служи, налази у великом 
„бједствованију“ (што би требало да значи у великој беди, тј. невољи због 
свога беженства). Шта више, став који је заступао овај архијереј православ-
не српске цркве у XVIII веку је у потпуности у складу са Библијом; наиме 
став којег су одувек заступали хришћани који су верни Богу и Његовој Речи. 
Тај став гласи да епископ нипошто не може бити монах, те да се тај обичај 
увео (попут многих других који се у Православљу данас обдржавају) тек не-
колико стотина година након Христа и апостола који су о томе научавали 
сасвим другачије.

Чињеницу да су у првим вековима хришћанства епископи били ожење-
ни људи, те да је тек касније дошло до установљавања правила и обавезе да 
се они постављају из редова монаха, потврђује нам и историчар Јевсевије 
Поповић. Ево како нас он извештава о насталој промени која се односи на 
црквене епископе:

„Та околност, што је монаштво добивало све јачи утецај у цркви, учини-
ла је, да су постепено највиша црквена достојанства дошла у руке тако ви-
соко цењених монаха, а свештенство, које је живело у браку, поред монаха 
постепено је потискивано. Услед тога су монахе, не само радо посвећивали 
за презвитере и ђаконе (...) – него су њихови настојатељи добили места и у 
синодима, наскоро и на епископским столицама на Истоку налазимо ско-
ро само монахе, и ожењени епископи већ су у почетку V. столећа 
у целој цркви велика реткост. Кад је 410. Синесије Киринејски иза-
бран за птолемаидског епископа, устезао се испрва да прими избор, јер је 
био ожењен, а није се хтео растати са својом женом2; али је још посвећен за 

1 Доситеј Обрадовић, Изабрани списи, стр. 84-85. Нагласак мој.

2 Пример епископа Синесија је достојан сваке похвале из разлога његовог поштовања светиње 
и нераскидивости брачног завета у складу са Христовим учењем, а насупрот многобројним 
примерима (од којих сам неке навео раније) браколомстава учињених од стране „светитеља“ 
који су остављајући жене и децу одлазили у пустиње и манастире мислећи да тиме угађају 
Богу. 
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епископа, иако се није морао растати са женом. Кашње нема скоро ни гово-
ра о епископима, који живе у браку. (...) У погледу епископа је Јустинијан 
I. (527-565) напослетку изричито наредио, да морају бити неожењени. И за-
иста на Истоку већина епископа беху монаси.“1

Као што уочавамо из извештаја које нам пружа црквена историја, у скла-
ду са апостолском науком, неки епископи су све до VI века на Истоку били 
ожењени, иако је то већ од V века постала реткост. Што се тиче цркава на 
Западу, само је, према Ј. Поповићу, у Британији, Ирској и Шкотској Цркви 
постојао ожењени епископат све до VII века из разлога њихове изолованос-
ти од осталог дела Европе и престанка римске власти над поменутим ост-
рвима. Што се тиче осталог дела континента, могућност женидбе је много 
раније укинута, и то не само епископима, већ и презвитерима и ђаконима. 
Ево шта сазнајемо о овим забранама из Јевсевијеве „Историје“:

„На осталом западу, где је већ 306. на шпанском сабору у Елвири (Eliberis) 
наређено, да епископи, презвитери и ђакони не живе у браку, последње гле-
диште са ширењем идеје монаштва све је више превлађивало и при крају IV. 
столећа (385.) и римски епископ Сириције (384. - 398.) наређује исто, што је 
наредио елвирски сабор. Римски епископ Леон (Лав) I. (440-461) забранио 
је 450. брак и субђаконима. И то је постало меродавним на целом Западу.“2

Очигледно је, дакле, да је у васељенској цркви, најпре на Западу, а потом 
и на Истоку, забрањена женидба епископима (а на Западу, видели смо, и 
свим осталим црквеним службеницима), иако таква правила нипошто нису 
проистицала из Библије.3 Насупрот томе, апостоли су предвидели да ће се 
у будућности (у односу на њихово време) у оквиру Цркве појавити лажне 
науке на основу којих ће ступање у брак бити забрањено:

„А Дух изричито каже да ће у последња времена неки одступити од 
вере, обратиће пажњу на варљиве духове и демонске науке, у лицемерју ла-
жљиваца, који су жигосани у својој савести, који забрањују ступање у 
брак...“.4

Забрана неким лицима у оквиру Цркве да се жене, по објави Светог Духа, 
спада у домен отпадништва од вере, које је проузроковано усвајањем 
„демонских наука“ под утицајем „варљивих духова“. Пошто већ знамо да су 
овакве забране проистекле због усвајања монашке животне филозофије и 
веровања у духовну узвишеност безбрачних, које су настале под доминант-
ним утицајем грчке незнабожачке мисли, онда нам није потребно да пуно 
нагађамо о чему је то Дух кроз апостола говорио и на шта је то упозоравао. 
Сасвим је сигурно да неоплатонизам и гностицизам не спадају у групу Богу 
угодних филозофирања, већ насупрот томе, у науке које немају никакве до-
дирне тачке са еванђељем Исуса Христа и због тога се сврставају међу „де-
монске науке“. Забрана женидбе црквених старешина, и то баш оних који 

1 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 490-491. Нагласак мој. 

2 На истом месту. Нагласак мој.

3 Према Библији, попут епископа (надгледника) и ђакони (служитељи) и презвитери (старе-
шине) треба да буду ожењени. Види: 1. Тимотеју 3:12; Титу 1:5-6.

4 1. Тимотеју 4:1-3. Нагласак мој.
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понајпре требају бити ожењени због таквог Господњег одређења и правил-
ног извршавања своје одговорне службе, не може потицати ни од кога дру-
гог већ од непријатеља Цркве Христове, тј. од самог нечастивог.

Најтоталитарнији систем на свету 

„А зна се – свака непослушност и противљење врховном ауторитету пов-
лачи собом Црквени суд и могућност забране свештенодејства, рашчињења 
и одлучења (екскомуникације) од Цркве! Тако налажу канони записани у 
црквеном Уставу, „најтоталитарнијем спису такве врсте на свету“, како 
га описују познаваоци.“1

Задњи део управо цитираног навода представља закључак који се сасвим 
природно намеће уколико непристрасно и објективно проучимо црквени 
устав и каноне светих отаца, а који се односе на многе аспекте живота вер-
ника Источне цркве. Конкретно, поменути текст који је изашао у Новинама 
Врањским односи се на искључење из црквене и вероучитељске службе ђа-
кона В. С. од стране владике врањског Пахомија, из разлога што је поменути 
свештеник стао на страну деце која су оптужила владику због сексуалног уз-
немиравања и подстицања на противприродни блуд. Попут овог свештеног 
лица, још неколико свештеника и монахиња је дошло под веома оштар удар 
еп. Пахомија, који је очигледно одлучио да се освети онима који су му ста-
ли на пут. Према прописима који владају у СПЦ (и другим Православним 
црквама) епископ једне епархије је апсолутни ауторитет у свим верским пи-
тањима на територији која му је поверена. Чак ни патријарх не може да дође 
у самовољну посету некој епархији или парохији ако није за то добио позив 
или дозволу од месног епископа.2 Тако дакле, и после више месеци од по-
дизања оптужнице против еп. Пахомија у коме се он терети за педофилију 
и хомосексуализам испољен према малолетницима, нико још није успео да 
поменутог владику помери са његове владичанске столице.

Да су канони који важе у Православљу заиста најнедемократскији и нај-
тоталитарнији прописи који постоје на свету, доказаћу још једним веома оз-
биљним примером. Наиме, ради се о правилима о поступању према искуше-
ницима и монасима који преступе завет апсолутне послушности, или пак у 
случају када „падну у грех“ са неком женом (прекршивши завет безбрачнос-
ти). Такође, правила се односе и на оне који напусте манастир у жељи да за-
снују брак, пошто су увидели да не могу да се сексуално уздржавају, са друге 
стране не желећи да због тога постану хомосексуалци или алкохоличари 
(попут неких других у свом окружењу). Као што смо споменули у првом делу 
поглавља, монашки завети су целомудреност (безбрачност), послушање и 
сиромаштво. Полажући поменуте завете, искушеник се својевољно одриче 
свега што га везује за овај свет. Увођење у монашки ред потврђује се и запе-
чаћује монашким постригом (шишањем косе) и давањем новог имена:

1 Новине врањске, 11. 9. 2003. год. стр. 24. Нагласак мој.

2 На истом месту.
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„Осим новим именом, ово бива запечаћено и постригом, унакрсним се-
чењем косе на глави. Иако се монашки постриг не броји међу седам светих 
тајни, он је од Светих Отаца (Теодор Студит нпр.) сматран светом тајном, 
најприближнијом светоме крштењу. Баш као и крштење, и монашки пос-
триг је вечан.“1

Овако замонашена особа, према црквеним канонима више никада нема 
права да се врати у грађанско друштво и светован живот. Она треба да живи 
у тишини, у посту и молитви, не учествујући ни у световним нити пак у цр-
квеним пословима, сем по посебном епископовом допуштењу.2 Свети оци 
призивају анатему (проклетство) на сваког монаха који би одлучио да на-
пусти манастир и посвети се другачијем начину живота:

„Који су једном ступили у клир, или су се калуђерству посветили, на-
ређујемо, да не могу већ ступати ни у војничку, ни у свјетску службу; а 
који се на ово усуде, и не поврате се, покајавши се, к ономе што су ради Бога 
изабрали, нека буду анатема. (7. канон IV Вас. Саб.) (...) Напуштање манас-
тира доноси анатему.“3

Према закону цара Јустинијана (VI век н. е.) који је и строгим државним 
прописима подржавао и штитио византијску цркву, монах који би напустио 
манастир и потом задобио неку световну службу, био би сместа присилно 
враћен назад, чиме би његова световна служба престала:

„Слично Цркви, и држава је доносила своје законе, којима је подржала 
став изнет у канонима. Иако данас у доба одвојености Цркве од државе, ти 
закони немају важности, навешћемо Јустинијанов закон, зато што на свој 
начин сведочи истину: „Калуђер који је оставио свој манастир и прешао 
свјетовноме животу, ако је случајно већ добио какву грађанску или војничку 
част, нека се исте лиши, и од дотичног епископа, и обласног судије нека се 
одмах у манастир пошље.“ (Нов. CXXIII ц. 42).“4 

Што се тиче оних људи који су се замонашили а потом увидели да не 
могу живети таквим начином живота, па су пожелели да заснују брак и вра-
те се живљењу које је Бог осмислио за људе, ни они се нису могли надати 
исказивању разумевања од својих претпостављених у вери. Црквени канони 
налажу и у овом случају веома ригорозне мере, које не само да угрожавају 
већ и бацају под ноге достојанство човека као боголиког створења. На так-
ве особе се баца проклетство, затварају се под присилом у манастир све до 
смрти без икакве шансе за задобијање спасења и вечног живота. Ево како 
гласи пропис којег су установили „свети оци“, а који се односи на онога који 
је преступио „завет безбрачности“:

„Ако који калуђер напусти свети чин и буде јео меса и жену узме, пак 
неће да се поврати, таквога треба подвргнути анатеми, те на силу га опет 
обући у калуђерско одијело и затворити га у манастиру.“ (35. прави-
ло Никифора Исп.). Ово правило се односи на монаха, који сасвим напусти 

1 Свети кнез Лазар, година шеста, бр. 2, 1998. год. Нагласак мој.

2 На истом месту (наведен: 4. канон IV Васељенског сабора).

3 Наведено дело, стр. 33. Нагласак мој.

4 На истом месту.
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свети монашки чин, који, дакле, и меса једе, и општи са женом, и оде бес-
повратно из манастира. Правило таквога предаје анатеми. У овом оно стоји 
у сагласју са наведеним 7. каноном IV Вас. Саб. који анатемише монахе који 
бесповратно оду из манастира и монашки подвиг замене световном служ-
бом. Правило поред анатеме, налаже да се дотични, који не жели да се пов-
рати своме чину, на силу (упор. наведени Јустинијанов закон) обуче у ка-
луђерско одело и затвори у манастиру. Зашто је ово Светитељ одредио, ако 
је дотични већ анатемисан? Анатемисан човек је избачен из Цркве 
за сва времена, и осим тога он је и проклет, дакле, стран свима (в. Јован 
Златоусти Homel. XVI in. epist. ad Romanos). Такав не може бити монах, али 
му се силом облачи монашко одело, да би се показало да га и у пропасти 
анатеме, чак и ту, прате завети, које је дао.“1

Слично св. Никифору Исповеднику, и св. Василије Велики за овакве 
изопштенике прописује строги закон. Ево на који начин овај светитељ при-
мењује Свето писмо у овом случају:

„Каже Свето Писмо: „Ако ко против Бога сагријеши, ко ће онда за њ мо-
лити?“ Јер онај, који себе самога принесе Богу, а затим се одметне у друга-
чији живот, тај постаде светогрдник, јер сам себе покраде и однесе принос 
дан Богу. С правом таквима више не треба отварати врата братства, па чак 
ни кад би дошли да се склоне под кров приликом једноставног пропуто-
вања.“2

Према светим оцима, такође, уколико бивши монах заснује брак, Пра-
вославна црква такву брачну заједницу не признаје већ је сматра блудном 
везом:

„Свако суживљавање монаха са женом јесте блуд, па и у случају да држа-
ва ту везу сматра браком.“3

„Монашкоме чину по себи се већ разумије да одговара безбрачје, било да 
је човјек дао завјет или не (у старини овај завет се није обавезно полагао). 
Покушај склапања брака монаха Светитељ назива предавањем распутном и 
страсном животу, а сами тај брак, не сматра браком, него блудо-
чином свезом, коју треба сваким начином развргнути.“4

Сва ова до сада поменута престрога правила која важе за монахе (и мона-
хиње) али и за искушенике који се још нису замонашили примивши постриг 
(а уколико су из неког разлога само обукли монашку одећу; – јер се због тога 
касније силом приморавају да се замонаше иако су можда у међувремену од 

1 Исто, стр. 36. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 37.

3 Исто, стр. 31.

4 Исто, стр. 41. Нагласак мој. Можда би било упутно нагласити и то да се према учењу „отаца“ 
(насупрот библијској науци) и сваки грађански брак који није потврђен у цркви од стране 
православног свештеника, сматра блудном везом – јер такав брак није склопљен са Божијим 
благословом те је као такав пред Богом неважећи. (Да Православна црква сматра грађански 
брак блудништвом, што ће рећи да већи део српског народа живи у блуду (а то се поготово 
односи на оне особе венчане грађанским браком (а не и црквеним) у доба социјализма), чуо 
сам на предавању у згради епархије тимочке средином ‘90-тих од еп. тимочког Јустина Сте-
фановића).
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монашења одустали)1 се вероватно не могу наћи ни у најтоталитарнијим и 
најдеструктивнијим сектама и култовима. Код нас је познато више приме-
ра напуштања разних псеудохришћанских организација од стране њихових 
вишегодишњих чланова. Вероватно најпознатији је пример бившег припад-
ника Мунове унификационе цркве, младића Вука Андрејевића из Београда, 
који је уз свесрдно залагање својих родитеља напокон закључио да му у поме-
нутој организацији није место. На почетку, није било нимало лако да роди-
тељи убеде Вука да је кренуо странпутицом, те се он опирао идеји да напусти 
култ. Међутим, када је касније, коначно, одлучио да напусти организацију, 
Мунова црква једноставно није поседовала механизме којима би Вука за-
држала у свом чланству, те се поменути младић са родитељима вратио у Ср-
бију и у потпуности раскинуо везе са поменутом организацијом. Хвала Богу, 
ниједан тоталитарни култ, који егзистира у цивилизованим земљама света, 
нема начина да своја строга правила наметне државним органима земље у 
којој делује. Стога је могуће да се из „канџи“ некаквих „чудовишних секти“ 
избаве многи њихови припадници који се предомисле и одлуче да их напус-
те. Међутим, у средњем веку, за време постојања „симфоније“ између цркве 
и државе, као што смо видели, строги црквени закони су постајали и закони 
државе. Многи радикалнији богослови и чланови СПЦ, прижељкују да се 
у Србији двадесет и првог века поново успостави исти овај средњевековни 
однос између цркве и државе, а самим тиме и да сви Јустинијанови закони 
поново постану реалност. У сваком случају, и са Јустинијановим законима 
и без њих, родитељи младића и девојака који се данас у Србији монаше (као 
из некаквог помодарства) морају да знају да више никада неће моћи да ра-
чунају на своју децу коју су изродили и у њих уложили читав свој живот. 
Уколико би се неко од замонашених младих људи и предомислио, иступио 
из манастира и оженио се (или удала се - ако је у питању девојка) на радост 
својих родитеља, као што се види из канона светих отаца, прошао би неупо-
редиво лошије од Вука Андрејевића. Био би анатемисан и довека проклет, 
без могућности спасења, а поврх тога и ухапшен и стрпан у манастирски за-
твор да довека проклиње дан када је рођен и када је чуо душепогубну науку 
на основу које је, заведен, и ступио у монашки ред.

Како православни објашњавају порекло ових строгих 
правила?

„Воља и завети човека положени су пред Црквом. У Цркви Бог светом 
тајном монашкога пострига човека устројава, освећује га и телом и душом 
као монаха. Овај савез се полаже у Цркву на чување, и заиста, мноштвом 
канона Црква га чува према правилу: „Што је Бог саставио човјек да не 
раставља“ (Матеј 19, 6.)“2

Као што смо, дакле, могли да управо прочитамо, пропис да се монах на 
силу мора да држи у манастиру макар он то уопште више не желео, заснива 
1 Види: Исто стр. 42.

2 Исто, стр. 40. Нагласак мој.
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се на изјави Господа Исуса Христа из ев. по Матеју 19:6. Ради бољег разу-
мевања ове Господње поруке, из које тобоже произилази оно што су право-
славни разумели, навешћу још неколико стихова, који са овим поменутим 
чине целокупни контекст:

„И приступише му фарисеји кушајући га и говорећи: да ли сме човек да 
отпусти своју жену за сваку кривицу? А он одговори и рече: зар нисте чи-
тали да их је творац од почетка створио као мушко и женско, и рече: ‘Зато 
ће човек оставити оца и мајку и прионуће уз жену своју, и биће двоје једно 
тело’? Тако нису више два него једно тело. Што је дакле Бог саставио, 
човек нека не раставља.“1

Можемо одмах и то са великим правом да се запитамо какве везе има 
поменути Христов говор са описаном манастирском присилом? Као што је 
очигледно, стих којим се оправдава „стално трајање“ монашких завета, у 
смислу непрестане везе монаха са манастиром и заветима које је на мона-
шењу положио, се заправо односи на нешто што са усамљеничким животом 
нема ама баш никакве везе – а то је нераскидивост брачне заједнице. Оно 
што јасно произилази из многих текстова Светог писма (између осталих и 
1. Кор. 7. гл.), сваки брак склопљен према важећим друштвеним прописима 
(без обзира што није склопљен у верској заједници) је пуноважан пред Бо-
гом и не сме бити раскидан од стране трећих лица. Такође је јасно, из свих 
наших досадашњих проучавања, да веза монаха са манастиром уз полагање 
људским телесним умом измишљених завета (уз приметан демонски утицај) 
не само да нема никакве важности пред Богом (јер је Он није ни установио) 
већ се директно противи Његовој вољи објављеној у Светој Речи. Заправо, 
велики је грех пред Господом на силу раскидати брак човека (или жене) 
који је послушао речи апостола Павла. А он је казао да људи „ако не могу да 
се уздржавају, нека ступе у брак, јер је боље ступати у брак него распаљен 
патити.“2 Очигледно је да је стих из ев. по Матеју 19:6 у потпуности истргнут 
из контекста и његовог правог значења, да би доказао оно што је на осно-
ву Писма недоказиво, а то је некаква богоугодна свеза монаха са његовим 
манастиром. Управо супротно, светоотачки пропис да „брак треба по сваку 
цену развргнути“ јесте онај који се у потпуности супротставља Божијој Речи 
и Његовој вољи објављеној хришћанском роду у Књизи над књигама.

На крају овог поглавља желим да се упознамо са једним од мноштва при-
мера негативног утицаја монашке животне филозофије на припаднике ср-
пског (и осталих православних) народа. И овај пример би могао да покрене 
на размишљање многе моје читаоце у чијем се окружењу налазе и живе осо-
бе које се заносе мишљу о свом евентуалном будућем монашењу, да би их на 
време спречили од те сулуде идеје.

Као што смо раније увидели, монашки завети подразумевају не само од-
рицање од брака и богатства, већ и буквално напуштање своје породице и 
родбине као и одрицање од државе у којој се до тада живело.3 Оно што је, 

1 Ев. по Матеју 19:3-6. Нагласак мој.

2 1. Коринћанима 7:9.

3 „Монах, да би изградио себе и задобио врлине, кида везе са материјалним светом и живи 
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наравно, највећи проблем јесте чињеница да Православна црква сматра да 
је овакво изразито негативно понашање монаха које она прописује, а које 
ћемо сада поменути – вредно похвале. Што је још горе, већи део српског 
народа, не познајући природу монаштва нити пак оно што се њиме подра-
зумева, подржава без размишљања све што црква прописује, ма колико се 
то косило са основним моралним нормама које важе у једном цивилизова-
ном људском друштву. У исто време, борећи се против сатаниста и других 
деструктивних култова1 за које тврди да врше физичко и психичко отуђење 
појединаца одвајајући их од својих породица и вршећи менталну манипула-
цију, у оквиру Православља се одиграва готово истоветан сценарио. Зато мо-
лим сваког свог читаоца да врло пажљиво прочита опис следећег догађаја:

„И тако, у тој причи, уз одличну кафу, све до посног ручка, могло се мно-
го чега чудног и необичног чути. Многим монасима светогорским још су 
живи родитељи. Једном је хиландарском монаху дошао у посету отац. Он 
је пошао пред њега у лиман Дафни. Видели се нису двадесет пет година. 
Кад је данашњи хиландарски монах, о коме говорим пошао од куће, био је 
дечак као и сви дечаци и имао је девојчицу са голубовима у кошуљи, а село 
је цветало, напамет. 

Отац ко отац, прешао је толики пут да види сина. И уместо дечака њега је 
дочекао монах зарастао у седу браду до очију, са перчином и очима које су 
биле исте оне очи, али друкчијег сјаја, другог изгледа.

Отац је побледео кад му овај монах рече:
- Оче!
- Јеси ли ти мој син!?!
- Јесам, оче, ја сам твој син!
Онда се стари изгубио. Поболео и почео да мре.
Монах се удаљио и сачекао, па опет пришао, а отац опет упита:
- Јеси ли заиста, ти, мој син?!
Кад монах рече опет да је стварно његов син, стари је потамнео као 

бор после грома. И, целим путем на мулама јашући, викао је по гори 
неразговетне и невезане реченице.

Остао је месец дана уз свог сина, ту, у манастиру. Ноћу, дуго разговарали 
су о томе како му је он био нада. Како је мислио да ће му довести младу, 
увече кад се пале прве звезде, али монах му је говорио о томе да га сматра 
мртвим и да разуме што он на челу лобања монашких у костурници, с 
вечери исписује имена монаха. (Монах је у земљи три године а онда се пре-
носи у костурницу). Кад је одлазио, стално је викао по гори:

- Бојим се! Бојим се! Сине, свега се бојим!“
Син је такође понављао:
- Сматрај ме мртвим, и, пиши ми. Мене нема више!

страним животом, друкчијим од осталих по свему: по месту боравка, по одећи, по исхрани, 
по понашању (отуда: ИНОК, инаковиј, друкчији). Бегством у пустињу он одбацује отаџ-
бину, сроднике, имовину.“ Св. кнез Лазар, бр. 2. 1993. год. стр. 186. Нагласак мој.

1 Међу које потпуно неоправдано сврстава и многе еванђеоске - протестантске верске заједни-
це (види детаљније о томе у поглављу „Црква која прогања“). 
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Било је то страшно, та старчева рана, тај не замирени ожиљак. (Путо-
вања грешног Елефтерија, „Слово Љубве“, Београд 1971).“1

Оно што посебно запањује у овом тексту јесте чињеница да, судећи по 
строгоћи монашких завета, највероватније сваки монах заступа истоветан 
став према својим најближим крвним сродницима - попут овог светогор-
ца. У наведеној истинитој причи, којом се православни очигледно поносе, 
поменути сироти отац је у правом смислу скренуо са ума, од бола, када је 
угледао свога сина – испосника. Изрази као што су: „стари се изгубио“, „по-
болео и почео да мре“, „потамнео као бор после грома“; шта могу друго да 
означавају него дубоку душевну агонију кроз коју је пролазио? Као и сваки 
родитељ, сматрао је да ће га син у своје време обрадовати женидбом и уну-
цима која ће се седети у крилу свога срећног деде. Уместо тога, противно 
вољи родитеља (што нам доказује реч да је овај као дечак пошао од куће, на-
супрот очевом надању синовљевој женидби) овај незрели младић је својим 
одласком у манастир родитељима приредио жалост какву човек доживљава 
само приликом смрти најближе вољене особе. И, којим је речима овај ве-
лики „духовник“ и „подвижник“ са Свете Горе дочекао свога оца? Да ли са 
речима покајања због очевидног бола и разочарења које је видео на лицу 
свога родитеља? Нипошто! Речи које је овај „светитељ“ нашао за сходно да 
после 25 година највише понавља љубављу и болом испуњеном очевом срцу 
које је крварило, које су се као ножеви забијале и парале његово биће и ње-
гов ум, биле су: „Сматрај ме мртвим... мене више нема!“ Очево избезумљено 
викање по гори док је одлазио својој, због синовљевог отуђења, опустелој 
кући, је само још један доказ докле једну здраву породицу могу довести не-
библијска и нељудска монашка правила произашла из религија супротних 
изворној хришћанској науци. Готово да није ни потребно да истичем коли-
ко је овакав однос „хришћанина“ према својим родитељима у супротности 
са учењем Светог писма. Наиме, пета Божија заповест из Декалога гласи:

„Поштуј оца својега и матер своју, да ти се продуље дани на земљи, коју 
ти да Господ Бог твој.“ (2. Мојс. 20:12).

Апостол Павле у Новом завету потврђује да прави хришћани морају пош-
товати, волети и водити бригу о својим родитељима увек, а поготово у њи-
ховој старости:

„Ако (...) има децу или унучад, нека прво науче своју кућу поштовати и 
родитељима уздарје узвраћати; јер је то угодно пред Богом.“2

„А ко не води бригу о својима, нарочито о домаћима, одрекао се вере и 
гори је од онога који не верује.“3

Но, очигледно је, да само још и то споменем, да је наш безимени монах 
са Свете Горе сматрао да је од женидбе и даљег управљања домаћинством 
свога оца много узвишеније ровање по гробовима, ископавање монашких 
костију и писање по мртвачким лобањама. Уосталом, овај „назови син“ је 

1 Осам векова Хиландара, Нин, специјални додатак, 15. јануар 1998. год. стр. 28. Аутор текста 
„Дани и ноћи хиландарске“ - Слободан Марковић. Нагласак мој.

2 1. Тимотеју 5:4. Нагласак мој.

3 1. Тимотеју 5:8. Нагласак мој.
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упутио свога оца да „разуме што он на челу лобања монашких у костурни-
ци, с вечери исписује имена монаха.“ Обичај да се три године након смрти 
хришћана ископавају њихови распаднути лешеви и да се пише по лобањама 
нипошто овај монах није могао да пронађе у Библији. Овако нешто је мона-
штво могло да усвоји само из неког незнабожачког култа (као што је и само 
из незнабоштва проистекло).

Проф. др Веселин Илић, у својој књизи „Религија и култура“, наводи из-
међу осталог и чињенице о томе да се култ лобања очувао још из давних 
времена, када су људи веровали да сачуване и у близини похрањене лобање 
умрлих обезбеђују присутност самих покојника у друштву живих:

„У Хиландару се већ вековима чувају препариране лобање монаха. Из-
весно је да се један од „скривених“ заборављених разлога може тражити и у 
мето-религијским слојевима друштвене свести из којих је оформљен најпре 
култ лобање а потом култ претка.“1

Сигуран сам да ће се свака цивилизована и здравомислећа особа у на-
шем народу сложити са мном да је пример који сам малочас споменуо (о 
сину који је за своју породицу мртав те који се бави ископавањем костију и 
писањем по лобањама, уместо да се жени и живи у оквиру своје породице 
бивајући свима на благослов) за сваку осуду.

У време када је млади Димитрије Обрадовић, касније наречени Доситеј, 
ступао по први пут у манастир, са њиме је у друштву био и један од његових 
другова по имену Нико. Пошто је протекло више дана од њиховог доласка, 
на манастирским вратима се појавила Никова мати, сва зајапурена и вео-
ма љута. Пошто је син без њеног пристанка отишао међу монахе, желела је 
пошто-пото да га врати кући. Ево како је Доситеј доцније описао овај донек-
ле комичан али заправо веома озбиљан и исправан потез дечакове мајке:

„Но пре него почнем мој начин житија у Хопову, нека накратко јавим 
што се је с мојим Ником урадило.

Он је весма трудољубив био, цркву чистећи, свеће и све што је у цркви 
намештајући, тако да његов старац весма је с њим задовољан био. Но по ме-
сецу дана ето ти његове матере, с мојим старијим братом Илијом, која, како 
уђе у ограду манастирску, стане насред авлије, пак почне псовати и ружити 
калуђере, вичући да ако јој намах дете њено не даду, да ће тај 
час сажећи манастир, цркву и калуђере, говорећи да ако су калуђе-
ри ради децу имати, нек се жене ка и остали људи, пак нек рађају и хране 
децу. Неки Дионисије Хорваћанин, из Гаревице родом, речит човек и одвећ 
дрзостан, сиђе к њој да види што стоји вика и да вику с виком предусретне; 
но нађе се у великом русвају и тако се смете да није пред њом ни писнути 
умео. Такова је то Амазонка била да би на сто Дионисија ударила. Кад ова 
своју вику предвостручи и подигне, рекао би чисто да се упали манастир и 
планине наоколо затутњају. „Брже ми дете на среду“ – викне са громови-
тим гласом на Дионисија – „јер, ако те шчепам, сву ћу ти браду очупати 
и очи ћу ти ископати! Не рађају се деца каоно што ти мислиш, ниједна 
веро црна!“ Ови није знао којим се је путем вратио. Брже – боље пошљу јој 

1 Илић, на стр. 188. Нагласак мој.
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сина, којега кад упази у мирски хаљина и види да се није био јошт поцрнио 
утоли се.“1

Будући да је знала какав је био монашки живот у то време у српским 
манастирима2, а у исто време бивајући свесна да од њеног сина неће бити 
оно у шта је она полагала наде – уколико остане у манастиру – поступила је 
управо онако како би требао да поступи и сваки други српски родитељ када 
му дете (иако пунолетно) одлучи да погази родитељску љубав монашећи се 
и полажући завете који налажу да буде „мртво“ за своје најближе (а „живо“ 
за бављење којекаквим манастирским гробарским занатима и сл.). Пошто 
је монашки начин живота одувек подразумевао, библијски гледано, чисто 
губљење времена за онога који се замонашио, а пропаст за породицу из које 
је отишао, мудри епископ Георгије Поповић је препоручио веома добар лек 
против умножавања оваквога зла:

 „Тако ми Христа спаситеља, срамота целог српског рода! (...) Покор и 
срамота српском имену! Барем нек се одрече овог поштеног имена, нек се 
како другојачије зове и нека не срамоти род свој.“3

„Што ми можемо, ово је: мирске свештенике у манастире силом не гони-
ти; не допуштати нипошто да се млади људи калуђере. Мало ће 
се ко после двадесет година покалуђерити кад себе позна, а навластито кад 
сазна шта је монах, шта ли се од њега изискује.“4 

Искрено се надам да ће сваки читалац овог поглавља, после сагледавања 
свих чињеница и аргумената које сам изнео, донети исправан суд о монас-
тицизму у оквиру Источне цркве.

Моје лично пресведочење јесте да је и монашка животна филозофија 
крајње небиблијска попут многих других православних доктрина које смо 
већ проучили и са којима ћемо се тек бавити у овој књизи.

1 Доситеј Обрадовић, Изабрани списи, стр. 121. Нагласак мој.

2 Према речима самога игумана манастира Хопово Теодора Милутиновића изречених младо-
ме Доситеју, тадашњи живот монаха се сводио на испијање алкохолних пића (вина и ракије) 
а не на духовном просвећивању народа: „Наш сав живот пролази у старању и у говорењу за 
казане ракијске, за каце, бурад и обруче, наша је сва наука у томе да познамо колико је ком 
вину и шљивовици година.“ Доситеј Обрадовић, Изабрани списи, стр. 131-132. Нагласак мој. 
А Милка Станковић у свом делу додаје: „Доситеј је схватио, врло брзо, да је та иста неписмена 
„братија“ састављена од неуких, саможивих, простих, лакомих лењиваца и пијанаца интри-
ганата и сплеткароша који су једно проповедали, а водили сасвим другачији, лицемеран и 
распусан живот, тонући до дна најнижег морала, почев од крађа, па до злоупотреба и мита.“ 
Цитат из: Прометеј са Балкана, Кекец, 1989. стр. 34. 

3 Наведено дело, стр. 96-97. Нагласак мој.

4 Исто, стр. 103. Нагласак мој.
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11.
житија Светих

„А ја седнем доле и почнем читати житије свете Јевдокије, први дан мар-
та месеца. Прама овима стварма, које у овој књиги нађем, остану пролози 
за ништа. С каквим усердијем и топлотом срца сам читао и све од речи до 
речи упамтио! Камо тада књиге оне које су данас у рукам! Е време златно, 
за вавек изгубљено! Из сциле утечем, пак упаднем у Харивду – из пролога у 
житија! Сирото дете, бедна младост, до смрти непрежаљена! Но онда ја сам 
мислио: ко је срећнији од мене? Житија читати, таке књиге велике! Нигде 
тога на свету нејма!“1

Доситеј Обрадовић

„Нећеш ти вавек житија читати – омразиће ти се једанпут – почећеш и 
друге, паметније књиге читати.“2

игуман Теодор Милутиновић

У православној црквеној литератури постоји један посебни књижевни 
опус који се назива светачким житијима. Она представљају описе живота 
(биографије, односно хагиографије) многобројних светитеља Источне цр-
кве (а пре 1054. год. и цркве на Западу), у којима су представљена верска 
учења као и разна чудеса везана за сваког понаособ.

Две највеће збирке светачких житија на српском језику које су доступне 
нашем домаћем читаоцу јесу Житија светих у 12 томова, писана од стране 
архимандрита Јустина Поповића у издању манастира Ћелије код Ваљева, и 
Охридски пролог владике Николаја Велимировића. Ова дела су састављена 
попут дневног читања за целу годину, и описују, почевши од 1. јануара по 
старом, јулијанском календару, различите догађаје темељене на библијс-
ким, апокрифним и историјским текстовима, као и различитим легендама 
насталим током векова.

Јустин Поповић, у свом предговору Велимировићевом Охридском про-
логу изрекао је нешто што желим да заједно подвргнемо детаљном преис-
питивању у светлу Светог писма. Његове речи наиме гласе:

„Откако је Српског рода, није било мудрије, и богомудрије, српске књиге 
од Охридског Пролога Владике Николаја. И зато: ни бесмртније, ни важ-
није српске књиге. И кроза све то: ни корисније, јер је од вечне користи за 
српскога човека и његова обадва живота у обадва света.

Охридски Пролог је Српско Еванђеље, вечно Српско Еванђеље. У њему 
је све што увек треба српској души у обадва света, све што надживљује 
наше земаљске смрти, све што савлађује и умртвљује наше грехе, и страс-
ти. (...) Ето, то је Охридски пролог, то Српско Еванђеље. (...) Охридски про-
лог најнужнији приручник – свети приручник, најнужнији требник – свети 

1 Д. Обрадовић, Изабрани списи, стр. 117-118.

2 Исто, стр. 123.
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требник свакој српској души, и души васцеле земаљске Србије која насељује 
и небеску Србију.“1 

Дакле, према речима аве Јустина, Охридски пролог представља вечно ср-
пско еванђеље које је неопходно за спасење нашег народа, и најпотребнија 
књига – коју сваки Србин треба да поседује. У читавом предговору се ни на 
једном месту не спомиње Свето писмо које би, уствари, требало да буде та, 
за спасење, најпотребнија књига. Уместо да нас упућује на читање Библије 
и живљење у складу са Божијом Речи, ава Јустин вели да свако од нас може 
да постане идеалним, вечним човеком ако се придржава и живи у складу са 
примерима из Николајеве књиге2:

„Како? Охридским Прологом. Пробајмо: живимо по њему из дана у дан, 
из ноћи у ноћ, нека нас он води и руководи кроз све наше дане и ноћи, па 
ћемо и осетити у себи, и градити у себи, и на крају изградити у себи Вечнога 
Човека.“3

У сваком случају, не мислим да је пред нама баш тако тежак задатак, да 
упоредимо верско учење и приповести које произилазе из овог „вечитог ср-
пског еванђеља“ са правим Христовим, уистину вечитим еванђељем – опи-
саним у Књизи над књигама.

На самом почетку поглавља навео сам текст исписан првобитно пером 
Доситеја Обрадовића, у коме је он описао своје жаљење због протраћене 
младости током које је, због сопствене незрелости, обраћао пажњу и веровао 
у легендарне приче из прошлости – а које су описане у светачким житији-
ма. Но, да ли је Доситеј био у праву? Да ли је овај српски просветитељ, на 
чија су дела бачене анатеме (проклетства) од стране тадашњег васељенског 
цариградског патријарха Антима V4, уистину исправно и у светлу новозавет-
ног хришћанства проценио вредност приповетки из, како их је у младости 
називао, тих „великих књига“? Као што ћемо се заједно уверити, будући до-
бар познавалац еванђеља Христовог, Доситеј је потпуно правилно поступио 
када је Житија светих прогласио „смешним и лудим баснама“. Пре него што 
се окренемо од овог српског великана ка другим примерима из поменуте 
православне лектире, желим да сагледамо житије преподобнога Пајсија Ве-
ликог, које је и просветитељ пре два века на свој начин прокоментарисао. 
Поред тога што ћу за који тренутак навести текст из Обрадовићевог дела, 
наставићу и са детаљима које он није споменуо, а који се у житијима нала-
зе.

Житије преподобнога Пајсија

„Ко не зна шта су житија, нека чује од хиљаде само једну малену повјест, 
које сам ја не читао како се чита, него са свим грлом гутао и прождирао, које 

1 Охридски пролог, Глас Цркве, Шабац 2000. год. (предговор); Нагласак мој.

2 До сада сам, у овој књизи, већ навео мноштво светачких примера као и учења светих отаца 
записаних у Прологу, који су се сви заједно показали небиблијским и погрешним.

3 На истом месту.

4 Види код: Милка Станковић, Прометеј са Балкана, стр. 164-166.
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сам веровао како год Јевангелије, и над којим сам тако горко плакао да 
сам вид очни покварио. Нек чује, велим, пак ако има срце чловеческо, нек 
ме не жали и нек над мојом бедном младостију не уздахне, ако може.

У житију преподобнога Пајсија стоји написано да је Христос сишао са 
неба и дошао у пустињу да га посети. П[реподобни] Пајсије опере Христу 
ноге. По млогом разговору отиде Христос; вода, с којом су ноге опрате ос-
тане у леђену. Ето ти од некуда дође ученик Пајсијев, тражи воде да пије. 
Нејма; похарчена вода. Вели му старац да пије воду из леђена. Ови гледа 
воду; мутну и блатну види, и која заудара на зној. Неће да пије, говорећи: 
„Како ћу ја помије пити?“ говори му старац: „Бре, пиј, пиј, јер ћеш се кајати“, 
и то много крат. Док му се додија, не толико од жеђи колико да се не покаже 
сасвим непослушан, помисли у себи: затворићу очи пак ћу је пити, макар 
да бих се знао отровати. Оде, гледа у леђен; хоћеш, нестало воде из леђена. 
Виче старца: „Старче, нестаде воде; сад леђен пун бијаше, пак у један мах 
остаде празан и сув као длан.“ „Ха, одговара старац, нисам ли ти ја рекао: 
пиј, не накањуј се, јер ћеш се кајати.“ А кад му каза каква је то вода била, и 
прочаја.“1

„Тада му рече Преподобни: ‘Доживео си, о чедо, награду за своју непос-
лушност, то јест, лишен си божанских дарова’. Чувши то ученик, зажали 
много, па трчећи ка умиваонику, ништа не нађе и рече старцу: ‘Не нала-
зим, оче, воду у умиваонику да бих пио.’ А божанствени Пајсије му рече: ‘Па 
како је могуће да нађеш кад си себе учинио недостојним, јер непослушност 
тера дар од непослушног, док послушање га, наравно, доноси послушнику.’ 
А ученик, ожалостивши се за ово што чу – упита: ‘Који је био онај велики 
дар којег сам лишен? И како нестаде из умиваоника?’ А Преподобни му ис-
прича све што се збило, како смо напред навели, рекавши још и ово: ‘Пошто 
си остао у непослушању и ниси пристао да пијеш ону воду кад ти је трипут 
заповеђено, зато је с неба сишао анђео Господњи и са великом побожношћу 
узев у своје руке ону свештену употребљену воду, врати се на небо.’ И чувши 
то ученик, ужасну се и уплаши од казивања те дуго остаде без гласа; потом 
је, дошав к себи, плакао и туговао због своје пропасти, ридајући: ‘Теш-
ко мени јаднику! Какву врсту великог добра изгубих! Који лукави демон не 
даде ми да у томе уживам!’ И пошто таквим речима оплака себе, и покаја се, 
са сузама је тражио да нађе милост.“2

Након што је, дакле, Пајсијев ученик сазнао каква је то вода била у ла-
вору и какву је велику благодат изгубио јер је није попио3, пао је у велико 

1 Д. Обрадовић, Изабрани списи, стр. 118. Нагласак мој.

2 Јеромонах Пајсије Хиландарац, „Преподобни Пајсије Велики“, Београд 1989. год. Издавач: 
Манастир светог архиђакона Стефана у Сланцима код Београда – метох манастира Хилан-
дара. Нагласак мој.

3 Сличне заповести овој о испијању воде употребљене за прање ногу, својим ученицима су из-
давали (како би се то данас назвало – у циљу „испирања мозгова“) и остали свети пустињски 
оци. Ево шта нам о томе укратко саопштава историчар Вил Дјурант: „У манастирима је опат 
захтевао апсолутну дисциплину и новајлије подвргавао пробама издајући им бизарна 
наређења. Један опат (каже прича) наредио је неком новајлији да скочи у пламтећу пећ; 
новајлија је послушао; пламен је устукнуо да би он могао да прође. Једном другом монаху је 
речено да опатов штап забоде у земљу и залива га све док овај не процвета; годинама је он, 
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очајање. Није никако могао себи да опрости што је учинио грех непослу-
шања (други од три монашка завета о којима смо говорили у претходном 
поглављу) наспрам заповести Пајсијеве. Пошто је увидео сву неутешност 
свога ученика, преподобни га је охрабрио да од сада буде послушан да не би 
поново био лишен благослова. Иако је ученик за кратко добио утеху, после 
неког времена је почео поново да очајава због пропуштеног небеског благо-
слова, који се састојао у пијењу поменуте прљаве воде. Зато је отишао поно-
во свом учитељу и рекао му да га пошаље неком другом, искуснијем старцу, 
да би тамо пронашао утеху и олакшање:

„А божанствени Пајсије, узев мало хлеба, даде га ученику и рече му: ‘Узми 
овај хлеб и иди у онај град. Близу зидине града, на десној страни, наћи ћеш 
сиромашног човека који седи на ђубришту, каменован од деце и исмејан, 
па му дај овај хлеб. Од њега ћеш боголепно чути оно што је корисно.’1

Након што је ученик учинио онако како му је било заповеђено и однео 
хлеб ономе који је седео крај градских зидина, овај га је упитао за Пајсија и 
укорио због непослушања. „Иди дакле и потчини се своме старцу – великом 
Пајсију“, рекао му је, „јер онај који се не покорава њему тај се не 
покорава ни наредбама Спаситеља нашег Христа.“2 Иако је овај 
укор деловао и ученик Пајсијев се за кратко време примирио, његова савест 
га је поново почела да прогања. Плачући због штете коју је претрпео због 
непослушања, поново је молио свога учитеља да му допусти да иде свети-
тељу који је седео на ђубришту. Иако му је Пајсије говорио да не иде, ученик 
се поново учини непослушним. После многог мољења, преподобни му рече 
да се онај човек упокојио и то тако што је, предвидевши своју смрт, са још 
двојицом светих отишао и упао у некакву гробницу у којој су, потом, сва 
тројица умрла. Пајсије рече ученику да оде до тог гроба и васкрсне мртваца, 
да би му овај дао потребне савете. Пошто је ученик отрчао и учинио што му 
је преподобни заповедио, одмах устаде мртвац и каза му:

„‘Зашто ми се не покораваш кад сам ти рекао да се потчиниш свом стар-
цу? Иди, дакле, и потчини се њему без двоумљења, и слушај речи његове 
ако хоћеш да се спасеш, јер ко се не покорава његовим речима заиста се 
противи Христовим заповестима.’ То рекавши, покојник опет усну. 
А ученик дивећи се, врати се блаженом Пајсију и исприча му све до детаља 
те се отада и убудуће умирише његове мисли.“3

Ево, тако укратко гласи један део приповести из житија преподобнога 
Пајсија. Из њега је најважније што смо научили то да Господ одобрава мо-
настицизам и монашке завете, да благосиља монахе – пустињаке, лично их 
посећује, оставља прљаву воду за пиће као благослов и упућује ученике на 
беспоговорну послушност њиховом старешини. Такође, ту су и светитељи 

свакога дана, ишао на Нил, удаљен две миље, и доносио воду да залије штап; треће године 
Бог се сажалио на њега и штап је процветао.“ Историја цивилизације, Доба вере, први део, 
стр. 80. Нагласак мој.

1 Преподобни Пајсије Велики, стр. 114. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 115. Нагласак мој.

3 Исто, стр. 115-116. Нагласак мој.
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који живе на ђубриштима (живљење на ђубришту је, вероватно, један од 
примера на који нас је ава Јустин упутио да се угледамо ради постизања 
савршенства и вечног живота), њихово васкрсавање из мртвих1 и упућивање 
на то да речи светитељеве вреде као и Спаситељеве, те да онај који не слуша 
свете оце ни Христу није послушан! У претходном поглављу смо аргументо-
вано потврдили и установили да се науке, попут ових малочас побројаних, 
нимало не темеље на Библији, те да стога нису Богу угодне. Православна 
црква, очигледно немајући библијске аргументе за доказивање свога веро-
вања, прибегава измишљању а касније и веровању у разне легендарне при-
че. Ево како је мудри Доситеј прокоментарисао ову причу из Житија:

„Ево, браћо, с хиљаду хиљада оваквих басна пуна су житија светих. Ово 
сам веровао и над овим горке сузе проливао. Глупи и најсујевернији 
египетски дервиши би ли могли смешнију и луђу басну измисли-
ти? Срамота не само светога христијанскога имена него целога человечес-
кога рода да се овакве и овима подобне бесловесне басне у христијанским 
књигам находе, да се читају и да се верују.“2 

Ево још једне епизоде из житија овог светитеља, а коју спомиње и Доси-
теј у својим делима:

Једном приликом, када је св. Јован Колов зажелео да посети преподоб-
ног Пајсија у његовој келији, зачуо је да унутар просторије овај Божији слуга 
са неким разговара. Сачекао је извесно време, да не би реметио причу, а 
онда направивши буку, ставио до знања Пајсију да некога има пред вра-
тима. Изашавши напоље, преподобни се врло обрадова угледавши свога 
пријатеља Јована. Након што је био уведен у келију, Пајсијев гост је остао 
изненађен чињеницом да је она празна – те да нема никога, иако је до мало-
час јасно чуо разговор двојице људи. После постављеног питања и молбе за 
објашњењем те тајне, Пајсије му је овако одговорио:

„Најдражи од пријатеља! овај кога си чуо да разговара са мном био је 
велики Константин, први цар хришћана, а сишао је с неба, послат од Бога, 

1 Да ово васкрсење и није неко велико чудо, те да се у „Житијима“ може пронаћи помен много 
знаменитијих чудеса, сведочи и пример буђења такозваних „спавача“, седморице младића 
(римских војника) који су заспали у једној пећини на брду близу града Ефеса. Наиме, пошто 
су одбили да послушају заповест цара Декија (249-251. год) да убијају хришћане, ови мла-
дићи су се сакрили у поменуту пећину да би избегли царев гнев.

 „Кад то цар сазна, нареди, да се пећина зазида. Бог пак по далекосежном промислу Своме пус-
ти на младиће један чудноват и дуготрајан сан. Царски дворјани, Теодор и Руфин, потајни 
хришћани, дадоше узидати и један ковчежић од бакра са оловним плочама, на којима беху 
исписана имена ових младића и њихова мученичка смрт у време цара Декија. Прошло је од 
тада преко 200 година.“

 За време хришћанског цара Теодосија Млађег (408-450) настао је спор у „Цркви“ у вези вас-
крсења мртвих, у које неки нису веровали. Услишивши молитву овог побожног цара, у којој 
је вапио Богу да на неки посебан начин увери у могућност васкрсења оне који су сумњали, 
Господ је учинио да се „спавачи“ пробуде и пред свима дају сведочанство о васкрсењу. На-
кон што се за ово чудо свуда чуло и сам цар са свитом са њима разговарао, младићи су, се-
дам дана након свога ускрснућа, поново уснули „сном мртвим, да чекају опште васкрсење“. 
(Види: Пролог, 4. август). Пајсије Хиландарац вели да су ови „спавачи“ били у стању сна 
преко триста година, што се очигледно не поклапа чак ни са историјским подацима о вре-
менима владавине цара Декија и Теодосија (Види: Преп. Пајсије Велики, стр. 74-75).

2 Д. Обрадовић, Изабрани списи, стр. 118. Нагласак мој.
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и рече ми: ‘Блажени сте ви који сте се удостојили да имате јединствено 
уређење, јер заиста је ваше ревносно блаженство од Спаситеља’. А ја, ре-
кавши њему: па ко си, господине мој, ти који то кажеш и много срећним 
сматраш нас монахе?’ И добих одговор: ‘Ја сам велики Константин. Си-
шао сам с небеса да бих ти открио славу коју уживају монаси 
на небесима (...) и камо среће да сам хтео да оставим привремено царство 
и царску одећу и круну па да постанем сиромашан и да облачим врећу и да 
прихватим све остало што тражи монашко уређење.’“1 

Завршавајући своје казивање о овом делу житија св. Пајсија, Доситеј 
га је, сматрајући га измишљотином, пропратио речима: „Нека сад задржи 
смеј, ко може.“2 

И заиста је тако. Ова прича је више него невероватна из више разлога. 
Прво, према Светом писму је немогуће (као што ћемо утврдити у поглављу 
о поштовању светитеља) да се умрли људи из прошлости јављају живима 
на било који реалан начин. Друго, каже се да је Пајсије разговарао са царем 
Константином. Православље сматра цара Константина светитељем, јер је 
прогласио слободу за хришћане после вишевековне неслободе и прогањања 
и сазвао Први васељенски сабор на коме је осуђена аријанска јерес. Овај све-
титељ се слави 21. маја по старом, јулијанском календару. Ипак, није јасно 
како је могуће да се овај човек нашао на листи светитеља (и да је, шта више, 
назван „равноапостолским“ и „тринаестим апостолом“)3, не само што чита-
вог живота, чак и по православном учењу, није био хришћанин (јер није био 
крштен) већ и зато што је био поштовалац Митриног култа (култа Сунца). За 
свога живота, овај цар је носио паганску титулу Pontifex Maximus, наставио 
да надзире паганско богоштовље и да ради на заштити његових права. Пре-
ма Католичкој енциклопедији, приликом посвећења града Константино-
поља (Цариграда) 330. године после Христа, коришћен је полу-хришћански 
полу-пагански церемонијал. На тргу је била постављена кочија бога Сунца а 
изнад ње крсни знак. Новац који је овај цар ковао имао је на себи знак крс-
та, али и ликове римских богова Марса или Аполона. Такође, наставио је да 
верује у паганске магичне формуле за заштиту жетве и исцељивање од бо-
лести.4 Поред свега напред реченог, познати историчар Вил Дјурант у делу 
Историја цивилизације, наводи и податке о томе да је и након свога „преоб-
раћења“ Константин остао веома рђав човек. Наиме, овај владар се женио 
два пута. Прва жена му се звала Минерва и са њом је имао сина Криспа, који 
је касније, као истакнути војник, помагао своме оцу. Ипак, године 326. н. 
е. (само годину дана након Првог васељенског сабора) Константин је убио 
сина због оптужби своје друге жене Фаусте (са којом је имао шесторо деце), 
која је тврдила да ју је овај облежао. Након што је Константинова мајка Је-
лена (која се такође слави као светитељка) убедила свог сина да се овде за-
право ради о Фаустиној завери, да би се један од њених синова у будућности 

1 Преподобни Пајсије Велики, стр. 108-109. Нагласак мој.

2 Д. Обрадовић, Изабрани списи, стр. 119.

3 Види: 2000 година хришћанства, Београд 2000. год. стр. 66. 

4 Види код: Woodrow, str. 56.
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зацарио, те да се она сама подала Криспу, цар је убио своју другу жену тако 
што ју је удавио у кади са врелом водом. Некако у исто време, наредио је и 
бичевање свога сестрића које се завршило смрћу, док је његовог оца (мужа 
своје сестре) задавио иако му је раније обећао да ће му поштедети живот.1 
Поврх свега, овај сурови нехришћанин је пред сам крај живота био крштен 
(и то баш тада, пред крај живота, из разлога погрешног веровања које се у 
то време у цркви укоренило и опстало у Православљу до данашњих дана, 
а које гласи да се крштењем перу сви предходно учињени греси заједно са 
прародитељским), и то од стране епископа Јевсевија Никомедијског који 
је, ни мање ни више, био заговорник аријанског богословља које је било 
анатемисано.

„Цар Константин је умро 22. маја 337. године, а по традицији, пред смрт 
га је крстио еп. Јевсевије Никомедијски у аријевском духу.“2

 То у преводу значи да је и сам Константин, својим крштењем постао 
аријанац, то јест припадник једне изразито неправославне верске група-
ције. Ради бољег разумевања овога што сам до сада изнео, размислимо да 
ли би било могуће да се данас понови исти сценарио? Сценарио који подра-
зумева да бивши сурови безбожник и убица, пред саму смрт обави крштење 
у заједници Јеховиних сведока (који попут древних аријанаца одбијају ве-
ровање у Христово божанство и Свету Тројицу) а потом буде канонизован 
међу православне светитеље? Пошто је овакав сценарио данас сасвим си-
гурно немогућ, онда се поставља питање како је био могућ у Константино-
вом случају? Но, када би и занемарили библијско учење о немогућности да 
се мртви јављају живима, те када бисмо следили само православно схватање 
које говори да аријанцима као „јеретицима“ нема места у небеском царству 
(јер не могу да прођу кроз ваздушно митарство испитивања јереси3), то би 
значило да ни Константин није тамо отишао, нити се пак, следствено томе, 
могао Пајсију отуда да јави. Но, вероватно је да се Константин удостојио 
канонизације међу православне светитеље због тога што је његова услуга 
учињена поменутој цркви била већа од многобројних почињених (и по пра-
вославном учењу) од Бога неопроштених греха. А то даље значи да је поме-
нута канонизација била више политички него верски акт који се заснива на 
здравом богословском утемељењу. 

Наводно „Константиново“ казивање о томе да су монаси у великој милос-
ти код Бога, те да он због тога веома жали што и сам није био монах, такође 
можемо сматрати измишљеним а због свих оних разлога које сам навео у 
претходном поглављу.

Пре него што будем казао нешто више о житијима и „подвизима“ оста-
лих светитеља, желим да погледамо само још неколико детаља из живота 
овог већ поменутог. Поред тога што се за њега казује да је веома волео под-
виг „молчанија“ (тј. сталног ћутања), ради којег је једном приликом побегао 
1 Види код: Woodrow, стр. 54-55. Aутор је навео податке из дела: Durant, The Story of Civilization, 

Caesar and Christ, p. 66.

2 Момир Јовић, Рано хришћанство на Балкану, Просвета, Ниш 1994. год. стр. 36. Нагласак 
мој.

3 О томе детаљно у поглављу: Живот после смрти.
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од јавности и сакрио се у пећину где је провео три године (при чему је косу 
која му је брзо расла везивао за неки колац прибијен о каменити свод) он 
се даноноћно молио не дајући себи ни покоја ни одмора. Том приликом га 
је Господ Исус Христос више пута посетио изражавајући дивљење његовом 
подвигу. Неки од подвига су били и његови постови по једну или више неде-
ља узастопце, без и мало хране. Казује се још да је успео да пости и читавих 
70 (седамдесет!) дана не стављајући ништа у уста.1 У овоме је овај свети ста-
рац превазишао не само старозаветне пророке Мојсија и Илију који су без 
хране издржали по 40 дана (5. Мојс. 9:18; 1. Царевима 19:5-8), већ и самога 
Господа Исуса Христа који је након четрдесетодневног поста ипак оглад-
нео:

„А Исус се пун Духа Светога врати с Јордана, и водио га је Дух по пус-
тињи, где га је ђаво кушао четрдесет дана. И тих дана није јео ништа, па кад 
се они навршише, огладне.“2

Чудеса везана за овог светитеља (а приказали смо само мали део њих), 
као што смо видели, веома су знаменита. Једина слабост им је, међутим, 
што су очевидно са библијске тачке гледишта супротстављена Духу и слову 
Светог писма, те према томе и неистинита.

Житије св. великомученика Георгија победоносца

Други светитељ о коме желим да понешто кажем јесте св. великомуче-
ник Георгије победоносац, који се слави 23. априла по старом календару (тј. 
6. маја по новом). Поред многобројних његових чуда ми ћемо у овом пог-
лављу посебно поменути два, а то су васкрсавање вола у име Христово као и 
убијање аждаје у Сирофеникији. Прво знамење је описано овим речима:

„Док је свети великомученик био у тамници, к њему су долазили они што 
због његових чудеса беху поверовали у Христа. (...) Међу долазницима беше 
неки човек по имену Гликерије, прост земљорадник. Њему се догоди те му 
во паде са брега у провалију и црче. Чувши за светитеља, Гликерије отрча к 
њему плачући за својим волом. А светитељ, осмехнувши се тихо, рече: Бра-
те, иди с радошћу, јер Христос мој оживе вола твог. – и он, искрено 
поверовавши мучениковој речи, оде и затече вола живог, као што му каза 
светитељ.“3 

Према учењу Светога писма, једина бића достојна и вредна васкрсавања 
јесу људи. Господ Христос и апостоли враћали су божанском силом у живот 
умрле особе (које су касније, наравно, поново и дефинитивно умрле) ради 
исказивања Господње силне моћи и власти над смрћу (Отк. 1:18).4 Са дру-
ге стране, не постоји ни најмањи доказ да је било ко у библијска времена 

1 Види у: Преподобни Пајсије Велики, стр. 74.

2 Ев. по Луки 4:1-2. Нагласак мој.

3 Свечарска житија, ава Јустин Поповић, Свети великомученик Георгије победоносац, манас-
тир Хиландар 1995. год. стр. 28. Нагласак мој.

4 Види примере васкрсавања у Новом завету на следећим местима: Мт. 10:8; Лк. 7:11-17; 8:40-
56; Јн. 11:38-44; Дела ап. 9:36-42; 20:8-12.
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васкрсавао животиње. Према апостолу Петру, оне су створене да се кољу 
и убијају ради човекове исхране и одевања.1 Ова приповест о оживљавању 
цркнутог вола божанском силом Исуса Христа јесте, могу слободно рећи, 
исмевање еванђеља на веома перфидан начин. Доситеј Обрадовић је уис-
тину био у праву када је рекао да су Житија светих скуп лудих и сујеверних 
басни (бајки) за које је срамота да се читају и верују од стране оних који се 
називају хришћанима.

Приповест о другом великом Георгијевом чуду гласи овако:
„Не треба прећутати оно знаменито чудо које учини свети великомуче-

ник Георгије убивши аждају у Сирофеникији крај града Вирита, покрај 
мора, недалеко од града Лиде, где би погребено тело овог светог велико-
мученика. То чудо изображено је разним иконама старим. А путницима 
који путују у Палестину показују место где се то чудо догодило. А оно се 
догодило на следећи начин. Крај града Вирита бејаше врло велико језеро, 
у коме живљаше огромна аждаја, страшан погубитељ. Излазећи из језера, 
она је многе људе грабила, у језеро одвлачила, и тамо их прождирала. И 
народ који је много пута ишао у хајку на њу, она је разгонила и побеђивала. 
Јер прилазећи градским зидинама она је дисањем својим испуњавала ваз-
дух смртоносним отровом, од кога су се многи разбољевали и умирали. И 
беше невоља и туга и вапај и плач велики непрестано у том граду, у коме су 
живели незнабошци. Сви житељи, и сам цар, беху идолопоклоници.

Једнога дана сабраше се житељи града Вирита, одоше код свога цара и 
упиташе га: Шта ћемо чинити, јер гинемо од оне аждаје? А он им одговори: 
Оно што ми открију богови, то ћу вам препоручити. – И он путем откривења 
доби од живећих у идолима демона, тих убица душа људских, савет који са-
општи житељима града. Савет овај: Да не би сви изгинули, треба сваки дан 
да редом дају своју децу, сина или кћер, оној аждаји за храну. Притом изјави: 
А кад дође ред на мене, онда ћу и ја дати своју кћер, иако ми је јединица.

Грађани прихватише овај царев савет, или боље савет демона, и одлу-
чише да сви, и старешине и обични грађани, сваког дана дају децу своју за 
храну аждаји. И то на овај начин: сваки дан се имао остављати на обали језе-
ра нечији син или кћер, красно окићени. – И тако су радили, иако су много 
жалили и плакали за децом својом. А аждаја је излазила и јела децу. Пошто 
се обредише сви грађани у давању деце, дође ред и на цара. Грађани дођоше 
код цара и рекоше му: Ето, царе, ми смо сви по твоме савету и одлуци дали 
децу своју аждаји, шта сада наређујеш да чинимо? Цар им одговори: И ја 
ћу дати своју једину кћер, а потом ћу вам јавити што нам богови буду опет 
открили.

Онда цар дозва своју кћер и нареди јој да се најлепше украси. И жаљаше 
за њом и плакаше силно са целим домом својим, али није могао да наруши 
одлуку, тобож божанску, а уствари демонску, о приношењу деце на жртву. 
И он даде своју кћер да је одведу аждаји, као жртву богу адског бездана. А он 
сам са својим сузним очима посматраше из палате како је воде. И одведоше 
девојку на одређено место на обали језера, на коме се приносила жртва аж-

1 Види: 2. Петрова посланица 2:12.
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даји. И она стајаше ридајући и очекујући смртни час, у који је аждаја имала 
изаћи из језера и појести је.

И гле, по промислу Божјем, који хоће да се сви спасу и да се град тај из-
бави и од телесне и од душевне погибли, наиђе тамо свети великомученик 
Георгије, војник Небеског Цара, јездећи на коњу и држећи у руци копље. И 
видевши девојку где стоји крај језера и силно плаче, он је упита због чега ту 
стоји и тако плаче. Она му одговори: Добри младићу, бежи брзо одавде са 
коњем својим, да не би заједно са мном погинуо. Светитељ јој на то рече: Не 
бој се, девојко, већ ми кажи шта ишчекујеш, док те народ издалека посмат-
ра? Девојка му одговори: О изврсни младићу, видим да си јуначан и храбар, 
но зашто желиш да умреш са мном? Бежи брзо са овог места. Светитељ јој 
онда рече: Нећу отићи док ми не кажеш истину, због чега овде стојиш и 
плачеш, и кога очекујеш?

Девојка му онда исприча све редом о аждаји и о себи. На то јој свети Геор-
гије рече: Не бој се, девојко, јер ћу те ја у име Господа мог, Бога истинитог, 
избавити од аждаје. Она одговори: Добри војниче, не жели да погинеш са 
мном него бежи, и избави себе од горке смрти; доста је да ја сама овде поги-
нем, јер и мене нећеш избавити од аждаје, и сам ћеш погинути.

Док девојка говораше то светитељу, гле, појави се из језера она страшна 
аждаја, и стаде се приближавати својој уобичајеној жртви. Видевши аждају, 
девојка крикну силно: Бежи, човече, ево аждаја долази! – Свети Георгије 
се прекрсти, и призивајући Господа рекавши: У име Оца и Сина и Светога 
Духа, полете са коњем на аждају, снажно јој зари копље у грло, пригњечи 
је уз земљу, а коњ је ногама гажаше. Затим свети Георгије нареди девојци 
да својим појасем веже аждају и води је у град као кротког пса. А народ са 
запрепашћењем посматрајући где девојка води аждају, стаде бежати од 
страха. Онда им свети Георгије рече: Не бојте се, него се уздајте у Господа 
Исуса Христа, и верујте у Њега који ме посла к вама да вас избавим од аж-
даје. И свети Георгије уби аждају мачем усред града, а људи извукоше њен 
труп изван града и огњем спалише. Тада цар тога града и сав народ поверо-
ваше у Христа и примише свето крштење. И би крштено тада двадесет и пет 
хиљада људи осим жена и деце. И на том месту потом би подигнута велика 
и прекрасна црква у име Пречисте Дјеве богородице, кћери небеског Цара 
Бога Оца, и мајке Сина Његовог, а невесте Духа Светог, у име светог побе-
доносца Георгија, пошто је избавио ону девојку од видљиве аждаје. Он исто 
тако чува непорочну цркву Христову, и сваку душу православну помоћу 
својом од невидљивог прождиратеља у бездану ада, и од греха као од змије 
смртоносне.“1

Желим да запазимо неколико детаља из управо наведеног житија св. 
Георгија. 

Најпре, опажамо да је аждаја описана као веома велика и врло силна да 
јој чак ни читава војска није могла да науди. Но, потом ју је савладао само 
један човек, а његов коњ газио ногама (што не оставља утисак да је неман 

1 Ава Јустин Поповић, наведено дело, стр. 59-63. Нагласак мој. Граматичке неправилности у 
тексту потичу из наведеног дела и са моје стране нису исправљане.
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била тако велика како је раније приказана). На послетку, ову огромну и 
страшну животињу (ако се може назвати тако) је царева кћер водила везану 
својим танким појасом кроз читав град (иако није баш јасно како аждаја 
није изгубила живот када јој је Георгије зарио копље у грло), као каквог 
питомог пса.

Ова бајка, слична многим другим у којима се спомињу чудовишна бића 
– а које се налазе у књигама за децу, која се у Православљу проповеда као 
истинит догађај је апсурдна из неколико разлога. Уколико и допустимо мо-
гућност да је у то време постојао још по неки неизумрли примерак великих 
водених гмизаваца (диносауруса) а који би личили на описану „аждају“, 
потпуно је немогуће да би дах ове немани био попут смртоносног отрова 
од кога су многи умирали. Иако и данас постоје водоземци и гмизавци који 
поседују отров у својим отровним жлездама, који им служи за одбрану од 
предатора или пак за напад (паралисање и убијање животиња којима се 
хране), тај отров се не налази у издахнутом ваздуху, а поготово не у таквој 
концентрацији да би од њега помро силан народ. Овакви примери се могу 
наћи само у маштовитим причама или модерним филмовима научне фан-
тастике (попут филма „Alien“ тј. „Осми путник“ у коме венама чудовишта 
тече нека врста киселине). Господ сасвим сигурно није створио бића чији 
би дах био отрован да би и велико мноштво од њега умирало. У Библији се 
налази описано мноштво чуда, али ни једно овако нереално попут овог из 
житија поменутог светитеља. 

Пошто сам већ малочас споменуо чудо у вези оживљавања (васкрсавања 
из мртвих) Гликеријевог вола, није згорег да на овом месту у пар речи из-
несем још неке примере из житија оних светитеља који су своју духовност 
исказивали у свом пријатељевању са животињама. Примери који следе на-
лазе се у књизи „вечитог српског еванђеља“, Охридском прологу владике 
Николаја.

Светитељи и животиње

„Св. муч. Трифун. Рођен у селу Кампсади у Фригији од сиромашних ро-
дитеља. У детињству чувао гуске. И још од детињства на њему је била велика 
благодат Божја те је могао исцељивати болести на људима и на стоци, и 
изгонити зле духове.“ (1. Фебруар);

„Свешт. Муч. Власије. (...) Када град Севастија оста сасвим без хришћа-
на – једни изгибоше, други избегоше – тада се старац Власије повуче у пла-
нину Аргеос, и тамо се настани у једној пештери. Дивљи зверови познавши 
светог човека, прибише се око њега, и он их нежно миловаше. Но гонитељи 
нађоше светитеља у том скривеном месту и поведоше га на суд. Уз пут Вла-
сије исцели једнога дечка, коме беше застала кост у грлу; и на жалбу неке 
бедне удовице, да јој вук уграбио прасе, учини силом своје молитве да јој 
вук врати прасе. (...) Народ се моли св. Власију за напредак домаће стоке 
и за заштиту од зверова. На Западу пак моле му се још и против гушобоље.“ 
(11. Фебруар);
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„Преп. Марко Подвижник. Аскет и чудотворац. (...) Био много милос-
тив и плакао над бедом сваког Божјег створења. Једном се плачући помоли 
Богу за слепо штене једне хијене, и штене прогледа. Из благодарности 
донесе му хијена – мајка једну овнујску кожу. Но светитељ забрани хијени 
да убудуће коље овце бедних људи. Примао причест из руку ангелских.“ (5. 
Март);

„Преп. Герасим. (...) Једном виде лава где риче од бола, јер беше му трн 
у нози. Герасим приђе, прекрсти се, и извади зверу трн из ноге. Лав се тако 
укроти, да је дошао за старцем у манастир и ту остао до смрти старчеве; а 
кад старац умре, и лав свисне од бола за њим.“ (4. Март). 1

„Често су светитељи своју оскудну храну (углавном хлеб) делили са 
дивљим зверовима (случај светог Серафима Саровског и многих других). 
Често су у молитвама светитеља пред пећином или колибом на свој начин 
учествовале и дивље звери. Светог Серафима Саровског затицали су посе-
тиоци више пута на молитви пред колибом у шуми, а у кругу око њега, са 
погледом пуним поштовања и упереним у његово лице, медведи и лисице. 
Житија хришћанских пустињака препуна су примера пријатељског односа 
између њих и дивљих зверова и није могуће овде их појединачно наводи-
ти.“2

Но, поред ових хумористичких прича, у Житијима постоје и далеко важ-
нија казивања која показују сву озбиљност негативних последица које са 
собом доноси небиблијска теологија и религијска пракса која се вековима 
обдржава у Православној цркви.

Светитељски примери самомучења ради спасења

Међу многим светим оцима, подобним и преподобним светитељима, 
постојао је и известан број оних који су трпели најразличитија „самому-
чења“ због својега спасења. Неки су, на пример, живели годинама у гробо-
вима, неутешно плачући због своје будуће смрти као и несигурности да ли 
ће их Господ примити у небеско царство. Други су сами себе окивали теш-
ким гвозденим ланцима, а трећи годинама јели само земљу и пили морску 
воду. Ове и многе друге приповести би требали да прочитају сви, а поготово 
они међу Србима и свим другим православним народима који се боре про-
тив „деструктивности разних секти“ а у исто време дозвољавају својој деци 
да посећују богослужбене храмове и манастире цркве која самодеструкцију 
сматра вредном дивљења и препоручује је говорећи да је реч о примерима 
на које би требали да се угледамо уколико желимо да доспемо у небеско 
царство. Ево неких од њих:

„Преп. Талалеј, испосник сиријски. Беше најпре у манастиру Св. 
Саве Освештаног, но после се настани на неком гробљу многобожачком, чу-
веном због појава злих духова и страшилишта. Да би победио страх у себи 

1 Нагласци на цитираним текстовима из Пролога су моји.

2 Најбољи васпитач, стр. 99. Нагласак мој.
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вером у Бога, Талалеј се настани у том гробљу где поживе многе го-
дине, претрпевши много од напада духова и дању и ноћу.“ (27. фебруар);

„Преподобни Евстратије. Од Тарса. Велики испосник и молитвеник. 
За 75 год. у манастиру није легао на леву страну да спава но увек на десну. 
За време службе Божје од почетка до краја у себи говорио: Господи помилуј! 
Умро у својој 95. год.“ (9. јануар);

„Преп. Теодор Трихина. Цариграђанин, и син богатих родитеља. Као 
младић остави родитеље своје, и дом, и богатство, и настани се у јед-
ном пустињском манастиру у Тракији. Ту себе преда најтежим под-
визима. Спавао је на камењу – да би само мање сна имао – ишао је вазда 
гологлав, и одевао се у једну хаљину од кострети, због чега је и прозван Три-
хин или Кострет.“ (20. април);

„Преп. Теодор Сикеот. (...) Подвиг Теодоров надмашивао је својом 
суровошћу подвиге свих живих подвижника његовог времена. Мучио 
је тело своје и глађу и жеђу и железним оковима и свеноћним 
стајањем на молитви.“ (22. април);

„Преп. Марко Трачерски. (...) Раздавши све имање сиротињи, он седе 
на једну даску у мору с тврдом вером у Божју помоћ и с молитвом да га Бог 
одведе где је Њему воља. И Бог Промислитељ сачува га и доведе у Ливију 
(или Етиопију), у планину звану Трачерска. На тој планини подвизиваше 
се Марко 95 година, не видећи ни човека ни звера. Пуних 30 година вођаше 
страшну борбу са злим дусима и мучаше се и глађу и жеђу и мразом и же-
гом. Јео је земљу и пио морску воду.“ (5. април);

Столпници

Међу многобројним подвижницима из прошлости налазимо и оне који 
су се својим подвигом уздигли до највећих висина. Ово последње сасвим 
сигурно у буквалном а можда и у пренесеном значењу. Наиме ради се о све-
титељима, монасима – пустињацима, који би се попели на неки стуб (столп) 
који би на врху имао малу платформу, и ту би провели деценије (читав свој 
живот) у непрестаној молитви, уопште не силазећи на земљу. Ево неких 
примера из живота ових светитеља:

„Преп. Теодул. Знаменити патриције на двору Теодосија Великог. По 
смрти своје жене остави сујету света, повуче се из Цариграда на један столп 
код Ефеса где се подвизиваше пуних 30 година.“ (3. децембар);

„Преп. Данило Столпник. (...) У 12. години прими монашки чин, по-
сети Симеона Столпника и од овога би благословен. Жељан самоће Дани-
ло напусти манастир и повуче се у неки запустели идолски храм на обали 
Црног мора. (...) После тога попе се на столп, на коме оста до смрти своје 
трпећи подједнако и жегу и студен и нападе од људи и од демона. (...) Пожи-
вивши 80 година упокоји се овај ангелски човек 489. год.“ (11. децембар); 

„Преп. Лука Столпник. (...) Повуче се на један столп код Халкидо-
на, на коме се подвизиваше пуних 45 година чистећи душу своју од сваке 
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грешне жеље и помисли. Угодивши Богу, упокоји се између 970 - 980. год. и 
пресели се у бољи живот.“ (11. децембар);

„Преп. Симеон Столпник Дивногорац. (...) У шестој години живота 
удаљио се у пустињу ка некоме духовнику Јовану, под чијим руководством 
предао се великом посном и молитвеном подвигу на удивљење свих оних 
који су га видели. (...) Многе године провео на столпу Богу се молећи и 
псалме појећи. (...) Живео понекад по 30 дана без сна и још дуже без 
хране, примао храну из руку ангела.“ (24. мај);

„Преп. Никита Столпник. (...) Никита остави кућу своју, и жену и 
имање, и оде у један манастир близу Перејаславља, где се до смрти подви-
зиваше тешким подвизима. Обложи себе ланцима, и затвори се 
у један столп, због чега се и прозва Столпником. (...) Неки злотвори ви-
деше на њему ланце, па по сијању помислише да су од сребра. За то га једне 
ноћи убише, а ланце скинуше и однеше.“ (24. мај);

Историчар Вил Дјурант у својој „Историји цивилизације“ такође опи-
сује житија неких од светитеља – столпника који се данас поштују у Пра-
вослављу, и на чије нас опонашање живота позивају модерни православни 
вероучитељи и наречени светитељи (попут Јустина Поповића и владике 
Николаја):

„Манастир који је Мартин основао у Поатјеу (362.) био је први од мно-
гих који су се појавили у Галији. Пошто је идеја монаштва дошла у Рим за-
хваљујући Атанасијевом Животу светог Антонија, и Јеронимовом енер-
гичном позиву на испоснички живот, Запад је испрва преузео најнапорније 
и најсамотније форме монаштва, и покушао да у мање повољним поднебљи-
ма примењује строги режим монаха који су живели под египатским сунцем. 
Монах Вулфилајх, у Триру, годинама је живео босоног на стубу; 
зими су му нокти отпадали са прстију, а леденице висиле са 
браде. Свети Сенох близу Тура, живео је затворен у тако тесном простору 
између четири зида да није могао да помера доњу половину тела; у том по-
ложају је провео много година и изазивао поштовање светине.“1

„Сиријска пустиња је била насељена анкоритима (анахоретама, монаси-
ма – пустињацима; прим. И. С.); неки од њих, као хиндуистички факи-
ри, везивали су се ланцима за непомерљиве стене, други су прези-
рали тако стално станиште и лутали по планинама хранећи се травом. 
Кажу да је Симеон Стилит (390? - 459) имао обичај да се одриче хране током 
четрдесет дана ускршњег поста; у току једног ускршњег поста, на његов за-
хтев, ставили су га са нешто мало хлеба и воде у зидом ограђен простор; на 
дан Ускрса зидови су уклоњени, а хлеб и вода нађени нетакнути. У Калат 
Семану, у северној Сирији, око 422, Симеон је себи подигао стуб висок шест 
стопа (два метра) и живео на њему. Постиђен због те умерености, изградио 
још више стубове и на њима живео, све док није начинио стално станиште 
на стубу високом шездесет стопа (двадесет метара). Његов обим на врху није 
био већи од три стопе (једног метра); ограда је чувала свеца да не падне на 
земљу док спава. На том стубу је Симеон живео непрекидно три-

1 Вил Дјурант, Историја цивилизације, Доба вере – први део, стр. 78. Нагласак мој.
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десет година, изложен киши и сунцу и хладноћи. Лестве су омо-
гућавале ученицима да му донесу храну и уклоне његове отпатке. За стуб 
се био везао помоћу конопца; конопац му се усекао у месо, које је 
на том месту иструлило, заударало и привлачило црве; Симе-
он је скупљао црве који су падали са његових рана, говорећи им, 
„Једите то што вам је Бог дао“. (...) Његова „висинска“ побожност 
створила је узор пустињака столпника (стилита) која је потрајала дванаест 
векова и у темељно секуларизованом облику истрајава до данас.“1

После прочитаних неких делова житија ових светитеља, оно што смо мог-
ли поново да уочимо јесте веома велики труд око свог спасења и досезања 
небеског царства, испољен кроз различите небиблијске методе. Попут оста-
лих монаха који се нису пењали на столпове, и ови су остављали своје куће и 
породице ради што већег посвећења, а потом се подвргавали изузетно неху-
маним условима живота, глади и жеђи, као и најразличитијим климатским 
условима. Такође, ту је и самоокивање у ланце, само да би мучење било што 
веће. Колико су ови примери далеко од онога што нам Нови завет говори о 
духовном хришћанском животу и посвећењу, очевидно је и не треба посебно 
објашњавати. Шта више, ова метода посвећења кроз молитве и борављење 
на столповима далеко више подсећа на праксу будистичких монаха и при-
падника других источњачких религија него на нешто што би могло да буде 
иоле хришћанско. Ево шта о овоме казује Ernst Benz:

„У пракси православног монаштва, посебно у његову старијем облику, 
задржале су се веома специфичне оријенталне карактеристике аскезе, које 
умногоме подсјећају на некршћанску, хиндуистичку или будис-
тичку аскетску праксу. Тако се у сиријском монаштву развио тип све-
ца на ступу. На капител каквог усамљеног ступа, који је већином остатак 
каквог срушеног храма, сједа еремит и ту остаје у положају ‘вјечне молитве’. 
Стање сталне медитације долази до изражаја такођер у тјелесном држању. 
Аскета прихваћа молитвени став као трајни положај, тако да су на крају 
– барем према извештају легенди – код неколико сиријских светаца птице 
гнијездиле своја гнијезда на њиховим главама или њиховим испруженим 
рукама.“2

А што се тиче осталих, горе већ поменутих пракси самоизнуривања пра-
вославних светитеља, којим су они желели да досегну спасење (а које су не-
упоредиво различите од пута спасења о којем нас обавештава Божија Реч), 
Benz додаје и ово:

„И други су аскете на руском тлу вршили екстремне физичке покорнич-
ке праксе не само у облику непрекидног поста до 40 дана и по тисућу пута 
поновљеним прострацијама, при чему се молитељ бацао на тло цијелом 
својом дуљином с испруженим рукама и с челом ударао о тле, него и 
ношењем огромних жељезних ланаца и бодљикавих тешких жељезних 

1 Наведено дело, стр. 81. Нагласак мој.

2 Duh i život Istočne crkve, str. 91. Нагласак мој. 
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крижева на голом тијелу испод мантије, стројева за мучење, који се још и 
данас могу видјети по музејима православних самостана.“1

Такође, о овоме читамо и код Вила Дјуранта:
„Међу анкоритима је дошло до великог надметања у подвижништву. Како 

каже опат Дишен, Макарију из Александрије „никада се није могло десити 
да чује за неки подвиг у аскетизму а да сместа не покуша да га надмаши“. 
Ако други монаси нису јели кувано месо у току ускршњег поста, Макарије 
не би јео месо пуних седам година; ако би неки казнили себе неспавањем, 
Макарија су људи могли видети како „махнито покушава да двадесет 
узастопних ноћи одржи себе будним“. У току једног ускршњег поста, 
стајао је усправно ноћ и дан, и није јео ништа осим, једном недељно, неко-
лико листова купуса (…) Шест месеци је спавао у мочвари и тело 
излагао отровним мувама. Неки монаси су се истакли у подвизима 
осаме; тако је Серапион живео у једној пећини на дну амбиса у који је неко-
лико ходочасника једва могло да сиђе; када су Јероним и Паула стигли до 
његове јазбине, нашли су човека од којег су остале малтене саме кости, са 
комадом тканине око слабина, а лице и рамена му је прекривала неподсеца-
на коса; ћелија му је била велика тек толико да у њу стане лежај од лишћа и 
једне даске; а ипак, тај човек је својевремено живео међу римским аристок-
ратама. Неки уопште нису лежали док су спавали – Бесарион четр-
десет година, а Пахомије педесет; неки су се посебно оспособили за ћутање и 
провели многе године не проговоривши ни реч; други су носили тешке 
тегове куда год су ишли, или везивали удове гвозденим нарук-
вицама, штитницима или ланцима. Многи су са поносом бележили 
број година откако нису погледали лице неке жене.“2

Светитељи који су чезнули за мучеништвом

Смрт је, према речима апостола Павла, последњи људски непријатељ (1. 
Кор. 15:26). Из тога разлога, ниједан човек не би требао да чезне за њом. 
Иако је Господ Исус Христос својом смрћу и васкрсењем као и давањем веч-
ног живота свим од Бога рођеним особама, обезбедио небеско блаженство 
у које одлазе након физичке смрти, новозаветни верници треба да изнад 
свега цене живот на земљи, и да на њој прослављају свога Створитеља.

Као што је то случај са многим другим библијским текстовима, добар део 
тзв. „светитеља“ из прошлости је неке од њих, који говоре о смрти, погреш-
но схватио и у складу са тим изражавао жељу за својом што скоријом насил-
ном смрћу (мучеништвом) због доказивања сопствене вере у Бога. Неки од 
стихова који могу да буду погрешно схваћени и протумачени на начин на 
који су то чинили древни „светитељи“ су на пример:

„И не бојте се оних који убијају тело, а душе не могу убити. Него се више 
бојте онога који може и душу и тело да упропасти у паклу.“3

1 На истом месту. Нагласак мој.

2 Историја цивилизације, Доба вере – први део, стр. 79-80. Нагласак мој.

3 Ев. по Матеју 10:28.
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„Рече јој Исус: ја сам васкрсење и живот; ко верује у мене – живеће - ако 
и умре.“1

„Али мени није нимало стало до мога живота, само да свршим свој пут 
и службу коју сам примио од Господа Исуса, - да посведочим еванђеље о 
благодати Божијој.“2

„Уздамо се и спремни смо да радије изађемо из тела и да се код Господа 
настанимо као код куће.“3

„Јер Христос је за мене живот, а смрт добитак. Али како живот у телу за 
мене значи плодан рад, то не знам шта ћу изабрати. Мучим се с две стране: 
имам жељу да умрем и да будем са Христом, што је куд и камо боље; али 
остати у телу – то је потребније ради вас.“4

Вероватно на основу ових као и неких других стихова, неки назови 
хришћански ревнитељи су кроз историју прижељкивали своје страдање и 
мучеништво. Ево како гласе неки од примера из Пролога:

„Преп. муч. Анастасије. Персијанац по роду. (...) Не беше му доста 
што се крстио него се и замонаши, да би се сав предао служењу Господа. По-
ред осталих подвига врло је рано читао житије светих мученика и читајући, 
квасио је књигу сузама, и сам жарко чезнући за мучеништвом. Господ га је 
најзад увенчао венцем мученичким. (...) Пострада 22. јануара 628. г. у граду 
Бетсалое, близу Ниниве.“ (22. јануар);

„Св. преп. муч. Роман. Прост и неписмен сељак из Карпениса. Сазнав-
ши о јунаштву и слави мученика Христових, млади Роман пожели и сам 
мучеништва. Оде у Солун где почне на улици хвалити веру Христову а Му-
хамеда називати баснословцем. Турци га страшно намуче, па га продаду не-
ком капетану галије. Хришћани га откупе од капетана и пошаљу у Св. Гору 
где Роман постане монах код чувеног старца Акакија. Но он је и даље желео 
мучеништва за Христа. С благословом старца оде у Цариград, направи се 
сулуд и почне водити псето кроз улице градске. На питање шта то ради, Ро-
ман одговори да он храни то псето као што хришћани хране Турке. Турци га 
баце у сув бунар где је без хлеба провео 40 дана. Потом га изваде и посеку.“ 
(16. фебруар);

„Св. муч. Сава Готски. У готској страни беше сурово гоњење на хришћа-
не. (...) Најзад осуди кнез Саву на смрт и предаде га војницима. Пун радости 
пође Сава на губилиште хвалећи Господа. Познавши у њему доброга човека, 
војници га хтедоше успут пустити, но Сава се веома ожалости због тога 
и рече војницима, да су они дужни испунити заповест кнежеву. Тада га вој-
ници доведоше до једне реке, везаше камен о врат и бацише га у воду. (...) 
Пострада Сава свети у својој 31. години, 372. год.“ (15. април);

„Преп. муч. Онуфрије Хилендарац. У младости наљути се на роди-
теље и пред Турцима изјави да ће се потурчити. Одмах за тим покаја се за те 
речи, оде у Хилендар где се замонаши. Мучен савешћу он се реши на муче-

1 Ев. по Јовану 11:25.

2 Дела апостолска 20:24. Нагласак мој.

3 2. Коринћанима 5:8. Нагласак мој.

4 Филипљанима 2:21-24. Нагласак мој.
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ништво. Зато, с благословом духовника свога, оде у Трново, где се јави Тур-
цима, објави себе хришћанином, наруга се Мухамеду, због чега би посечен 
4. јануара 1818. год. у 32. години свога живота. Тело овог духовног витеза 
није сачувано, јер га Турци бацише у море.“ (4. јануар);

„Св. муч. Јован Јањински. (...) Мучитељима својим он храбро рече: 
„Чините што хоћете, да бисте ме што пре послали из овог кратковременог 
живота у живот вечни: роб сам Христов, Христу следујем, за Христа умирем, 
да бих с Њим живео!“ После тога Јован би везан у синџире и доведен на спа-
лиште. Видећи огањ велики, спремљен за њега, Јован сам потрча и скочи у 
пламен. А мучитељи његови смотривши како он воли смрт у огњу, извукоше 
га из огња и осудише на посечење мачем. Када му одсекоше главу, бацише 
и главу и тело у огањ. (...) Тако сконча смрћу мученичком и прими славни 
мученички венац свети Јован Јањински 18. априла 1526. г.“ (18. април);

Из управо наведених примера могли смо да увидимо да су неки од вер-
ника, које Православље држи за свеце, читањем житија мученика или пак 
из неких других разлога, желели да окончају свој живот много раније него 
што је то Господ за њих био планирао. Неки од њих су, играјући се својом 
судбином, страдали у раној младости (од око 30 година) иако за то није 
било никаквог разлога. Неки су сами скакали у ватру, да би што пре доспе-
ли у небеско царство, а други одбијали да буду пуштени на слободу намерно 
срљајући у смрт – бивајући уверени да ће их Христос са широким осмехом 
дочекати у рају. 

Иако нам се може учинити да су набројани примери јаки докази непо-
колебљиве вере у Бога од стране ових мученика, те да су сви ови већ „овен-
чани“ небеском славом због свога храброга сведочанства; из светописамске 
перспективе овде се ради о крајњој неозбиљности и исказивању апсолутно 
антибиблијске духовности. То једноставно из разлога што у Светом писму, а 
поготово у Новом завету не налазимо ни један једини пример да је било која 
Богу угодна личност намерно срљала у смрт да би тиме исказала своју веру. 
Апостол Павле додуше каже „имам жељу да умрем и да будем са Христом“, 
али се овај апостол никада није излагао непотребним животним опасности-
ма, а посебно није имао „жарку жељу за мучеништвом“ попут православних 
светитеља. Да бих то доказао навешћу неколико примера из апостолских 
списа.

Када је Господ Христос говорио о великим невољама које ће задесити 
становнике Јудеје, па и вернике који у тој покрајини буду живели, он их је 
упутио да, ако је могуће, што пре побегну и избегну смрт која им буде пре-
тила:

„Када, дакле, видите да гнусоба опустошења, о којој је говорио пророк 
Данило, стоји на светом месту, ко чита нека разуме, тада становници Јудеје 
нека беже у горе, а ко буде на крову куће нека не силази да узме што из 
своје куће и ко буде у пољу нека се не враћа да узме свој огртач. (...) Молите 
се да бежање ваше не буде у зиму или у суботу...“1 

Такође, своје верне ученике је упутио да беже пред прогонитељима:

1 Ев. по Матеју 24:15-20. Нагласак мој.
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„Када вас гоне у овоме граду, бежите у други; заиста вам кажем, не-
ћете свршити са градовима Израиљевим док не дође Син човечији.“1

Након мучеништва апостола Јакова, Зеведејевог сина, апостол Петар је 
био стрпан у тамницу. Током ноћи, Господњи анђео је ослободио Петра там-
ничких окова и извео из затвора у коме се налазио. Апостол након свога ос-
лобађања није имао ни најмању жељу да се врати у затвор и ту сачека своју 
сутрашњу смртну пресуду. Насупрот томе, веома се обрадовао анђеоској ин-
тервенцији и својој поновној слободи:

„И кад Петар дође к себи, рече: сад заиста знам да је Господ послао свога 
анђела, те ме избави из Иродове руке и од свега што је очекивао јудејски 
народ.“2 

Након што се јавио сакупљеним верницима који су се непрестано моли-
ли за њега, Петар је под окриљем ноћи напустио место на коме је могао 
бити откривен и поново ухапшен (стихови 12-18). Сличан пример налазимо 
и код малочас помињаног апостола Павла. Након што је доспео у римски 
затвор у Јерусалиму и чекао саслушање, више од четрдесеторице његових 
верских противника је положило заклетву да неће ни јести ни пити док га 
не убију. Направљен је план који је подразумевао да римски војни заповед-
ник треба да буде обманут да пошаље Павла са малом пратњом у синедри-
он на испитивање, да би га поменута група успут напала и лишила живота. 
Срећом, Павлов сестрић је сазнао за ову уроту и о свему обавестио свога уја-
ка. Према апостоловом налогу, младић је о свему одмах известио и римс-
ког заповедника, те је Павле безбедно, уз јаку оружану пратњу током ноћи 
спроведен у даљњи град Кесарију.3 Када прочитамо читав текст који нам 
описује претходни догађај, ни у једном његовом делу не можемо да препоз-
намо апостолово одушевљење због смрти која му је непосредно престојала, 
а поготово не одбијање могућности да спаси свој живот. Сасвим супротно 
такозваним „преподобнима“ из наредних векова, апостоли су користили све 
расположиве (Богу угодне) начине да сачувају своје животе. Исто сазнајемо 
из епизоде Павловог бекства из града Дамаска, одмах по његовом преоб-
раћењу у хришћанство, пред разулареном руљом која је желела да га убије. 
Овај херој вере је морао да бежи и то не на тако „херојски“ начин – тако што 
су га браћа у вери спустила ноћу преко градског зида сакривеног у корпи:

„Они су пак пазили на градска врата дању и ноћу – да би га убили. Али, 
његови ученици узеше га и ноћу спустише у котарици преко зида.“4

Исто тако, када су сазнали да се налазе у смртној опасности у граду Ико-
ниуму, у време када су тамо објављивали еванђеље, апостоли су побегли у 
други град:

1 Ев. по Матеју 10:23.

2 Дела апостолска 12:11. Нагласак мој.

3 Види: Дела апостолска 23:12-35.

4 Дела апостолска 9:24-25.
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„А кад многобошци и Јудеји са својим старешинама навалише да их зло-
ставе и побију камењем, они то дознаше, те побегоше у ликаонске градо-
ве, Листру и Дерву и њихову околину, па онде проповедаше еванђеље.“1

Наведени апостол, који је више пута упутио хришћане да се угледају на 
њега као што се он угледао на Христа2, својим је примерима, а посебно изја-
вом коју ћу за који трен навести, дао упутство на који начин сваки хришћа-
нин треба да се понаша у случају да се од њега очекује полагање живота:

„Ако сам пак крив, или ако сам учинио нешто што заслужује смртну каз-
ну, не избегавам смрт; али ако нема ништа од онога за шта ме ови оптужују, 
нико ме не може оставити њима на милост и немилост. Улажем призив 
цару.“3

Од свакога хришћанина се, према Светом писму, увек очекивало и оче-
кује трезвено здраворазумско понашање, које искључује сваку врсту верског 
фанатизма а поготово свесно настојање за што скоријим окончањем сопс-
твеног живота – тобоже ради доказивања верности Христу. Овакво намерно 
срљање у смрт испољено од стране православних светитеља могли бисмо, 
можда, да подведемо и под појам самоубиства, једино са том разликом што 
поменуте особе нису саме себи одузеле живот, већ су искористиле прву при-
лику да би их неко убио. Заправо, одбијање понуде да буде ослобођен смр-
тне пресуде, од св. Саве Готског, шта друго значи него оно што сам малочас 
навео, а поготово из разлога што се од њега уопште није захтевало одрицање 
од вере у Христа? Сасвим је сигурно да ни један од апостола никада не би 
пропустио да искористи прилику за сопственим ослобађањем и сачувањем 
живота, што доказује и Павлов захтев да, због своје одбране, изађе и пред 
самог римског цезара. Овакве примере, сличне апостолским, налазимо и 
код првих црквених отаца из II века, као на пример код Поликарпа, еписко-
па цркве у Смирни, који је био ученик апостола Јована Богослова:

„Када је бискуп Поликарп (Polycarp), Иринејев учитељ, доспео у про-
гонство, он није тражио мучеништво. Напустио је Смирну како би се 
сакрио негде на селу. Међутим, на крају је ипак био примећен, ухапшен и 
спаљен на ломачи (155. или 166). (...) Поликарп није храбро одмарширао у 
смрт зато што је мрзео свет и желео да утекне у следећи. Он је покушао да 
сачува свој живот, али када се неминовно суочио са реалношћу муче-
ништва, утешио се сазнањем да ће његово тело и душа бити ускрснути.“4

На исти начин је, у време прогонстава, поступио и Поликарпов ученик 
Иринеј, који је доцније постао епископ цркве у Лиону:

„У раздобљу од 155. - 177. године, стање напетости између пагана и лион-
ских хришћана довело је до крвавих прогонстава. Ствар је започела светина, 
али су римски гувернер и његови војници на крају узели активног учешћа. 
Након што је лионски бискуп умро за време прогонства, Иринеј је постао 

1 Дела апостолска 14:5-6. Нагласак мој.

2 1. Кор. 4:16; 11:1; Фил. 3:17; 1. Сол. 1:6; 2. Сол. 3:9.

3 Дела апостолска 25:11.

4 Рај једна историја, стр. 72. Нагласак мој.
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његов наследник. Изгледа да је Иринеј спасао сопствени живот тако што се 
скривао током тих година.“1

Очигледно је да наведени примери неких од првих црквених учитеља у 
послеапостолском периоду потврђују тезу коју сам изнео на почетку овог 
дела поглавља. Житија каснијих „преподобних мученика“ и „светитеља“ 
које православни славе и узвисују, у сваком случају нису ни у чему налик 
на животне ставове које су испољавали рани хришћани. Они представљају 
фанатично понашање какво налазимо и данас код припадника нехришћан-
ских религија, који сматрају да ће својим намерним одласком у смрт због 
вере, заслужити наклоност божанства и одлазак у рај.

Доситеј је признао да је и он у раној младости, попут нпр. преп. мученика 
Анастасија и Романа, читао житија разних страдалника и желео да пострада 
као мученик за Христа:

„Ја, напунивши моју главу детињску с казанијами и с пролози, а не бу-
дући нимало кадар сврх чеса либо како ваља мислити ни расуждавати, на-
умио сам био савршено да се посветим. Размишљавајући шта су страдали 
мученици, ја бих тешко жалио што и сад не муче христјане, те бих се ја 
намах дао за закон испећи...“2 

Сада, када смо утврдили да примери преподобних мученика, који су 
жудили за сопственом смрћу и умирали провоцирајући непријатеље да их 
убију, уопште нису по угледу на апостолске, аргументовано ћемо доказати 
да овакво понашање и није представљало сам врхунац безумља. Врхунац 
погрешног разумевања Библије и нехришћанског понашања у Православљу 
достигли су људи који су у складу са својом лудошћу коју су испољавали, 
управо тако и названи: „јуродиви Христа ради.“

Јуродиви Христа ради 

Посебна посластица овог нашег проучавања светачких житија биће уп-
раво излагање о посебној врсти православних светитеља који се називају 
„јуродивима“. Ево на који начин овај појам дефинише „Лексикон страних 
речи и израза“ Милана Вујаклије:

„Јуродив (рус. Юродивый; шашав, суманут) „будала Христа ради“, назив 
апостола Павла и осталих апостола. Руси сматрају да се на оваквим јуроди-
вима, лудацима од рођења, испољила воља божија, због чега их називају 
„божијим људима“ и верују да имају моћ прорицања; у V веку: они који су се 
излагали руглу и исмевању сматрајући то моралним савршенством.“ (стра-
на 378).

1 Наведено дело, стр. 71. Нагласак мој.

2 Изабрани списи, стр. 71. Нагласак мој. Богу хвала, Доситеј се није досетио онога што је на ум 
пало преп. мученику Онуфрију Хилендарцу, који је, уз благослов свога духовника, 1818. год. 
„мученички пострадао“ након што се пред Турцима наругао муслиманском пророку Муха-
меду. Иако су били готово савременици, Доситејев духовник игуман Теодор је, за разлику 
од духовника Онуфријевог, био сасвим другачије памети и свим силама одговарао младога 
Доситеја од таквих сулудих и фанатичних „светачких“ идеја. 
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Пре него што дам библијски одговор на то шта је апостол Павле мислио 
када је о себи (и другим апостолима) говорио као о „будалама Христа ради“, 
желим да укратко погледамо житија ових светаца и сагледамо у чему се сас-
тоји њихов светитељски подвиг1:

„Преп. Максим Капсокалива. У XIV веку подвизивао се као монах у 
Светој Гори на свој нарочити начин; наиме, правио се мало јуродив и стално 
је мењао своје обиталиште. А његово обиталиште била је колиба од грања. 
Једну за другом колибу он је подизао и палио, због чега је и назват Капсока-
лива, тј. Паликолиба. Сматран је за лудака све док није у Свету Гору дошао 
св. Григорије Синаит који у Максиму открије јединственог подвижника, чу-
дотворног молитвеника и „ангела у телу“. Преставио се Господу 1320. год.“ 
(13. јануар);

„Блажени Теодор, Христа ради јуродиви Новгородски. Пред смрт тр-
чао улицама и викао свима и свакоме: „Проштавајте, путујем далеко!“ умро 
1392. год.“ (19. јануар);

„Св. блажени Николај, јуродиви псовски. Живео животом јурода 
и граду Пскову у време Цара Ивана Грознога и упокојио се 28. фебр. 1576. 
год. (...) Ретком неустрашивошћу одликовали су се јуродиви Христа ради. 
Блажени Николај трчао је по улицама града Пскова правећи се луд...“ (28. 
фебруар);

„Преп. Тома Јуродиви. Кад год по послу манастирском беше у граду 
Антиохији, овај Тома се прављаше луд Христа ради.“ (24. април);

„Преп. Исидора Јуродива. Живела у IV столећу, и била монахиња 
у женском манастиру у Тавенисиоту. Правила се луда, да би скрила своју 
врлину и подвиг. Радила је најпрљавије послове, хранила се сплачинама 
од судова, услуживала је све и свакога, и била презирана од свију и свако-
га. У то време открије ангел Божји великом подвижнику Питириму тајну о 
Исидори. Питирим дође у женски манастир, и кад види Исидору, он јој се 
до земље поклони. Тако и она њему. Тада сестре кажу Питириму, да је она 
луда. „Ви сте луде“, одговори Питирим, „а ова је већа пред Господом и од 
мене и од вас; ја само молим Бога, да мени да оно што је њој намењено на 
Суду Страшном!“ Тада се сестре застидеше и умолише и Питирима и Исидо-
ру за опроштај. Од тада сви почеше указивати Исидори почаст. А она да би 
избегла почаст од људи, одбеже из манастира, и умре незнано где око 365. 
год.“ (10. мај);

„Блажени Исидор Јуродиви, Христа ради. Немац пореклом. До-
шавши у Ростов заволи веру православну, па не само да постаде члан Пра-
вославне Цркве него узе на се тешки подвиг јуродства. Ноћеваше у 
једној колиби од грања, што сам беше направио у неком блатишту.“ (14. 
мај). 

Ипак, јуродиви нису заслужили епитете светитеља само због лудости коју 
су испољавали. Неки од њих су у свој тешки светитељски подвиг укључива-
ли и крајње недолична понашања, за које је апостол Павле рекао да се ни 

1 Наведени текстови који следе су из Охридског пролога владике Николаја. Нагласци курзи-
вом су моји.
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„не спомињу међу светима“1. Ево шта о неморалности јуродивих светитеља, 
који су оваквим и сличним подвизима у одсудним тренуцима доприносили 
„тријумфу Православља“ и у кризним временима „васпостављали нарушену 
духовну равнотежу“, можемо да прочитамо у православној литератури:

„Многи су јуродиви у Русији ишли наги, али су агиографи тежили 
да на њихову голотињу набаце покров црквеног сјаја. Читајући житија гр-
чког јуродивог Симеона, видимо да парадокс јуродивости не обухвата само 
разумску, него и моралну сферу личности. Овде се хришћанска светост не 
прикрива само обличјем безумља, него и неморала. Свети све време 
врши недоличне поступке: чини оно што не доликује чинити у храму, 
једе кобасицу на Велики Петак, игра са јавним женама, уништава робу на 
пијаци и др. Руски агиографи више воле да врше позајмице из житија св. 
Андреја, у коме елемент неморалности није присутан. Само народна пре-
дања о Василију Блаженом, као и оскудне напомене летописаца, показују 
да ни руским јуродивима није била туђа афектација неморала. 
Њихова житија чедно покривају читаву ову страну њиховог подвига сте-
реотипном фразом: „Бестидно се понашао“. „Јурод“ и „похаб“ (староруски: 
„бестидник“; прим. И. С.) – епитети, коришћени подједнако у старој Русији 
– изражавају, изгледа, две стране ругања „нормалној“ људској природи: ра-
ционалној и моралној.“2

Доситеј Обрадовић, који је бивајући у манастиру Хопово прочитао сва 
житија и по неколико пута, добро је упознао и житија јуродивих светаца. 
Говорећи о њима, српски просветитељ је писао овако:

„Читајући шта су неки радили који су се Христа ради будале чинили (нек 
свак ово добро забележи: Христа ради будала), долазио бих у искушеније: а 
како би било кад бих се и ја будалом учинио, па да људи не знаду да сам ја 
светац, него да мисле да сам [ј]уродив? Турци су у овом пункту одвећ орто-
докси, јер они свакога ко је лишен ума за свеца почитују; но да су христјани 
кад могли у ово прелаштеније пасти, имајући у руку премудру и здраву је-
вангелску науку, томе се није могуће довољно начудити. Но по свој прилици 
преварили су се неки, наопако разумевајући3 апостола Павла речи: „Ми 
уроди Христа ради.“ А ко је гди читао да је благочини и светонаравни 
апостол наг по сокаку трчао4, како су они чинили који су апостолске речи 
накриво и лудо толковали. Но шта не учини глупо и нерасудно сујеверије!“5

1 Види у: Посл. Ефесцима 5:3-12.

2 Георгије Федотов, Светитељи старе Русије, Логос, Београд 2005. год. стр. 171-172. Нагласак 
мој.

3 Но, православни сматрају да је јуродивост настала управо због исправног разумевања Светог 
писма. За свештеномученика Александра, епископа команског, владика Николај овако ка-
зује: „И Александар му рече, да је он био грчки филозоф, да је уживао високу част и положај, 
но да је све одбацио, понизио се, направио се јурод Христа ради од онда откад је прочи-
тао и разумео Св. Писмо.“ (Пролог, 12. август. Нагласак мој).

4 Доситеј вероватно мисли на блаженог Максима (и њему сличне), за кога Пролог вели овако: 
„Блажени Максим, Христа ради јуродиви, ходио је зими наг московским улицама. На савете 
људи да се обуче и заштити од зиме, он је одговарао: „Јесте зима љута, али је сладак Рај!“ (2. 
мај; расуђивање, нагласак мој.)

5 Доситеј Обрадовић, Изабрани списи, стр. 127. Нагласак мој.
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По даној му великој мудрости, Доситеј је православну науку – која је ду-
шевне болеснике (који би се данас сигурно налазили на лечењу у психијат-
ријским болницама) прогласила светитељима – назвао глупим и нерасуд-
ним сујеверјем. Овакав његов став се у потпуности слаже са учењем Светог 
писма. Као доказ за ову тврдњу, наравно, навешћу „спорне“ речи апостола 
Павла и детаљно образложити њихово значење:

„Сматрам, наиме, да је Бог нас апостоле као последње поставио, као на 
смрт осуђене, да нас гледа свет, и анђели и људи. Ми смо будале Христа 
ради, а ви сте мудри у Христу; ми смо слаби, а ви јаки; ви сте славни, а ми 
презрени. До овога часа и гладујемо, и жеднимо, и нисмо одевени, и туку 
нас, и потуцамо се, и трудимо се радећи својим рукама. Кад нас руже – ми 
благосиљамо, кад нас гоне – ми подносимо, кад нас грде – ми се благо об-
раћамо; постали смо као неко смеће света; као отпад свију све до сада. (...) 
Молим вас дакле угледајте се на мене.“1

Проучавајући живот православних јуродивих светитеља, особа која не 
познаје добро науку Светог писма, могла би да извуче више паралела из-
међу ових Павлових речи и житија светих. Но, са друге стране, нико од оних 
који познају новозаветне текстове и упознати су са начином живота апос-
тола, никада неће ни помислити да су Павле и остали били јуродиви (тј. 
шашави и суманути) попут оних из каснијих векова.

Према јасно изложеном Христовом и апостолском учењу које је записа-
но у Библији, а као што смо више пута говорили до сада, произилази да ће 
многи људи одбацивати поруку еванђеља, због свога неверовања у основне 
истине хришћанске вере. Апостолско проповедање је наилазило на пози-
тиван одзив само код мањег броја људи, док је светина остајала по страни, 
подсмевајући се њиховим беседама. Ево једне од реакција тадашњег света 
на речи еванђеља исказане кроз уста апостола:

„А кад су чули за васкрсење из мртвих, једни су се ругали, а други реко-
ше: чућемо те други пут о томе.“2

Управо из разлога што се највећи број људи који је чуо апостолске пропо-
веди исмејавао еванђељу, и сматрао посве немогућом идеју о спасењу кроз 
веру у човека који је био распет као злочинац, Павле је изјавио:

„Јер реч о крсту је лудост онима који пропадају, а нама који се спасавамо 
– сила Божија. (...) Ми проповедамо Христа распетога – Јудејима саблазан, 
многобошцима лудост, а самим позванима, како Јудејима тако и Грцима, 
Христа као силу Божију и мудрост Божију.“3

Сви који су постајали хришћани, прихватајући оно што је „лудо“ пред 
светом, били су од стране неверујућих сматрани лудацима тј. будалама (ради 
Христа), а поготово због тога што су одбацили своју прадедовску традици-
оналну религију због учења неке, како су мислили, јеврејске секте. Свакако 
се, наравно, подразумева да се првовековни хришћани нису понашали по-
пут умоболника и душевних болесника као што је то био случај са многим 

1 1. Коринћанима 4:9-13, 16. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 17:32. Нагласак мој.

3 1. Кор. 1:18, 23-24. Нагласак мој.
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православним светитељима, иако су ради своје вере у Исуса били сматрани 
чудацима.

Међутим, постоји још једно дубље значење Павлових речи у којима он 
себе и остале апостоле назива „будалама Христа ради“. Наиме, неки од вер-
ника у Коринту, којима је Павле упутио ово писмо, нису били баш најдис-
циплинованији, тј. живели су супротно хришћанским моралним начелима. 
Неки су ишли и даље за ранијим начином размишљања, какав је преовла-
давао у грчком свету – што се тиче следбеништва различитих религијских и 
филозофских праваца. Преневши овакве поделе у цркву, коринтски верни-
ци су начинили неколико фракција: 

„Обавештен сам о вама, наиме, браћо моја, од Хлојиних домаћих, да су 
свађе међу вама. Мислим то што сваки од вас говори: ја сам Павлов, а ја сам 
Аполосов, ја пак Кифин, а ја Христов.“1 

Дакле, док су неки верници подржавали Павлов рад, неки други су смат-
рали да он није вредан поштовања. Ти други су више ценили Аполоса (ве-
роватно због његове речитости; види Дела ап. 18:24-28 и 2. Кор. 10:10-11; 
11:6), Петра (због тога што је био увек први међу дванаесторицом апостола 
– насупрот Павлу који за време Исусове земаљске мисије уопште није био 
Његов следбеник), а она четврта група која је учествовала у расколу нази-
вала се поштоваоцима Христа. Иако је ситуација у тако подељеној младој 
цркви била тешка, постојали су још многи други проблеми који су били ре-
зултат телесности (недуховности) тамошњих верника. Неки од њих су били 
поносни због свог материјалног богатства и ниподаштавали сиромашне 
(11:20-22), други су одбијали да учествују у потребама апостола тј. њихове 
мисијске службе (9:1-15), трећи су још увек, по навици од раније, посећи-
вали и гостили се у идолским храмовима (8:10-12), четврти су се међусобно 
тужили и износили своје парнице пред световне судове (6:1-9) итд. И поред 
свих проблема, Павле је у својим обраћањима овој цркви одлучио да буде 
снисходљив и понизан, иако је могао и имао право да много одлучније и 
оштрије укори овакво њихово понашање. Следећи Христов пример, апос-
тол Павле се одрекао самога себе и своје воље (не одговарајући на увреде и 
омаловажавање од стране Коринћана) стрпљиво подносећи и поучавајући 
недуховне обраћенике у овом грчком граду. Господ је наиме рекао:

„Но Исус их дозва и рече им: знате да они који важе као владари народа 
господаре над њима и њихови великаши их тлаче. А међу вама није тако. 
Него ко хоће да буде велик међу вама, нека буде слуга, и ко хоће да буде први 
међу вама, нека буде свима слуга; јер и Син човечји не дође да му служе, 
него да послужи и да даде свој живот као откуп за многе.“2

Христови апостоли, бивајући послушни овој заповести свога Господа, не 
само да су, дакле, били омаловажавани и одбацивани од стране неверујућих 
(безбожних) људи, већ су слична ниподаштавања и оговарања доживљава-
ли и од верника око којих су се толико трудили и залагали. Ово апостолско 
пожртвовање је било такво, да су због своје службе црквама (и свим верни-

1 1. Коринћанима 1:11-12.

2 Ев. по Марку 10:42-45. Нагласак мој.
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цима понаособ) много пута били у глади, жеђи и разним опасностима (Дела 
ап. 20:31; 2. Кор. 11:23-29). 

Изговарајући ове речи прекора (односи се на текст из 1. Кор. 4:6-16), а 
мислећи на себе и друге проповеднике еванђеља које су људи омаловажава-
ли, вређали и прогонили – а да су они све то трпели и подносили без жеље за 
остваривањем личних интереса и осветом због причињене штете (све ради 
добробити и спасења других) – Павле казује да су они „будале Христа ради“. 
Једноставно, такво понижење од верујућих и безбожних које су апостоли 
подносили, не имајући притом од тога никакве видљиве материјалне или 
неке друге користи, не би поднео нико други а да убрзо не одустане од свог 
дела. Овако пак, апостоли угледани на Господа, чинили су нешто што не би 
нико други – чинећи себе будалама у очима разних подсмевача.

Но, ни у једној јединој речи овог, малочас поменутог Павловог говора, 
не можемо да препознамо „лудовање“ са каквим се сусрећемо у житијима 
оних који су тобоже, својим јуродством, опонашали апостолски пример. Као 
још један доказ за то да Павле никада није био „јуродив“ у буквалном смис-
лу, навешћу један веома за ову прилику значајан пример. Наиме, приликом 
свога утамничења које је доживео у Палестини и боравка у затвору за време 
управитељства римских намесника Феликса и Феста, овај апостол је имао 
прилике да изложи своју одбрану. Тако је, пред Фестом и краљем Иродом 
Агрипом, наводећи Господње речи и садржај своје небеске визије, Павле из-
нео на чему заснива темеље своје мисије. Господ је Павлу изрекао заповест 
коју је овај одмах послушао:

„Него устани и стани на све ноге: јавио сам ти се, наиме, за то да те одре-
дим за служитеља и сведока свега овога – како си ме видео и како ћу ти се 
још јављати. Ја ћу те избављати од твога народа и од многобожаца, којима 
те шаљем, да им отвориш очи, да се обрате од таме ка светлости и од сатан-
ске власти к Богу, да верујући у мене приме опроштај грехова и део међу 
онима који су освећени.

Стога, краљу Агрипа, нисам био непокоран небеском виђењу, него сам 
прво онима у Дамаску, затим у Јерусалиму, по свој јудејској земљи, и мно-
гобошцима проповедао да се кају и обраћају Богу чинећи дела достојна по-
кајања. Због тога Јудеји ме ухватише у храму и покушаше да ме убију. Али 
добивши помоћ од Бога до данашњег дана стојим и сведочим малом и ве-
ликом не казујући ништа друго сем онога што су пророци и Мојсије рекли 
да ће се догодити, да ће Христос пострадати, да ће као први из васкрсења 
мртвих објавити светлост нашем народу и многобошцима.“1

Оно на шта треба да обратимо посебну пажњу јесте Фестов одговор на 
ово Павлово излагање:

„А кад је у својој одбрани ово изнео, рече му Фест сасвим гласно: ниси при 
чистој свести, Павле; велика ученост доводи те до маније.“2

Ипак, да ли је могуће да је Павле био манијак? Судећи према овом Фес-
товом закључку, којег је изрекао гласно пред свим присутнима, апостол је 

1 Дела апостолска 26:16-23.

2 Дела апостолска 26:24. Нагласак мој.
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био једнак људима који су сишли с ума – пошто и такви износе пред своје 
слушаоце - рационалисте различите фантазије о небеским виђењима, ван-
земаљцима, вилама и слично. Но, Павле је био далеко од лудила! Ево како 
је гласио његов одговор:

„На то ће Павле рећи: нисам луд, угледни Фесте, него изговарам исти-
ните и разборите речи. Зна, најзад, све ово и краљ, коме слободно го-
ворим; не верујем, наиме, да му је ишта од овога непознато, јер се то није 
догодило у неком углу.“1

Као што смо увидели из напред наведених текстова Светога писма, 
Христови апостоли су се у своје време сусретали са изругивањем и прогла-
шавањем за оне који су скренули с здраве памети, а управо због пропове-
дања еванђеоских истина које су паганским Грцима и Римљанима биле 
несхватљиве. Но, апостолске речи никада нису биле налик ономе што су 
чинили и говорили јуродиви православци. Апостолске речи су биле исти-
ните и разборите. Ниједан од апостола или њихових наследника никада 
није лудовао пред окупљеном масом, хранио се сплачинама од судова или 
трчао наг по улицама – да би сакрио своју „дубоку посвећеност“ Богу. Овак-
во лудовање јуродивих заиста нема ничег заједничког са Исусом Христом 
и његовом трезвеном и светом науком коју треба да следе Његови ученици 
кроз све векове.2

Пошто смо на овај начин сагледали најзанимљивије детаље из светач-
ких житија и дали на њих једини могући светописамски одговор, споменућу 
укратко још неколико примера из „вечитог српског еванђеља“, које желим 
да моји читаоци размотре и о њима донесу свој реалан суд без много мојих 
коментара. Примери који следе би требали да покажу сву безумност много 
већег броја светачких примера за које немамо места да их споменемо у овом 
поглављу, а који могу веома лоше да утичу на умове младих људи у Србији 
који би могли да крену стазама самодеструкције - без великих шанси за пов-
ратак у друштво здравомислећих особа.

1 Дела апостолска 26:25-26. Нагласак мој.

2 Једини пример „јуродивости“ неке од библијских личности, са којим бисмо могли да упоре-
димо лудовање православних, јесте пример Јесејевог сина Давида, пре него што је постао 
цар над Израиљем. Наиме, бежећи од цара Саула да би сачувао свој живот, Давид је учинио 
неколико грехова. Најпре је преварио свештеника Ахимелеха да га је на пут послао сам цар 
Саул, потом је узео хлебове из Светиње које су смели да једу само свештеници а затим побе-
гао к филистејском цару Ахису у Гат. Када је схватио да је био лакомислен, те да се сада нала-
зи у рукама крвних непријатеља против којих је ратовао и убио њиховог јунака Голијата, за 
Давида пише да је урадио следеће: „И Давид метну ове ријечи у срце своје, и побоја се веома 
Ахиса цара Гатскога. И претвори се пред њима и учини се луд у рукама њиховијем; 
и шараше по вратима, и бацаше пјену низ браду своју. А Ахис рече слугама својим. Ето, 
видите да је човјек луд; што сте ми га довели? Зар немам доста лудијех, него ми дове-
досте тога да лудује преда мном? зар ће тај ући у кућу моју?“ (1. Самуилова 21:12-15. Нагласак 
мој). Очигледно је да Божија Реч нипошто не хвали овакво Давидово понашање, већ га јасно 
означава као сагрешење које Јесејевом сину ни мало није служило на част. Према томе, и ју-
родиво понашање светитеља кроз векове, према Библији, заслужује једино такву и нипошто 
другачију оцену. Јуродивост ових људи а исто тако и њихово узвисивање и проглашавање за 
„одважне светитеље“ у оквиру читаве Православне цркве само доказује колико се поменута 
црква налази далеко од изворног Христовог учења којег су ширили апостоли у првом веку, а 
које и дан данас ревносно следе еванђеоски хришћани. 
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 Светитељски подвизи као примери српској омладини 

„Преп. Јован пустињак. Син беше неке жене хришћанке, Јулијане, у 
Јерменији. Још као дечак остави мајку своју и одбеже у пустињу. (...) 
После се млади Јован удаљи и повуче у самоћу. Спусти се у неки сух бунар, 
где проведе пуних 10 година у посту, молитви и бдењу. (...) После 10 година 
тешког подвига у бунару представи се св. Јован Господу...“1 (29. март);

„Преп. Јован Ветхопешчерник. (...) Најзад се настанио у Харитоно-
вој пећини где се предао тврдом подвигу проводећи дане и године у посту, 
молитви и бдењу, непрестано помишљајући на смрт и учећи се смирењу.“2 
(19. април);

„Преп. Нил Столбенски. (...) Ископао себи гроб близу келије, и сваки 
дан плакао над њим.“3 (7. децембар);

„Преп. Атанасије, затворник печерски. Овај свети човек после ду-
гог подвига умре, и би од братије опран, обучен и припремљен за сахрану. 
Два дана лежаше тако мртав, и наједанпут оживе. Када дођоше да га сахра-
не, нађоше га где седи и плаче. Потом се затвори у келију, и 12 година још 
проживе, о хлебу и о води једино, ни с ким не проговоривши речи.“4 (2. де-
цембар);5

Следећи пример би дакако могле да послушају и следе наше, иначе лепе, 
српске кћери – девојке и жене – уколико желе да својим понашањем, попут 
древних светитељки, уистину угоде Богу:

„Многи од њих (светитеља – монаха и монахиња; прим. И. С.) сматра-
ли су да је телесна чистоћа препрека за побожност; девица Силвија је 
одбијала да пере било који део тела сем прстију; у једном са-
мостану од 130 монахиња ниједна се није никада окупала, или 
опрала ноге. Међутим, пред крај четвртог века монаси су се препустили 
води, а опат Александар је презирао ту декаденцију и са носталгијом се 
сећао времена када монаси „никада нису умивали лице“.“6

Још нека корисна упутства за српске домаћине

Поред примера младима, у Житијима налазимо и упутства како српски 
домаћин треба да се опходи према криминалцима. Пошто према ставовима 

1 Да би један српски омладинац постао „преподобни“ попут овог Јована и заслужио да буде 
сврстан међу православне светитеље, треба да напусти родитеље и живи у безводном бунару, 
где ће на крају умрети млад.

2 Уколико у близини нема таквог бунара, добро ће послужити и пећина у којој ваља да непре-
стано размишља о своме будућем погребу.

3 Није од згорега ни да унапред ископа себи гроб и свакодневно оплакује своју смрт.

4 Ако се деси да се после дугог оплакивања и растави са душом, а потом на чудноват начин 
васкрсне, ваља да се затвори у келију, да одатле никако не излази и ни са ким не разговара до 
краја живота, стално плачући и јаучући.

 

5 Нагласци на наведеним текстовима из Пролога су моји.

6 Вил Дјурант, Историја цивилизације, Доба вере – први део, стр. 80. Нагласак мој.
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које заступа СПЦ српски народ представља нацију која је крштена још пре 
хиљаду година, што ће рећи да су сви Срби хришћани, сасвим је сигурно да 
су даље наведени светитељски примери нешто за чим би сви они требали 
да теже да достигну. Узгред буди речено, буџет наше државе би био знатно 
растерећен јер се не би исплаћивале плате полицији – која не би ни имала 
разлога да постоји:

„Вративши се једном с пута својој келији, Макарије Велики виде некога 
лопова где износи његове ствари из келије и товари на магаре. Макарије му 
ништа не рече, него му још поможе, да удобно натовари све ствари на мага-
ре, говорећи сам себи: ништа не донесосмо на овај свијет (1. Тим. 6-7). Други 
један старац, кад су му разбојници све узели из келије, обазре се и виде да 
му нису узели неки завежљај с новцима, што је лежао негде скривен, па брзо 
узме тај завежљај, викне разбојницима и преда им и то. Трећи опет, зате-
кавши лопове где пљачкају његову келију, викне им: „Журите, журите, да 
не наиђе братија, те да ме не спрече испунити заповест Христову: који твоје 
узме, не ишти“ (Лк. 6, 30).“1

Закључак

Шта рећи на крају овог поглавља? Житија светих су осведочено збирка 
веома чудних приповести још чуднијих понашања оних које православни 
држе за светитеље. Надам се да смо се сви заједно уверили у истинитост 
свих констатација које је о овој врсти православне литературе и њених ак-
тера изрекао велики српски просветитељ још пре два века. Житија светих 
су такође, као што смо се уверили, пуна многих легенди о светитељским чу-
дима и прича о догађајима који се сасвим сигурно нису никада одиграли, 
а у чију нас пуну истинитост уверава црква која за себе тврди да је „стуб и 
тврђава истине“. Шта више, и сам православни историчар Јевсевије Попо-
вић вели да светитељи ни изблиза нису учинили сва она чудеса о којима 
нам приповедају светачка житија. Ево шта је о тим силним чудима (васкрса-
вању из мртвих, убијању аждаја, исцељивању болесних, истеривању демона, 
вишемесечном пошћењу, посећивању „преподобних“ пустињака од стране 
Христа и осталих библијских личности итд.) рекао овај историчар:

„Светитељима се приписују многа чудеса за живота или после смрти им, 
али ни близу не починише сва она чудеса, о којима причају каснији 
агијографи.“2

Нека нам и оволико буде довољно за окончање овог поглавља. У наред-
ном ћемо аргументовано доказати сву погрешност поштовања светитеља 
– на онакав начин како се то чини у Источној цркви.

1 Охридски пролог, 19. јануар, расуђивање. Нагласак мој.

2 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 651. Нагласак мој.
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12.
поштовање Светитеља

„Ко пресвету Мајку Божију и светитеље поштује и прославља на Земљи, 
биће прослављен на небу.“1

„Када пак Петар уђе у кућу, Корнилије му пође у сусрет, паде пред ње-
гове ноге и поклони се. Тада га Петар подиже говорећи: устани, и ја сам 
само човек.“2

„Зашто да не познаду да у светковању толиких светаца ниједна длака 
православија не стоји? Зашто да им се не каже да су ове ствари измишљене 
на шест и седам стотина година после спаситеља Христа и апостола.“3

Доситеј Обрадовић

Поштовање и молитвено обраћање преминулим верницима (светитељи-
ма) из прошлости јесте веома изражен и важан део духовног живота сваког 
православног хришћанина. Према православном учењу, умрли хришћани 
не само да чине део Христовог тела – Цркве попут верника који су још увек 
у телу, већ могу да чују и молитвена обраћања оних који им вапе за духовну 
помоћ. На основу одазива на молитве земаљских људи, они посредују пред 
Богом за услишење или директно чине најразличитија чудеса – од исцељи-
вања болесних до васкрсавања мртвих. Као што ћемо се уверити проуча-
вајући ову тему, поштовање светитеља, онакво какво данас постоји у Пра-
вослављу, не темељи се ни на једном једином тексту Светога писма. Учење о 
потребности и неопходности молитве преминулим члановима Цркве поти-
че у потпуности из тзв. светог предања, које, по православнима, служи као 
„допуна Светом писму“. Поновићу још једанпут изјаву Ивана Никољина, 
руског богослова, која се налази у делу „Православна апологетика“ а коју 
сам цитирао и у првом поглављу ове књиге. Ево шта је овај теолог записао о 
пореклу обичаја поштовања и молитвеног обраћања светитељима:

„Ако Св. Предање не би допуњавало Св. Писмо, онда би, значи, многа 
верска питања (поштовање светитеља, икона, молитва за умрле) остала 
без повољног решења.“4

Као што можемо да уочимо, Никољин је у овом случају био искрен и при-
знао да се у читавом Светом писму не могу наћи ни најмањи трагови учења 
о томе да су се првовековни хришћани молитвено обраћали умрлима, те да 
су им ови одговарали на молитве и посредовали пред Богом за услишење. А 
Јевсевије Поповић у својој црквеној историји казује о томе овако:

1 Протојереј Живан М. Маринковић, Најбољи васпитач, стр. 80.

2 Дела апостолска 10:25-26.

3 Изабрани списи, стр. 138.

4 Иван Никољин, Православна апологетика, стр. 160. Нагласак мој.
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„У овом перијоду (од 312. г. - 622. год. после Христа, дакле у четвртом 
веку па на даље; прим. И. С.) је велик напредак учињен у култу анђела и 
светитеља. Ове су не само молили, да се заузимају код Бога, него су их и 
тиме поштовали, што су њиховој успомени посвећивали храмове и дане, да 
се проводе као празници, што су се предавали њихову патронатству, т.ј. за-
штити, коју они треба од Бога да измоле...“.1

Дакле, према овом аутору, култ поштовања светитеља и молитвено об-
раћање њима за посредништво и заштиту развио се (тј. доживео велики на-
предак) тек у периоду после Константиновог проглашења слободе хришћа-
нима – када је започело масовно увођење небиблијских доктрина и пракси у 
црквену догму. Поштовање светитеља до тога периода, према истом аутору 
(од апостолског доба до Константина) се огледало у очувању успомене на 
апостоле, пророке, мученике и Исусову мајку Марију, које су поштовали 
због њиховог примерног и богобојазног живота.2 На овом месту морам да 
истакнем да се појам „поштовања“ апостола и других посвећених хришћана 
из историје веома разликује од идеје „молитвеног обраћања њима за пос-
редништво и заштиту“ и њиховог „прослављања“ на земљи. Свакако је ис-
тина да Свето писмо упућује Христове вернике на међусобно поштовање, 
као и слеђење примера побожног живота богоугодника.3 Ипак, ни на једном 
месту у Библији не можемо да нађемо упутство да се молимо верницима из 
прошлих векова, да би они за нас посредовали или лично услишили мо-
литве. Попут Ивана Никољина, и Католичка енциклопедија, коју наводи R. 
Woodrow признаје да се призивање умрлих светаца и молитве њима не могу 
доказати из Библије:

„Које су замјерке таквим вјеровањима? Пустит ћемо да сама Католичка 
енциклопедија одговори на то питање: „Главне су замјерке против зазивања 
светаца и њиховог посредовања то да су те доктрине противне вјери и поуз-
дању које требамо имати само у Бога...и да се оне не могу доказати из Биб-
лије.“ С том се тврдњом слажемо. Нигдје у Светом Писму не стоји да живи 
могу бити благословљени или имати неку корист кроз посредовање мртвих, 
или због њихових молитви. Умјесто тога, католичке доктрине у вези „света-
ца“ врло су сличне поганским схваћањима у вези „богова“.“4 

Према истом аутору, попут данашњих католика (и православних), и пок-
лоници древне паганске вавилонске религије поштовали су око 5000 бо-
гова и богиња за које су веровали да су некада били људска бића – а онда 
се уздигли у некакав узвишени положај. Сваки месец и дан у години је био 
посвећен неком божанству (као и светитељима у црквеним календарима), а 
постојала су и божанства за сваки проблем и природну појаву на земљи.

1 Општа црквена историја, том први, стр. 651.

2 На истом месту.

3 1. Кор. 4:16; 11:1; Филипљанима 3:17; 1. Сол. 1:6; 2. Сол. 3:9.

4 Babilonska misterijska religija, str. 28-29.
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Како православни доказују библијску исправност овог свог 
веровања?

Попут многих других веровања која су настала у каснијем периоду, а која 
не могу да нађу темеља у библијском извештају, и ова догма Православне 
цркве бива оправдавана или на потпуно небиблијским основама (попут из-
реке: „тако су установили свети оци“) или погрешним навођењем и тума-
чењем светописамских текстова који се прилагођавају и цитирају ван свог 
правог контекста – не би ли указали и доказали оно што заправо не постоји. 
Одговарајући у својој књизи припадницима протестантских верских зајед-
ница који одбијају поштовање светитеља – онакво какво постоји у Источној 
цркви, Лазар Милин је навео више примера где су апостоли позивали вер-
нике да се међусобно моле једни за друге:

„А знамо да нас Св. писмо упућује да се молимо Богу једни за друге (Јак. 
5, 16), и ако знамо да и сам апостол Павле пише Јеврејима „Молите се Богу 
за нас... Утолико више молим вас да то чините да бих вам брже био враћен.“ 
(Јевр. 13, 18-19), онда је јасно да то није противбиблијски поступак, него баш 
у складу са Библијом.

Према томе, кад се ми молитвено обраћамо светитељима да се моле за 
нас, ми не само што не чинимо никакав грех тиме, него управо испуњавамо 
Свето писмо. Апостол Павле пише Филипљанима да се с радошћу моли за 
њих у свакој својој молитви (Фил. 1, 3-4). Зашто се онда не би молио и за 
нас, ако га замолимо?! А да Бог услишава молитве светих, то не само да је 
близу сваке здраве памети, него о томе имамо непосредну потврду у Све-
том писму. Сам Бог обећава Авимелеху да ће услишити Аврамову молитву 
за њега да му се опросте греси (1. Мојс. 20, 7). На молбу Аврама Бог је био 
спреман да поштеди чак и Содом и Гомор од казне, само да се у тим градови-
ма нашло бар десет праведника (1. Мојс. 18, 23-33). Мојсијева молитва Богу 
спасла је израиљски народ од строге Божје казне (2. Мојс. 32, 7-14). Пророк 
Илија се молитвом обраћа Богу да оживи умрлог сина удовице у Сарепти 
сидонској и Бог му услиши молитву (1. Цар. 17, 17-23) На молитву пророка 
Илије „огањ с неба“ спалио је постављену жртву (1. Цар. 18, 30-38); на њего-
ву молбу Бог после три и по године суше пушта обилну кишу (1. Цар. 17, 1; 
18, 1-45). Бог каже да ће услишити молитву Јовову за његове пријатеље, јер 
је Јов праведан (Јов. 42, 8).

У Светом писму Новог Завета видимо да апостоли на молбу појединих 
људи својом молитвом Христу, а силом Христовом, чине чудесна исцељења. 
Чак и васкрсења мртвих. (...) Сви ти примери сведоче да Свето писмо – об-
ратно од учења секташа – сасвим озбиљно тврди да молитве светитеља 
помажу онима за које се они моле.“1

Поред ових, Милин је навео још низ других новозаветних примера који 
су апсолутно на свом месту. Ипак, свима њима се може „приговорити“ то 
да се односе само на молитве које су живи људи упућивали Богу за, исто 
тако, живе особе. Овај аутор у свим својим наводима није навео ни један 

1 Милин, Апологетика, Црква и секте, стр. 209-210. Нагласак мој.
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једини пример из Библије а који би указивао да нас Књига над књигама 
упућује да се молитвено обраћамо нпр. умрлим апостолима, или пак неким 
другим новозаветним или пак старозаветним праведницима. Да је та пракса 
постојала у новозаветном периоду, сасвим је сигурно да би смо је нашли у 
апостолским записима. И сами апостоли би се молили за посредништво, 
заступање и духовну помоћ - већ вековима погребеним: Аврааму, Мојсију, 
Јову, Давиду, Данилу, Јеремији, Исаији и другима, а и остале новозавет-
не вернике би у својим посланицама упућивали да чине то исто1. Но, такве 
примере нипошто у Библији не налазимо, већ само позиве да се верници 
моле за своје савременике – просторно блиске или удаљене хришћане и не-
хришћане. Потпуно супротно Светом писму које тврди да „живи знају да 
ће умријети, а мртви не знају ништа нити им има плате, јер им се спомен 
заборавио (...) и више немају дијела нигда ни у чему што бива под сун-
цем“;2 што свакако означава да умрли (без обзира да ли су у небеском рају 
или пребивалишту грешних душа) апсолутно нису, нити могу бити упозна-
ти са ситуацијом и делатностима живих на земљи, православни настоје да 
своје учење оправдају одређеним библијским стиховима. Ево неких од њих, 
наведених у тексту протојереја Маринковића:

„Бог није Бог мртвих него живих, јер су Њему сви живи“ (Лука 20, 38).
„И врати се прах у земљу, како је био, а дух се врати Богу, који га је дао“ 

(Проповед. 12, 7).“3

1 Управо овакво православно веровање, темељено на старозаветним апокрифним текстовима, 
описује протојереј Павле Окалахан у својој књижици „Православни одговор на основне за-
блуде протестаната“. Наиме, он оптужује протестанте да су из Библије избацили поједине 
књиге у којима се налазе описи молитвеног заступања умрлих светитеља за живе особе које 
станују на земљи. Он каже: „Свето Писмо јасно сведочи да су извесни људи били веома моћ-
ни заступници пред Богом (Јов. 42, 8; Јак. 5, 16-18). То није ограничено само на овај живот. 
У другој књизи Макавеја, коју су протестанти избацили из Библије, представљен 
је пророк Јеремија како се непрекидно моли Богу за народ израиљски (II Мак. 15, 
14).“ Издавач: Књижара „Прота Васа“ из Панчева, Београд 1997. год. стр. 14. Нагласак мој. 

 Ипак, и поред првог оправданог приговора да се овде ради о наводу из апокрифног текста 
којег ни старозаветни Израиљци Исусовог времена нису прихватали као канонску библијску 
књигу, као ни сами апостоли на челу са својим Учитељем, постоји и још један. Наиме, у тек-
сту 2. Макавејима 15. поглављу описани су сукоби између наоружаних одреда освајача Ника-
нора и вође јеврејског устаничког покрета Јуде Макавеја (Макабејца). Јуда Макавеј се трудио 
да охрабри своје војнике и припреми их за борбу између осталог и тако што им је испричао 
садржај свог скорашњег сна. Ево како је гласио Јудин сан, на основу којег су православни 
закључили да „Библија“ научава да је, до тада већ вековима преминули, пророк Јеремија сва-
кодневни молитвени заступник пред Богом свог народа Израиља: „Пошто је тако свакога од 
њих наоружао мање поуздањем у штитове и копља, а више смјелошћу и побудним ријечима, 
исприча им вјеродостојан сан, виђење, а они му се сви обрадоваше. Ево што је видио: бив-
ши велики свећеник Онија, човјек добар и честит, скроман у опхођењу, благе ћуди, отмјен у 
говору, од дјетињства вичан свакој крепости, подигао руке и молио за сву жидовску заједни-
цу. Затим се Јуди указао и човјек времешан и частан, чудесна и величанствена достојанс-
тва. Тада Онија проговори: „Ово је љубитељ своје браће, који се много моли за народ и за сав 
Свети град – Божји пророк Јеремија.“ На то Јеремија пружи десницу и Јуди преда златни 
мач...“ (Библија Кршћанске садашњости, Загреб 1983. године; Друга књига о Макабејцима 
15:11-15. Нагласак мој).

2 Књига Проповједникова 9:5-6. Нагласак мој.

3 Најбољи васпитач, стр. 92.
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Ево, дакле, својеврсног доказа да мртви заправо нису мртви већ живи, 
те да сходно томе могу да чују и услишавају молитве православних верни-
ка. Међутим, оно што православни богослови избегавају да кажу јесте да се 
нпр. први од наведених стихова налази у сасвим другачијем контексту него 
што су то молитве мртвим (а пред Богом живим) светитељима. Ево како за-
право овај текст гласи у целини:

„Тада приђоше неки од садукеја, који оспоравају васкрсење, и запи-
таше га говорећи: учитељу, Мојсије нам је написао: ‘Ако коме умре брат који 
има жену, а буде без деце, нека његов брат узме жену и нека подигне пород 
свом брату’. Било је тако седморо браће. Први је узео жену и умро без деце; 
тада је узе други, па трећи, и тако свих седам не оставише деце и помреше. 
Најзад умре и жена. О ускрсу, дакле, ова жена коме ће од њих припасти као 
жена? Јер је она била жена седморици. Тада им рече Исус: деца овога света 
жене се и удају, а који се удостоје да добију онај свет и ускрс из мртвих нити 
се жене нити се удају. Они не могу више ни умрети, јер су као анђели, и 
синови су Божији, пошто су синови васкрсења. А да мртви устају, то је и 
Мојсије показао на месту о купини, где Господа назива Богом Авраамовим, 
Богом Исааковим и Богом Јаковљевим. А Бог није Бог мртвих него 
живих, јер су њему сви живи.“1

Читав овај библијски текст, дакле, описује Христов одговор упућен при-
падницима верске странке садукеја, која је негирала било какву могућност 
будућег васкрсења. Наиме, ова верска групација је за Свето писмо признава-
ла само Мојсијево петокњижје, док је остале књиге Старога завета одбаци-
вала. Њима се чинило да у делу Библије коју су они признавали не постоји 
помен могућности будућег васкрсења из мртвих. Управо из тог разлога им 
је Господ Христос и навео текст (и то баш из Петокњижја, 2. Мојс 3:6) који 
говори о старозаветним херојима вере као живима а не мртвима пред Богом 
– што у овој Исусовој поруци означава њихово сигурно будуће враћање и у 
телесни живот.2 Иначе, Господ је имао на располагању и много прецизније 
и јасније текстове о васкрсењу у осталим књигама Старога завета:

„Јер нећеш оставити душе моје у паклу, нити ћеш дати да светац твој 
види трухлост.“ (Псалам 16:10);

„Али знам да је жив мој искупитељ, и на пошљедак да ће стати над пра-
хом. И ако се ова кожа моја и рашчини, опет ћу у тијелу свом видјети Бога. 
Ја исти видјећу га, и очи моје гледаће га а не друге.“ (О Јову 19:25-27);

„Оживјеће мртви твоји, и моје ће мртво тијело устати. Пробудите се, и 
пјевајте који станујете у праху; јер је твоја роса роса на трави, и земља ће 
изметнути мртваце.“ (Књ. пророка Исаије 26:19);

„И много онијех који спавају у праху земаљском пробудиће се, једни на 
живот вјечни а други на срамоту и пријекор вјечни.“ (Књ. пророка Данила 
12:2).

1 Ев. по Луки 20:27-38. Нагласак мој.

2 Прочитајте и упоредне стихове у Мт. 22:23-33 (посебно стихове 23 и 31) и Мк. 12:18-27 (по-
себно стихове 18 и 26а).
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Међутим ови старозаветни цитати садукејима не би представљи никакав 
доказ о могућности будућег васкрсења, а из разлога што нису веровали у 
њихову богонадахнутост. Због тога је било потребно да Господ на основу 
текстова које су они сматрали богонадахнутим докаже оно о чему је пропо-
ведао. Након изношења доказа о будућем васкрсењу из мртвих из Мојсије-
вих књига, садукеји су били ућуткани, без могућности да налазе даље изго-
воре за своје неверство - бивајући постиђени Исусовим мудрим одговором.

Као што, дакле, увиђамо, навод из ев. по Луки 20:38 којег православни 
веома често наводе као доказ да се треба молити умрлим светитељима, уоп-
ште нема никакве додирне тачке ни са молитвом а ни са молитвеним све-
тачким заступништвом – већ са будућим ускрсом из мртвих. Но, свакако да 
је теолозима Источне цркве једино преостало овакво цитирање Писма ради 
потврде свога веровања, када правих доказа нигде нема.

Лазар Милин наводи још једно веома јасно место из новозаветних пос-
ланица, које је, међутим, тако изокренуо што се тиче његовог значења, да 
би у томе могли да му позавиде и много вештији мајстори пропаганде. Ево 
библијских навода из Милинове књиге уз још неке његове коментаре датих 
на рачун еванђеоских протестаната:

„На све то секташи одговарају оно што смо већ споменули: примери који 
су наведени из Библије тичу се светитеља док су још били живи, на земљи, а 
не после њихове смрти. Они су мртви и према томе нити нас чују, нити су у 
стању да наше молитве спроведу и пренесу Богу.

Да су света лица о којима је било речи у овом чланку заиста отишла из овог 
света то је тачно. Но не треба заборављати на речи Спаситељеве да „Бог није 
Бог мртвих него Бог живих“ (Мт. 22, 32). И те Његове речи односе се баш на 
Аврама, Исака и Јакова који у то време кад су ове речи изречене више нису 
били међу нама на земљи, јер „ако живимо, ако умиремо, Господњи смо“ 
(Рим. 14,8). Да се покојници и после телесне смрти могу сећати 
нас на земљи сведочи Св. писмо, јер апостол Петар пише хришћанима: 
„настојаћу да се ви и после моје смрти свагда сећате овога“ (2. Петр. 1, 15).

Он је ове речи писао пред смрт, тако пише у његовој Посланици. Па пош-
то зна да му је смрт близу како ће он „настојати“ да се његови верни и после 
његове смрти сећају његове науке коју им је предао, ако ни њега самог не 
буде нигде било после смрти?!“1

Да бисмо увидели где се налази и у чему се састоји лукавство оваквог 
штурог навођења текстова из Библије, цитираћу читав контекст из 2. Пет-
рове 1:12-15:

„Зато ћу гледати да вас увек на све то подсећам, иако ви то знате и утврђе-
ни сте у овој истини. Али сматрам да је право, док сам у овој сеници 
свога тела, да вас будим својим опомињањем, знајући да ће убрзо доћи до 

1 Л. Милин, Црква и секте, стр. 212. Нагласак мој.
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скидања ове моје сенице1, као што ми је то обзнанио Господ наш Исус Хрис-
тос. А настојаћу да се ви и после моје смрти свагда сећате овога.“2

Као што је из текста очигледно, ап. Петар пише хришћанима сматрајући 
да је добро за њих, да их док је још у животу (тј. „у сеници свога тела“) 
бодри и поучава у вери. Његове речи записане на крају овог одељка односе 
се, како нам сам текст сведочи, на то да ће уложити све своје напоре да се 
они и након његове смрти сећају духовних поука које им је упутио док је још 
био жив. Насупрот овоме, Милин у својој апологетици подразумева да је 
Петар заправо рекао да ће и после своје смрти активно настојати и трудити 
се да се хришћани сећају његових речи (највероватније молећи се за њих, 
лично чинећи чудеса, посећујући их и поучавајући у сновима, визијама или 
пак у њиховим пустињским пребивалиштима током каснијих векова). Но, 
сваки добри познавалац српског језика и граматике сложиће се са мном да 
смисао Петрових речи из наведеног библијског текста уопште не упућује на 
онакав закључак какав је Милин извео.

Да бих Светим писмом још једном доказао неодрживост учења о свети-
тељском заступништву за оне који још живе на земљи навешћу један старо-
заветни пример. У време када је пророк Илија требао да се растане од свога 
ученика Јелисија, између њих је уследио следећи разговор:

„И узе Илија плашт свој, и савив га удари њим по води, а она се раступи 
тамо и амо, те пријеђоше обојица сухим. А кад пријеђоше, рече Илија Је-
лисију: ишти шта хоћеш да ти учиним, докле се нијесам узео од 
тебе. А Јелисије рече: да буду два дијела духа твојега у мене. А он му рече: 
заискао си тешку ствар; али ако ме видиш кад се узмем од тебе, биће ти тако; 
ако ли не видиш, неће бити. И кад иђаху даље разговарајући се, гле, огњена 
кола и огњени коњи раставише их, и Илија отиде у вихору на небо. А Јели-
сије рече: оче мој, оче мој! кола Израиљева и коњици његови! И не видје га 
више; потом узе хаљине своје и раздрје их на два комада. И подиже плашт 
Илијин, који бјеше спао с њега, и вратив се стаде на бријегу Јорданском. И 
узев плашт Илијин, који бјеше спао са њега, удари по води и рече: гдје је 
Господ Бог Илијин? А кад и он удари по води, раступи се вода тамо и амо, и 
пријеђе Јелисије. А кад с друге стране видјеше синови пророчки, који бијаху 
у Јерихону, рекоше: почину дух Илијин на Јелисију.“3 

Као што увиђамо из овог примера (из опширно наведеног текста, за раз-
лику од штуро и погрешно навођених цитата од стране православаца), про-
рок Јелисије је могао да тражи од свога учитеља Илије одређене услуге и 
услишење молби само док је био у његовом телесном присуству. Илијине 
речи подразумевају да се након његовог вазнесења на небо, Јелисије није 
могао да нада услишењу својих молби из простог разлога њихове просторне 
удаљености. Када је дакле случај да ни Илија, као онај који је жив отишао на 
небо, не може да чује и да услиши људе који остају да живе на земљи, коли-
1 „Сеница“ или „колибица“ (начињена од пропадљивог материјала, дрвета и прућа) представља 

неку врсту привременог места боравка, попут људског смртног тела. Говорећи о „сеници сво-
га тела“ и „њеном скидању“ апостол мисли на своју скору телесну смрт.

2 Нагласак мој.

3 2. Царевима 2:8-15. Нагласак мој.
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ко је то још више немогуће онима чија тела почивају у гробовима или су већ 
одавно иструнула. Овај пример, са своје стране још једанпут негира исправ-
ност Милиновог навођења Христовог говора упућеног садукејима, и његово 
тумачење које нас наводи да поверујемо да нас је Господ заправо поучио да 
се молимо давно умрлим (а „пред Богом живим“) Аврааму, Исааку и Јакову. 
Према Милиновом тумачењу, било би логично да се данашњи хришћани 
моле како новозаветним тако и старозаветним светитељима (па и Илији, 
кога је поменуо у раније наведеном тексту као пример богоугодног човека 
чије молитве Бог услишава). Међутим, сам Илија у Светом писму негира и 
наговештај могућности о томе да ће након свога одласка на небо моћи да 
чује, услиши и Богу пренесе било чију молитву.

Учење светог предања о поштовању светитеља 

Као што смо уочили, православни теолози посежу за вађењем стихова 
из стварног контекста јасног библијског откривења да би потврдили своја 
учења која су проистекла из светог предања. Заправо, учења о светитељима 
као молитвеним заступницима пред Богом се темеље искључиво на светом 
предању: на различитим сновима и „виђењима“ људи који су живели веко-
вима након смрти апостола и завршетка писања надахнуте Божије Речи (у 
којој, по признању Ивана Никољина, не постоје никакви темељи за пошто-
вање светитеља какво им се указује у оквиру Источне цркве). На овом месту 
желим да наведем неколико казивања која „допуњавају Свето писмо“ и уче 
нас како је православно поштовање светитеља управо богоугодно дело:

„Као послушна деца Божја, светитељи су били у великој милости пред 
Богом не само за живота им на земљи него и по преласку у вечни живот. 
Они су били пуни Духа Светога, који је кроз њих делао и за живота им па 
дела и сада из оног света, а дела и кроз њихове мошти на земљи... Кад би се 
сва та деловања Божја преко светитеља и њихових моштију, а ради спасења 
људи на земљи, записала, таква књига обимом својим била би већа од свих 
других књига у свету.

Светитеље поштујемо и у молитвама призивамо: као Божје угоднике и 
пријатеље (види Јов. 15, 14-15), као Божја станишта и оруђа (Јован 14, 23), 
као удеоничаре славе Божје и моћне пред Богом (Јован 17, 22-24), као мо-
ралне хероје и обрасце, као нашу старију браћу и доброжелатеље, као мо-
литвенике пред Богом, као покровитеље, заштитнике, помагаче и руково-
диоце на путу спасења.

149. Свеци Божји нису мртви него живи. Блаженопочивши епис-
коп Николај запитао је једног чувеног проту – јунака Јована Бошковића да 
ли верује да су свеци Божји живи. 

„Како не бих веровао, кад су ми се јавили и о себи то посведочили“, одго-
вори прота и тим поводом исприча следеће:

„Једног дана рече ми попадија да због неке домаће невоље одем у Острог 
и однесем неки дар. Ја бејах нешто смућен и љутит. – Шта да му носим? ре-
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кох јој. Остави на миру оне мртве кости у пештери Острошкој, а ти се обрати 
живима за помоћ!“

Тако прође дан.
Кад ноћу у јасној визији јави ми се свети Василије, па лупи својим 

жезлом и срдито викну ми:
- Ја сам жив, а нисам мртав, као што ти мислиш. И немој да будеш неве-

ран него веран!
У великом страху ја скочим са постеље и потражим од попадије онај дар 

што је спремила, те однесем у Острог светом Василију. Одонда ја сам добро 
утврдио своју веру да су свеци Божји живи, а не мртви (Епископ Николај, 
Емануил, 29, стр. 35).

150. Светитељи се моле за нас Богу. За време грчког цара Маврикија 
нападоше Арапи Солун и опседоше га. Становништво града обузме велики 
страх. Неки побожни човек, по имену Илустрије, пође ноћу у цркву светог 
Димитрија, у којој је почивало тело његово, да се помоли светом вели-
комученику да заштити свој град. Пред улазом у храм, испред себе, он спази 
два младића, којима се врата храма сама отворише и они уђоше. За њима 
уђе и Илустрије. Ушавши у храм, младићи снажно запитају: „Где је господар 
који овде живи?“ На овај глас појави се један младић у виду слуге и као из-
ненађен запита: „Шта вам треба господар?“ Младићи, који су били анђели 
Божји, одговорише: „Господ нас је послао да му кажемо заповест“. Младић 
– слуга указа на гроб светог Димитрија и одговори: „Он је овде“, и откри 
завесу која је скривала гробницу. Тада се појави свети Димитрије у 
онаквом изгледу као што се слика на иконама, само у сјају као сунце, да се 
на њега није могло гледати. Анђели поздравише светог мученика, који их 
упита ради чега су дошли. Они му одговоре да их је Господ послао са запо-
вешћу да напусти овај град и пређе ка Господу, јер Он хоће да овај град пре-
да непријатељу. На то је свети мученик замолио анђеле да пренесу његову 
велику молбу Господу да се смилује на град и становнике његове, за које је 
на Голготи пролио крв своју, и да га и даље остави као заштиту граду. Пос-
ле тих речи мученик се вратио у своју гробницу, а анђели постали 
невидљиви. Кад се виђење завршило, Илустрије дуго није могао да дође к 
себи, а потом је пао на колена и захвалио Богу и светом Димитрију за његово 
заузимање за град. Сутрадан он о виђењу обавести становнике града, који у 
молитвама завапише Богу и светом Димитрију за помоћ и спасење. И Бог 
убрзо услиши молитве: непријатељ без борбе диже опсаду и побеже, а ста-
новници прославише Бога и Његовог мученика Димитрија (Житије светог 
Димитрија, 26. октобра).

Ова визија била је са планом Божјим да нас увери у моћ мо-
литава светитеља за нас пред Богом и њихову заштиту од не-
воља и опасности у овом животу.“1

Ово су била, дакле, само два примера од великог броја сличних које мо-
жемо да наведемо из православне литературе, а која описују чудеса раз-
личитих светаца и њихово молитвено посредовање пред Богом за људе на 

1 Живан М. Маринковић, Најбољи васпитач, стр. 93-94. Нагласак мој.
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земљи. У свему томе изгледа да уопште и није битно што се њихови детаљи 
уопште не подударају са библијском науком, као на пример „срдитост“ све-
тога Василија Острошког или пак борављење у гробници не само тела већ и 
духа светога Димитрија (што доказује и сам текст спомињањем да су анђе-
ли дошли да Димитрија из гроба позову Господу, а што значи да он није к 
Њему отишао након своје смрти). Битно је само то да ова средњевековна и 
нововековна откривења објављују оно што православнима служи као „до-
пуна“ Библији и темељ за веровања за која апостоли и њихови наследници 
нису знали.

Сваки читалац Новога завета познаје чињеницу да учење Господа Ису-
са Христа подразумева упућивање верника да се моле за услишење својих 
молитава само Богу Оцу и Сину, уз посредништво Светога Духа. Ево неких 
стихова из еванђеља који говоре управо о овоме. Исус Христос је, наиме, 
рекао:

„И што год заиштете у моје име то ћу учинити, да се прослави Отац у 
Сину. Ако ме што замолите у моје име, ја ћу учинити.“ (Ев. по Јовану 14:13-
14);

„Заиста, заиста, кажем вам, ако у моје име затражите што од Оца, даће 
вам. До сада нисте ништа тражили у моје име; тражите и добићете, да ваша 
радост буде потпуна. (...) У онај дан молићете у моје име, и не кажем вам да 
ћу ја молити Оца за вас; сам Отац вас љуби, зато што сте ме волели и верова-
ли да сам ја изашао од Бога.“ (Ев. по Јовану 16:23-24, 26-27);

А апостол Павле додаје:
„Исто тако и Дух помаже нашој слабости; јер ми не знамо за шта треба 

да се молимо – како приличи, али сам Дух посредује за нас уздисајима 
који се не могу исказати. А онај који испитује срца зна шта је смерање Духа, 
пошто се по Божијој вољи моли за свете.“ (Римљанима 8:26-27)1. 

Свето писмо такође истиче чињеницу да је Господ Исус Христос наш је-
дини посредник пред Богом у сваком смислу, те да се он молитвено заузи-
ма за нас:

„Јер Бог је један и један је посредник између Бога и људи, човек Исус 
Христос.“ (1. Тимотеју 2:5);

„Ко је тај који ће их (нановорођене вернике; прим. И. С.) осудити? Да ли 
Исус Христос који је умро, и шта више васкрсао, који је с десне стране Богу 
и који се заузима за нас?“ (Римљанима 8:34. Нагласак мој);

„Стога и може сасвим да спасе оне који његовим посредством при-
лазе Богу, пошто свагда живи – да се моли за њих.“ (Јеврејима 7:25. На-
гласак мој.);2

1 Нагласак је мој.

2 Ево на који је начин Лазар Милин прокоментарисао овакву аргументацију еванђеоских 
хришћана, поново на свој начин мешајући појмове небиблијске науке о молитвеном 
заступништву умрлих светитеља са библијски препорученим молитвама које живи 
верници треба да упућују Богу једни за друге као и са Христовом заступничком смрћу: 

 „Да би доказали да наше молитве упућене Мајци Божјој и светитељима нису у складу са Све-
тим писмом секташи често цитирају речи апостола Павла: „Јер Бог је један и један посред-
ник између Бога и људи, човек Исус Христос“ (1. Тим. 2, 5). Такође се позивају и на речи св. 
Јована Богослова: „Дечице моја, пишем вам ово да ви не згрешите. Ако ко згреши, имамо 
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Са друге стране, поштовање Исусове мајке Марије, апостола и анђела, 
онакво какво налазимо у Православљу – не одговара еванђелском учењу. 
Сам Господ Христос је о поштовању своје мајке, као „одвећ блажене“, рекао 
да су „ипак више блажени они који слушају Божју реч и држе је.“1 Малочас 
помињани православни апологета у својој књизи спомиње како је, заправо, 
сама Марија изрекла пророчанске речи, да ће је сви поштовати и то управо 
онако како то чине верници Источне цркве:

„Али, Свето писмо нигде не каже да се треба молити Марији – веле секта-
ши. Треба се молити само Богу.

 Заиста, Свето писмо нигде није издало неку изричиту заповест да се Бо-
городици морају приносити молитве. Али таква заповест није ни потребна. 
Сваком човеку који схвати духовну величину Мајке Божје биће само по себи 
јасно како да се према њој опходи, да ли да је велича као часнију од херу-
вима и несравњено славнију од серафима, или да је сматра само за обичну 
Марију, „дивну и побожну Јеврејку“ – једну од многих Марија и једну од 
многих „дивних и побожних Јеврејки“, каква је на пример била њена тетка 
Јелисавета, или Ана мати Самуилова, мати Мојсијева и многе друге знане и 
незнане Јеврејке. Уосталом, ако није издата заповест да је молитвено пош-
тујемо, изречено је једно далекосежно пророштво да ће њу звати 
блаженом сви нараштаји – сви осим секташа. То пророштво изрекла 
је сама Богородица, јер је јасно схватила далекосежност догађаја о којем јој 
је благовестио анђео Божји. Она је то изрекла у оној дивној химни: „Велича 

заступника код Оца, Исуса Христа праведника“ (1. Јн. 2, 1). Томе додају и речи из Посланице 
Римљанима (8, 34): „Ко је тај који ће их судити? Да ли Христос Исус који је умро, и шта више 
васкрсао, који је с десне стране Богу и који се заузима за нас?“

 Ето, веле секташи, покрај тако јасних речи Светог писма молитвено обраћање Марији и све-
цима потпуно је излишно. Они немају никаква права да буду посредници између нас и Бога. 
Посредник је само један, Исус Христос и он се моли за нас. Овакво секташко умовање је пог-
решно и са логичке и са библијске тачке гледишта. Са логичке тачке гледишта то је типичан 
пример за погрешан доказ који доказује више него што доказивачу треба. Јер, ако заједно са 
секташима кажемо да су молитве светитеља излишне покрај посредништва Христовог, 
онда су излишне и секташке молитве за њихову децу, родитеље и пријатеље. А они так-
ве молитве ипак читају. Са библијске тачке гледишта тај секташки доказ је неправилан јер 
превиђају да је Христово посредовање пред Оцем небеским за нас нешто сасвим друго него 
светитељске молитве. Да су секташи продужили да читају цитате које су нам навели, онда би 
јасно видели ту истину. Христово посредништво се састоји у томе што је „самога себе дао као 
откуп за све“ (1. Тим. 2, 6). „Он је жртва помирења за наше грехе, на само за наше него и за 
грехе целога света“ (1. Јн. 2, 2).“ Црква и секте, стр. 211-212. Нагласак мој.

 Насупрот оваквом Милиновом ставу о „секташкој“ заблуди, еванђеоски хришћани чврсто за-
ступају уверење о потпуној библијској неутемељености доктрине о светитељском молитвеном 
заступништву која извире из светог предања, држећи се Христове и апостолске науке која је 
више него јасна и по овом и по свим другим, православнима нејасним, питањима. Милинова 
тврдња о томе да се Христово посредништво пред Богом веома разликује од светитељског 
(што, тобоже, секташи никако не могу да схвате) те да оно подразумева посредништво само 
у смислу његове заменичке смрти, није нимало тачна. Према Светом писму, Христос је пос-
редник између верујућих људи и Бога у сваком смислу (откупитељском, молитвеном...; види 
претходно наведене цитате у тексту као и: 2. Кор. 5:21; Гал. 3:13; Отк. 5:9-10 и сл.) док заступ-
ништво мртвих светитеља није поменуто у Писму нити једним јединим словом (сем ако се не 
тумачи на „православни начин“ уз вађење половичних стихова из контекста; на тај начин би 
се могло доказати да Библија учи и да „Бог не постоји“. Види: Псалам 14:1; 53:1). 

1 Ев. по Луки 11:28. Нагласак мој.
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душа моја Господа и обрадова се дух мој Богу спаситељу моме; што погледа 
на понизност своје служитељке. Јер, гле, од сада ће ме сви нараштаји смат-
рати блаженом“ (Лк. 1, 46-48).“1

Дакле, једино су „секташи“ ти који Марију не поштују! Међутим, сасвим 
супротно је истина. Еванђеоски хришћани придају Марији и те такво пош-
товање и сматрају је угледним примером вере и понизности коју и они тре-
ба да следе, сматрајући је блаженом, тј. управо онаквом каквом је и она 
сама себе у „пророштву“ назвала. Међутим, сматрати да је неко „блажен“ 
(дакле, да је примио мноштво благослова на основу Божије незаслужене 
милости) уопште не значи узвисивати га врх небеса и давати му славу и част 
каква му уопште не припада. Уосталом, Господ Исус је назвао блаженим и 
све сиромашне духом, жалосне, кротке, гладне и жедне праведности, ми-
лостиве, чисте срцем, миротворце, прогнане ради праведности итд.2 - а то је 
број свих спашених кроз историју који износи на стотине милиона верника. 
Шта више, Писмо износи чињеницу да веће блаженство и од самих апосто-
ла (који су и поред вести о Исусовом васкрсењу остајали неверни)3 уживају 
пред Богом они људи који су у васкрслог Христа поверовали и поуздали се 
иако га никада нису видели телесним очима. У еванђељу по Јовану читамо 
следећу Господњу изјаву, изречену након његове поновне појаве пред апос-
толима:

„Затим рече Томи: пружи свој прст овде и види моје руке, и пружи своју 
руку, па је стави у моја ребра, и не буди неверан – него веран. Тома одговори 
и рече му: Господ мој и Бог мој. Рече му Исус: поверовао си зато што си ме 
видео. Блажени су који не видеше – а повероваше.“4

Апостол Петар неколико деценија након описаног догађаја, похвалио је 
веру блажених који никада нису имали прилике да виде Господа, али су у 
Њега чврсто веровали и имали љубав према Њему:

„Исус Христос, кога ви волите иако га нисте видели, у кога сад верујете 
иако га не видите, и радујете се неизрецивом и прослављеном радошћу, јер 
постижете циљ своје вере: спасење својих душа.“5

Уосталом, Божија Реч опште не дозвољава било какву праксу исказивања 
поштовања поклоњењем пред апостолима и анђеоским бићима (који би, по 
логици, требали да представљају прве међу светитељима), како се чини нпр. 
пред иконама светитеља у православним домовима и богослужбеним хра-
мовима. Апостоли који нису дозвољавали поклоњење пред собом ни за вре-
ме свога земаљског живота, сасвим се сигурно не би сагласили са тиме да се 
то чини након њихове смрти. У свим текстовима Новог завета у којима гово-
ре о Цркви и међусобном поштовању верника, апостоли истичу чињеницу 
да сви хришћани сачињавају невидљиво Христово духовно тело – којем је 
Господ поглавар – а они његови различити удови. Заправо, ап. Павле на-

1 Милин, Црква и секте, стр. 207-208. Нагласак мој.

2 Види: Ев. по Матеју 5:3-10.

3 Види: Ев. по Марку 16:9-13; Ев. по Јовану 20:25. 

4 Ев. по Јовану 20:27-28. Нагласак мој.

5 1. посланица Петрова 1:7-8. Нагласак мој.
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глашава да у Цркви веће поштовање треба указивати верницима који су у 
скупштинама мало цењени (тзв. „обичним верницима“), за разлику од оних 
истакнутих у служби (попут старешина или епископа) који већ сами по себи, 
због свога духовног „положаја“ уживају поштовање. Ево из ког разлога:

„Него много су потребнији удови тела који изгледају слабији, и веће 
поштовање придајемо удовима тела, за које сматрамо да не заслужују пош-
товање, и наши непристојни удови имају већу пристојност, док нашим при-
стојним удовима то није потребно. Али Бог је тако саставио тело, да 
је запостављеном уду дао већу част, да не буде цепања у телу, него 
да се удови једнако брину један за другога.“1

Истичући увек чињеницу да су само људи који су добили благодатне 
дарове духовног управитељства и поучавања других, апостоли су одбијали 
свако прекомерно поштовање које им је било указивано и упозоравали вер-
нике да то не чине:

„Сутрадан пак уђе у Кесарију. А Корнилије их је очекивао, сазвавши своју 
родбину и присне пријатеље. Када пак Петар уђе у кућу, Корнилије му пође 
у сусрет, паде пред његове ноге и поклони се. Тада га Петар подиже гово-
рећи: устани; и ја сам само човек.“2

„Чувши то апостоли, Варнава и Павле, раздераше своје хаљине, скочи-
ше међу народ вичући и говорећи: људи, шта то чините? и ми смо људи 
– као и ви, проповедамо вам еванђеље – да се од ових ништавних ствари 
обратите живом Богу...“3 

Исту поруку данашњим верницима упућују кроз Свето писмо и небески 
анђели. Апостол Јован је два пута, одушевљен откривењском визијом, пао 
на колена и поклонио се анђелу који му је њу објавио:

„И падох пред његове ноге да му се поклоним. И рече ми: пази, не чини 
то, ја сам саслужитељ твој и твоје браће која имају сведочанство Исусово. 
Поклони се Богу.“4

„И ја, Јован, чух и видех ово, и кад чух и видех, падох да се поклоним 
пред ногама анђела који ми показа ово. И рече ми: пази, не чини то; 
ја сам саслужитељ твој, и браће твоје, и пророка, и свих који држе речи ове 
књиге; Богу се поклони.“5

Анђели дакле казују да су и сами послани да служе и помажу хришћа-
нима на земљи, а не да примају службу и поклоњење од стране Божијих 
слугу (у складу са казивањем богонадахнутог извештаја записаног у посл. 
Јеврејима 1:14):

„Нису ли то све службени духови послани да служе онима који ће насле-
дити спасење?“6

1 1. посл. Коринћанима 12:22-25. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 10:25-26. Нагласак мој.

3 Дела апостолска 14:14-15. Нагласак мој.

4 Откривење Јованово 19:10. Нагласак мој.

5 Откривење Јованово 22:8-9. Нагласак мој.

6 Нагласак мој.
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Уосталом, апостол Павле упозорава да је поклоњење и служба анђелима 
део лажног, нехришћанског исповедања вере:

„Нека вас не лишава награде нико ко ужива у лажној понизности и 
слављењу анђела, ко распреда о својим виђењима, безразложно се прави 
важан својом телесном памећу, а не држи се Главе, од које цело Тело, по-
дупрто и повезано зглобовима и жилама, расте Божијим растом.“1

Еванђеоски хришћани, у складу са библијским откривењем, указују пош-
товање апостолима и свим другим Божијим људима и женама кроз историју, 
на тај начин што се уче побожности на основу њиховог богатог искуства у 
животу са Господом. Ипак они одбацују оно што се Писмом не подразумева 
– а то су молитве за заступништво пред Богом и молитвено посредовање 
давно умрлих светитеља из црквеног календара за живуће вернике.

Поштовање светих моштију

Поред молитвеног обраћања давно и скорије преминулим особама, у 
Источној цркви је истакнута и пракса поштовања, поклоњења и целивања 
посмртних остатака и различитих старинских предмета, за које се тврди да 
су били у власништву светих људи. Ево на који начин православни објашња-
вају поштовање светих моштију:

„Божји угодници за време живота на земљи били су храмови 
Светога Духа. А по пресељењу њихових душа на небо, у царство небес-
ко, њихова света тела остајала су нераспаднута и чудотвор-
на. Као што је благодатна сила Божја деловала кроз светитеље за њихова 
живота, тако је она продужила да дела и кроз њихова тела. Та благодатна 
сила пројављивала се и пројављује се у виду многобројних исцељења разно-
врсних болесника, а и на друге начине. Тако мошти светитеља и мученика 
служе као оруђа преко којих Бог пројављује своју силу и милост. „Као што 
суд у коме се дуго чува миришљава течност упије у себе њен мирис, тако и 
тело хришћаниново у коме је постојано обитавала благодатна сила Христо-
ва бива цело прожето овом силом. А пошто је сила Христова нетрулежна, 
то је природно што она, усељавајући се у оне који су Христови (сравни: II 
Koр. 12, 9; Галат. 5, 24), чини њихова тела нетрулежним. Пошто је сила 
Христова свемоћна, то је са природом ове силе у складу што она чини чуда, 
кад је то угодно Богу“ (вели Филарет, митрополит московски). Зато што су 
мошти светитеља и мученика извори многобројних чудесних исцељења, а 
тиме и доказ силе Божје која кроз њих делује, света Црква донела је одлуку 
на VII васељенском сабору (787. г.) да се свете мошти поштују: „Господ наш 
Исус Христос даровао нам је мошти светитеља као спасоносне изворе 
који на многе начине изливају доброчинства на немоћне. Зато ко се усуди да 
одбацује мошти мученика (или светитеља)... да се лиши светог причешћа.“2

1 Посл. Колошанима 2:18-19. Савремени српски превод (WBTC, Fort Worth, Texas). Издавач: 
Хришћански евангелизациони центар, Бачки Петровац, 2003. год. Нагласак мој.

2 Најбољи васпитач, стр. 125. Нагласак мој.
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Претходно наведени текст садржи више теолошких нетачности и не-
слагања са учењем Светог писма. Најпре, православни тврде да су, дакле, 
само неки људи (названи Божијим угодницима) били храмови Светог Духа 
– те да су из тог разлога – после своје смрти за собом оставили нетрулежна 
тела која су постала и чудотворна. Насупрот томе, апостол Павле у једној 
од својих посланица пише да апсолутно сви верници, оправдани и спасени 
вером у Христа, представљају храмове (тј. храм) Светог Духа:

„Зар не знате да сте храм Божији и да Дух Божији обитава у вама? Ако 
неко уништава храм Божији, Бог ће њега уништити; јер је храм Божији свет, 
а то сте ви.“ (1. Кор. 3:16-17);

„Или не знате да је ваше тело храм Духа Светога који је у вама, кога имате 
од Бога, те не припадате само себи?“ (1. Кор. 6:19).

Овај апостол, заступајући Христово учење о томе да сваки вером спасени 
верник има Светога Духа у себи, ове речи упућује Коринћанима који су по 
своме духовном узрасту још увек били на нивоу мале деце (у смислу духовне 
зрелости). Уколико прочитамо читаву посланицу увидећемо да верници у 
Коринту и нису били неки посебни „Божији угодници“, већ да су, због својих 
телесних слабости, још увек практиковали одређене, чак и велике, грехе. И 
баш те и такве Коринћане, Павле подсећа да представљају храм Светог Духа 
(и да следствено томе треба да се одрекну и клоне сагрешења који Духа жа-
лосте). Пошто је, дакле, јасно да Писмо говори да сви верници представљају 
храм Божији, а не само неки посебни „светитељи“, то би по православној 
логици значило да би тела свих умрлих хришћана кроз историју требала да 
буду нетрулежна и чудотворна – те да само тела нехришћана буду подложна 
труљењу. Међутим, као што ћемо се уверити, Свето писмо ни на једном мес-
ту не подразумева да ће тела верника Божијих после њихове смрти остати 
нетрулежна (осим у неким природним условима који би спречили распа-
дање или пак обрадом неким од средстава за конзервацију). Псалмиста Да-
вид, за кога је у Писму посведочено да је био прави Божији човек1, записао 
је следеће речи:

„Јер нећеш оставити душе моје у паклу, нити ћеш дати да светац твој 
види трухлост.“ (Псалам 16:10).

Иако се испрва може чинити да је Давид у овом стиху мислио на себе 
(на своје тело), ова његова изјава је заправо представљала пророчанство о 
Христовом васкрсењу. Апостол Петар је, у својој беседи изреченој на дан 
силаска Светог Духа, на Педесетницу, то потврдио следећим речима:

„Давид, наиме, говори за њега: ‘Стално сам гледао Господа пред собом, 
јер ми је с десне стране – да се не пољуљам. Зато се развесели срце моје и 
обрадова се језик мој, чак ће и тело моје почивати у нади, јер моју душу 
нећеш оставити у царству смрти, нити ћеш дозволити да светац твој 
иструне. Показао си ми путеве живота, испунићеш ме весељем пред лицем 
својим’. Браћо, вама се може слободно рећи о патријарху Давиду, да је умро 
и био сахрањен, и да је његов гроб код нас до данашњег дана. Али како је 
био пророк и како је знао да му се Бог заклео да ће од рода његових беда-

1 Види: 2. Самуилова 5:10; 1. Царевима 9:4; 11:4; Псалам 89:3, 20-29, 35-37. 



392

правОславље ОбасјанО еванђељем

ра некога посадити на његов престо, предвидевши рече за Христово 
васкрсење: нити је био остављен у царству мртвих, нити му је тело 
иструлило. Овога Исуса је Бог васкрсао, чему смо ми сви сведоци.“1

Само Давидово тело, пак, било је подложно труљењу и на крају се врати-
ло у прах:

„А да га је васкрсао из мртвих – да се више не враћа у труљење, овако је 
рекао: ‘Испунићу вам свете и поуздане речи Давидове’. Зато и на другом 
месту каже: ‘Нећеш дати да твој светац види труљења’. Давид је, наиме, 
послужио своме нараштају и по Божијој вољи умро, био је придодат 
својим очевима и видео је труљење. А кога је Бог васкрсао, тај није ви-
део труљења.“2

Управо наведене речи апостола Павла су више него јасне. Према учењу 
Библије, само онај који је васкрснут из мртвих (Исус Христос) није подло-
жан труљењу, док је тело цара Давида иструлило попут тела свих осталих 
људи. Стари и Нови завет ни једном једином речју не потврђују учење о 
нетрулежним и чудотворним моштима – онако како се то верује у оквиру 
Источне цркве. Ипак, православни теолози наводе један текст из Старог за-
вета као, по њиховом мишљењу, очигледан пример који доказује библијску 
заснованост веровања о светим моштима. Ево како гласи текст из дела про-
тојереја Маринковића:

„Најстарији податак о деловању благодатне силе Божје кроз 
мошти светитеља – потиче из Старог завета, на неких скоро 900 годи-
на пре Христа. Великог старозаветног пророка и чудотворца Илију, кога је 
Бог на чудесан начин узео са телом на небо (IV књига о царевима, глава 2), 
наследио је у пророчкој служби његов ученик Јелисеј, такође чудотворац и 
за живота и по смрти. Кад је Јелисеј умро, сахранили су га у земљу. После 
годину дана умро је неки човек и понесу га да га сахране. У томе се изненада 
појави чета непријатеља Моаваца. Они што су носили мртваца уплаше се. 
Пошто нису имали времена да копају гроб, они леш умрлог човека баце у 
гроб пророка Јелисеја. „И кад човек паде и дотаче се костију Јелисејевих, 
оживе и уста на ноге своје“ (IV књига о царевима 13, 20-21).

Ово свакако није једини случај Божјег чудотворења кроз мошти пра-
ведника у Старом завету, вероватно их је још било, само немамо по-
датака. Али тек у Новом завету Божја благодатна деловања кроз мошти 
светитеља и мученика бивају много чешћа и бројнија.“3

Ипак, оваквом православном доказивању се може много што-шта при-
говорити. Најпре, из текста је јасно да људи који су дошли да покопају мр-
тваца уопште нису дошли са намером да се поклоне светим Јелисијевим 

1 Дела апостолска 2:25-32. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 13:34-37. Нагласак мој. Баптистички теолог Мирослав Живковић ове стихо-
ве (36-37) са грчког преводи још јасније: „Јер када је Давид по Божијој вољи послужио своме 
нараштају, умро је и био сахрањен поред својих отаца, а његово тело је иструнуло. Али 
онај кога је Бог васкрснуо из мртвих није подлегао труљењу.“ Дела апостолска, Библија за 
свакодневну примену, Међународно библијско друштво СР Југославије, Нови Сад, 2000. год. 
Нагласак мој.

3 Најбољи васпитач, стр. 126. Нагласак мој.
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моштима (као што је то у Православљу обичај). Друго, Библија говори да 
су то биле пророкове кости (што значи да му је тело иструлило и да је ос-
тао само костур – као и код свих других људи) а не нетрулежно тело. 
Треће, ово је једини пример у читавој Библији, који показује да је Бог и на 
овај начин учинио чудесно дело – док православни прижељкују да је овак-
вих примера било много више (само што, ето, нису забележени). И четврто, 
нико није после овог чуда ископао Јелисијеве кости и однео на неко посебно 
место где би људи долазили на поклоњење у организованим ходочашћима 
и где би оне наставиле своја чудотворења. Бог је чинио чуда и у животи-
ма других старозаветних личности – али није забележено да су они остали 
нетрулежни након своје смрти (као ни Јелисије), нити да су њихове „мош-
ти“ биле чудотворне. Шта више, сваки познавалац Писма зна врло добро 
да Господ у Старом завету (или пак у Новом) никада не би дозволио или 
одобрио поштовање и поклоњење лешевима и костима умрлих људи, макар 
како Њему угодни они били за свога живота. Свето писмо Новог завета исто 
тако не спомиње ни једном речју да су првовековни хришћани ископавали 
било чије гробове ради проверавања да ли су мошти остале нетрулежне и 
ради поклоњења њима. У новозаветним списима читамо о смрти неколи-
цине „светаца“ какви су били нпр. Јован Крститељ (Мк. 6:17-29), архиђа-
кон Стефан (Дела ап. 7:57 - 8:2), и апостол Јаков син Зеведејев а брат Јова-
нов (Дела ап. 12:1-2). Ипак, у овом делу Божије Речи не налазимо никакву 
потврду да је ико био заинтересован за њихове „свете мошти“, знајући за 
Божије одређење да се умрло људско тело распада и на крају у потпуности 
разграђује:

„Докле се не вратиш у земљу од које си узет; јер си прах, и у прах ћеш се 
вратити.“1

Као потврду за то имамо Реч која каже да су ученици Јована Крститеља 
узели његово тело и сахранили га, а исто тако и хришћани тело архиђакона 
Стефана.2 Не заборавимо да нас Писмо извештава да су ова двојица била 
испуњена Светим Духом (Јован Крститељ чак и у утроби своје мајке Јелиса-
вете пре свога рођења)3 и да су чинили силна чуда за време живота (у Стефа-
новом случају)4 али им ни то није „помогло“ да им тела после смрти остану 
„нетрулежна“ (каква би према православнима требала да остану). Њихови 
пријатељи су их једноставно сахранили у земљу без икаквог интересовања 
шта ће се са њима касније збити. Стефанове мошти сасвим сигурно нису 
постале чудотворне, јер да је то био случај, еванђелиста Лука, писац Дела 
апостолских, не би пропустио да о томе извести хришћане и на тај начин 
још више потврди деловање Божије силе у оквиру хришћанства као, у то 
време, сасвим нове и нераспрострањене религије. 

Доситеј Обрадовић је веома добро приметио сву библијску незаснова-
ност учења о нетрулежним чудотворним моштима светаца, говорећи да би 

1 1. Мојсијева 3:19.

2 Види: Матеј 14:12 и Дела ап. 8:2.

3 Види: Лука 1:15 и Дела ап. 6:3, 5, 10.

4 Види: Дела ап. 6:8.
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било најлогичније да, пре свих осталих, тела библијских личности (Божијих 
угодника а пре свега апостола) остану нетрулежна и чудотворна:

„Камо, гди су телеса апостолска и светога Николаја? Време и воздух у 
ништа су их обратили, тако ће и проча која се још находе. Да је бог хотео да 
они нетљени остају, њих нити би могла ватра сажећи, ни време разрушити. 
Али иди и кажи то онима који притом губе, пак се држи онда.“1

Јевсевије Поповић нам у својој „Црквеној историји“ казује да је пошто-
вање моштију светаца узело маха тек у периоду за време и после цара Конс-
тантина. Иако су нпр. хришћани у Смирни поштовали и повремено посећи-
вали гроб свога мученички пострадалог епископа Поликарпа (средином II 
века) – што свакако није наликовало изражавању поштовања „светих мо-
штију“ у данашњем Православљу – поштовање моштију се појавило и све 
више почело да јача тек након што је протекло још неких 150 година:

„Поштовање реликвија или смртних остатака од светитеља и мученика 
доби у овом перијоду већег полета, и то већ од Константина 
Великог, који је у црквама, које је подигао, полагао кости апостола и дру-
гих светитеља. Кашње је постао опћенит обичај ископавати светитељске 
кости из гробова и мећати их у цркве, што је на послетку довело до тога, 
да се по црквеним прописима није смела ни једна црква осветити, у којој 
није било костију од светитеља, и да су са претераном ревношћу трагали за 
светитељским реликвијама, и да су неки хришћани чак у сваком гробу, који 
им беше непознат, гледали мученички гроб те узимали отуда светитељске 
кости и зидали над њим капелу или цркву или олтар...“2 

Јевсевије Поповић нам такође ставља до знања да је у тадашњој цркви 
(као и вековима касније) долазило и до многих злоупотреба ионако небиб-
лијске праксе поштовања светих моштију:

„И лакоми лажови вараху са реликвијама и продаваху кости, које 
украдоше са гробља, по другим пределима као светитељске кости, што је 
дало повода, да су и црквени и државни закони морали устати против так-
вих људи, већином монаха скитача.“3

Међутим, ова пракса коју су увели лакоми лажови, „монаси – скитачи“, 
није се изгубила ни вековима након периода којег описује овај историчар. 
Доситеј Обрадовић сведочи да је у Србији и Грчкој у XVIII и XIX веку, био 
раширен обичај да многи православни монаси проносе кроз села и градо-
ве мошти и реликвије које су биле веома сумњивог порекла и на тај начин 
доводе у заблуду и материјално искоришћавају лаковерни и верски непро-
свећен народ:

„Право велиш! И код нас у Грецији находи се правдољубивих епископа 
и свештеника који уздишу и жале се на злоупотребљенија која бивају; а на-
ипаче зли и наопаки обичаји да калуђери носе по вароши, по сели, по 
кућа и по патари пуне сандучиће костију ручни, ножни, леђни и свега тела, 
а наипаче множество зуба. Бог их вишњи знао чији ли су, какви ли су! 

1 Д. Обрадовић, Сабрана дела стр. 594.

2 Ј. Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 654. Нагласак мој.

3 На истом месту. Нагласак мој.
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Кажу да су тога и тога свеца кости и зуби; принуждавају људе да их целивају 
и да милостињу на њих дају.“1

Да ли мртви заиста могу бити нераспадљиви? 

Према јасном учењу Светог писма, посве је нормално очекивати да се, као 
што сам више пута до сада истакао, тело преминулог под утицајем ваздуха, 
влаге, микроорганизама и осталих природних фактора полагано распада а 
материја долази у стање првобитне сложености. Међутим, многи случајеви 
пронађених нераспаднутих тела широм света као да доказују да то не мора 
баш увек да буде тако. Као што ћемо се уверити, неки од узрока нераспадљи-
вости потичу од посве природних чинилаца, док за неке нема рационалних 
објашњења. Нераспадљивост људског леша се (донекле) може постићи бал-
самовањем и мумификацијом – као у старом Египту, смрзавањем на веома 
ниским температурама, излагању сувој клими и сувом ваздуху који би спре-
чили распадање и довели до исушивања, или пак стручном обрадом и пота-
пањем у неку од данас познатих хемијских супстанци. Са друге стране, пос-
тоје и примери чудесног сачувања целости људских тела или неких удова и 
поред присуства природних чинилаца који би морали да доведу до њиховог 
распадања. И поред тога што ћу поменути примере природних објашњења 
за нераспадљивост тела неких покојника, највише пажње ћемо обратити на 
оне случајеве који се не могу разумски објаснити и који се третирају међу 
религиозним светом као „Божија чудеса“. 

Оно што бих најпре хтео да нагласим јесте чињеница да се нераспадљиви 
посмртни остатци људи не налазе само међу преминулим свецима Источне 
цркве. Исто тако често, нераспадљиве мошти се могу наћи и у оквиру Римо-
католичке цркве – и то како међу свештеницима и монасима (монахињама) 
тако и међу обичним светом. Оно што је још интересантније, нераспадљиве 
мошти се могу наћи и међу умрлим атеистима као и међу припадницима 
других, нехришћанских религија.

а) Природна објашњења за нераспадљивост тела

Двоје западних истраживача нераспадљивости, Herbert Thurston и Joan 
Cruz пронашли су више локација у свету на којима се овај феномен одигра-
вао под сасвим природним околностима. Године 1954. пронађена је при-
родна мумија у планинама Чилеа. Радило се о телу дечака којег су петсто 
година раније осудили на смрзавање у једној пећини да би умилостивили 
богове. Добро очувана тела још из гвозденог доба могу да се још увек нађу 
по ирским, шкотским и данским мочварама. Она су, због различитих при-
родних процеса знатно изменила боју, или се нису распала. Такође, прилич-
но одбојна али и фасцинантна слика унутрашњости катакомби у Палерму 
или на Малти, доказује да се тела умрлих могу да сачувају у нераспаднутом 
стању дуго након смрти. Наиме, у поменутим катакомбама на зидовима су, 
као у филмовима страве и ужаса, окачена да висе тела капуцинских редов-

1 Д. Обрадовић, Изабрани списи, стр. 142-143. Нагласак мој.
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ника још увек обучена у своју свештеничку одећу. У једном путопису из де-
ветнаестог века можемо да прочитамо следеће:

„На себи још носе своје мантије... кожа и мишићи сухи су им као бакалар. 
Иако неки од њих ондје висе више од двјесто педесет година, тијела им се 
још нису распала.“1 

Такође, мртви који су сахрањени у оловом заштићеној крипти катедра-
ле у Бремену су остали добро сачувани. Сасвим случајно је откривено да се 
сахрањени на том месту не распадају. Пронађен је и нераспаднут леш неког 
радника који је ту погинуо за време једног од ранијих реновирања катедра-
ле. У Даблину, у цркви Светог Михана је, према спису који датира из 1901. 
године, пронађена беба која је на зглобу руке носила избледелу траку са го-
дином своје смрти – 1679. Сматра се да је у овом случају изразито сув ваздух 
допринео конзервирању поменутог тела. На једном гробљу у Кијеву људи и 
данас посматрају нераспаднуте лешеве у отвореним ковчезима који су одоз-
го заштићени стаклом. Ова појава се објашњава јаким природним зрачењем 
уз још по неке услове који су омогућили успорено распадање.

Следећи начин да тела преминулих дођу до стања нераспадљивости јесте 
њихово „осапуњење“ тј. „сапонификација“. И ова појава се јавља само под 
одређеним условима и није научно необјашњива. Наиме, тела која прили-
ком сахране, на неки начин, буду заштићена од утицаја ваздуха, претварају 
се, условно речено, у сапун. Овакви лешеви се називају adipoceri (од латин-
ских речи: „adeps“ – маст и „cera“ – восак). M. Thouret који је 1785. године 
добио налог да очисти гробље цркве „Светих невиних“ открио је да су многи 
лешеви постали adipoceri. Тела се уопште нису била распала а претворила 
су се, по његовим речима, у „гњецаву белу масу“. Очи и коса су, и након пет 
година, остали добро очувани.

Сапонификација, иако је необична, није тако ретка појава. У Вашингто-
ну, у музеју Smithonian налази се пред очима посетилаца сапонификовани 
леш војника који је погинуо у америчком грађанском рату. Случај римо-
католичке светице Marije de Sante – Euphrasie Pelletier (која је умрла 1868. 
год.) и њеног нераспаднутог леша још један је пример „осапуњења“. Након 
што је после тридесет пет година након смрти отворен њен поцинковани 
ковчег, један лекар је изјавио да су јој уста била мало отворена, очи затво-
рене а трепавице још увек густе. Скинувши њену одећу, увидео је да јој је 
тело прекривено кожом која је имала много сличности са кожом мумије, 
а испод које се налазило веома очврсло масно ткиво. Часопис News of the 
World је 8. маја 1977. године известио о случају двогодишње девојчице Nadje 
Mattei, која је умрла 1965. год. у Риму. Дванаест година касније, њена мајка 
је у сну видела своју преминулу кћеркицу која јој је поручила да је изваде 
из сандука. Након што је савладала све административне препреке, мајка је 
спровела ексхумацију. Тело мале Nadje је извађено а да није било ни начето 
процесима распадања.2

1 Види у: Snaga i moć vjere, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana – Zagreb, 1991. god. str. 16. 

2 Сви описани примери потичу из претходно наведеног дела: Snaga i moć vjere.
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Поред ових феномена нераспадљивости који зависе од посве природ-
них чинилаца, у наредном делу поглавља поменућемо и оне друге, научно 
необјашњиве случајеве нераспаднутости посмртних остатака људи који су 
живели у различитим периодима историје. За ове „нераспадљиве мошти“ 
се у оквиру Источне и Западне цркве везују многе чудесне особине, мирото-
чивост и исцелитељске способности.

б) Натприродно сачувана нераспадљива људска тела

На почетку овог дела поглавља навешћу подужи текст из часописа Свети 
кнез Лазар, у коме је описано једно од многобројних чуда која се дешавају у 
православном свету, а која се односе на реално сачување и нераспадљивост 
моштију светитеља Источне цркве. Ради се о нераспадљивим моштима све-
тог Александра Свирског, који је преминуо у шеснаестом веку.

„Управа Александро - свирског манастира је од дана, када су у обитељ 
враћене св. мошти преподобног Александра, добила мноштво писама са 
молбама за часницу моштију светога. Епископи из разних крајева Русије, 
Белорусије и Украјине засули су писмима обитељ. Митрополит Петроградс-
ки и Ладошки Владимир благословио је игумана манастира, о. Лукијана за 
ово свето дело. Већ при првом покушају да извади часницу, игуман је био за-
пањен, а имао је и зашто. „Очекивао сам да видим компактно, чврсто ткиво, 
но уместо тока, на резу који сам учинио копљем, видео сам под слојем коже, 
боје воска, снежно бело и меко ткиво,“ – прича о. игуман, „у анатомском 
музеју ВМА показали су ми како изгледа сасушено људско тело ставивши 
пред мене цеваницу. Кост је са свих страна била обложена слојевитим чвр-
стим ткивом, које је личило на пресован картон. Жиле и васкуларно ткиво 
сачували су се у виду чврстих кончића, који су личили на комадиће узице. 
Боја сувог ткива цеванице била је жута и са спољне и са унутрашње стране.

Монахиња Леонида, у свету кандидат биолошких наука, хистолог, ту-
мачи са научне стране изглед и стање светих моштију, што је нарочито из-
ненадило научнике. Мошти су сачувале изглед светитеља у моменту 
престављења (тј. смрти; прим. И. С.), што се не може постићи никаквим 
начином стручног балзамовања. У том случају ткиво тамни и чврсне, а 
овде је сачувало снежно белу боју, растреситост. Појаву су проучавали спе-
цијалисти хистолози и закључили су да је ово необичан случај, који се не 
може објаснити њиховим знањем. Један антрополог каже да је тело цело, 
монолитно које није било подложно труљењу, боја је боја воска. Други науч-
ник, анатом, каже да је лице светитеља очувано као живо. Кожа лица глатка 
и еластична, светле боје. Зато се не треба чудити зашто су, у време кампање 
одузимања моштију, 1919. мошти преп. Александра биле назване воштаном 
лутком. Један стоматолог је задивљен очуваношћу ткива лица и десни. Ова 
очуваност телесних остатака и дала је могућност иконографском испити-
вању, како су то учинили и приликом првог откривања моштију, 1641. го-
дине. Лик је упоређен са више икона и представа светога и закључено је да 
одговара, јер иконе датирају из шеснаестог века. Бела боја која се указала 
на стопи светитеља приликом почетка испитивања, видљива је и данас. Из 
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стопала тече миро, чији се мирис осећа у храму још од откривања мош-
тију и пчеле долазе на тај мирис. Доласци пчела су забележени видео-ка-
мерама.

Преподобни се родио 1448. и добио име пророка Амоса. Од раног детињс-
тва избегавао је игре, смех, псовке. Учење му није ишло, те је након молитве 
једном, у цркви, добио тај дар. Кад наврши 19 година родитељи су одлучи-
ли да га жене. Он кришом оде на Валаам где је седам година био послуш-
ник. Тамо је неретко био по читаву ноћ го до појаса, прекривен комарцима, 
удубљен у молитву. Тек се 1474. замонашио и добио име Александар. И ро-
дитељи одоше стопама сина и завршише живот у манастиру. Преподобни се 
повуче на једно пусто острво, где је продужио своје духовне подвиге. Бежећи 
од света, који га је почео посећивати, повуче се у једну шуму. Касније му дође 
брат и замонаши се. Био удостојен видети св. Тројицу у виду тројице светлих 
људи. Молитвом побеђиваше демоне. Окупи око себе мноштво монаха и као 
игуман одликовао се смиреношћу. Са молитвом на уснама престави се пре-
подобни 1533. године. Као свеца почели су га поштовати већ 1547. године 
када му је и служба састављена. Петнаестак његових ученика прославила је 
Црква због богоугодног живота. А светитеља је ето прославио сам 
Господ нетрулежношћу његових земних остатака. Спомен му се 
слави 30. августа и 17. априла по старом календару.“1

За време владавине династије Немањића у средњевековној Србији, жи-
вео је и један од малобројних монаха – пустињака који је био српскога рода. 
Реч је о св. Петру Коришком, чије су мошти постале мироточиве и чудот-
ворне, а потом од стране поштоваоца реликвија раскомадане и разнесене на 
све стране да би им се указивала почаст. Овај светитељ је, према народном 
веровању, живео за време цара Душана кога је и лично познавао, а који му 
је, након његове (Петрове) смрти и манастир подигао. После смрти својих 
родитеља, Петар је, због жеље за монашењем разделио сву своју имовину и 
заједно са својом сестром кренуо на пут. Замонашио се у цркви св. Петра код 
Уњемира, код неког старца – монаха. Да би се склонили од родбине и при-
јатеља, брат и сестра беже и склањају се код цркве св. Петра у Алтину (бли-
зу Ђаковице). Одатле су касније отишли у околину Призрена, у „пустињу“ 
покрај села Корише. Једном приликом, док му је сестра спавала, св. Петар је 
побегао од ње и настанио се у каменитим пећинама у околини: 

„Сестра је, плачући, тражила брата, кога више никад није видела, и умр-
ла је као испосница у тој пустињи. (...) Он се насељава у једној долини оп-
кољеној високим стенама, са многим „пештерама“, код с. Корише, источно 
од Призрена. Помоћу „ноката“ испуже се на једну високу стену и настани у 
пећини, која је била на стени. Ту живи ванредно оштром аскезом, скоро без 
одела, без ватре, хранећи се дивљим биљем и горким буковим жиром. По 
каткад би му само по који побожан сусед донео мало хлеба. Спавао је врло 
мало, седећи на камену.“2

1 Свети кнез Лазар, година осма, бр. 1-2 [29-30], Призрен 2000. год. Нагласак мој.

2 Василије Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији, стр. 112-
113. 
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Житије овога светитеља даље казује да је имао велике борбе са демонима 
(који су имали главе као медведи и дивљи вепрови), да је постио и по 40 
дана, да му је у помоћ долазио „Архистратиг Михаило“ уз помоћ којег се 
борио против ђавола итд. Ево шта о његовој смрти и догађајима након ње 
пише његов животописац:

„Убрзо после смрти он се посвећује: моћи (тј. мошти; прим. И. С.) му по-
чињу да миришу и да лече, што привлачи велики број поклоника. Кад је 
писац његова житија, Теодосије Светогорац, дошао, да се његовим моћима 
поклони на његову је гробу била начињена црква. Али су од његових моћи 
глава и многи делови тела већ били разнесени.1

Према Herbertu Thurstonu који је живео крајем деветнаестог века, а који 
је био први историчар који се на западу детаљније позабавио овим фено-
меном, постоји шест симптома нераспадљивости тела, који се, додуше, не 
морају сви да јаве истовремено. То су: из тела избија неки посебан пријатан 
мирис; не појављује се карактеристична мртвачка укоченост; на телу нема 
знакова труљења; из тела још дуго после смрти тече крв; тело дуго после 
смрти још увек остаје топло, а у неким случајевима се јављају покрети који 
се не могу објаснити трзајима мишића. Такође, честа је појава да се особе 
чија су тела нераспадљива појављују у сну својим проналазачима и упућују 
их да ископају њихове „свете мошти“. Из многих моштију и костију свети-
теља, (и то не само православних већ и римокатоличких), цеди се нека наро-
чита врста уља (мира), као на пример из костију свете Valpurge која је умрла 
још давне 779. године.

Занимљив је пример и ексхумираног тела свете Marije Ane Ladroni која је 
преминула 1624. год. у Мадриду. Сто седам година након њене смрти, све-
штенство и угледни стручњаци су детаљно преиспитали њен живот и саму 
смрт. У њеној службеној биографији стоји записано следеће:

„Једанаест најбољих и најпознатијих професора кирургије и медицине из 
Мадрида судјеловало је при ексхумацији и прегледу тијела свете покојнице. 
Неки су повадили инструменте из својих торби и почели дубоко зарезивати 
у њену кожу, једни су јој открили и прегледавали прса, други су претражи-
вали трбушну шупљину; преостали су се бавили претрагама свих, па и нај-
мањих отвора кроз које би се могло улити средство за конзервирање. Сваки 
дјелић њеног невиног тијела бијаше пажљиво прегледан. Унутрашњи орга-
ни, утроба и кожа бијаху неначети, чврсти, влажни и еластични. Текућина 
која је избијала из њеног тијела није сачувала само вањштину тијела, него и 
сваки поједини унутрашњи орган. Што су засјекотине у тијелу биле дубље, 
јаче се осећао посебан мирис.“2

Веома су занимљиви и примери неких других светитеља Западне цркве, 
као што су били свети Šarbel, света Katarina Bolonjska и свети Pacifico San 
Severinski који су били покопани без ковчега, али се и поред тога њихова 
тела нису ни почела да распадају. Светој Terezi Avilskoj потпуно је иструнула 
одећа али је тело остало неначето. Тело свете Katarine Sijenske исто тако. 

1 Наведено дело, стр. 114. Нагласак мој.

2 Snaga i moć vjere, стр. 11. Нагласак мој.
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Када је 1933. године ексхумирано тело св. Katarine Laboure, установљено је 
да је 56 година након њене сахране масивни дрвени сандук почео да трули 
али да се на телу нису могли пронаћи ни трагови исте појаве. Многоброј-
ни римокатолички светитељи, чије су свете мошти очуване нераспадљиве, 
током живота су били учесници у још једном необјашњивом феномену. Тај 
феномен је „стигматизација“ тј. натприродно појављивање рана на рукама, 
ногама и ребрима из којих тече крв, а на истим местима где су и Христу на-
нете повреде приликом распињања на крст. Када је 217 година након смрти 
св. Katarine Sijenske (1597. год.) њено тело извађено из гроба и пажљиво пре-
гледано, њене ноге и руке су биле одсечене и касније поштоване као свете 
реликвије, из разлога њихове нераспаднутости и још увек уочљивих „стиг-
ми“ тј. „Христових рана“ које је носила још за живота. Што се тиче св. Ozane 
Mantovske (умрле 1505. год.), чије се тело три пута годишње излаже пред 
посетиоце катедрале у Мантови, њене „стигме“ су и дан данас јасно уочљи-
ве, па чак и више него за време док је била жива.

Што се мироточивости пак тиче, поред малочас поменутих св. Valpurge из 
VIII века, св. Петра Коришког из XIV и св. Александра Свирског из XVI, спо-
менућу још и пример св. Šarbela Makhlufa испосника самостана св. Мароуна 
у Annayi у Либану. Овај човек је умро 1898. године и сахрањен је без ковчега. 
На његовом гробу се седмицама могла да види нека необична игра светло-
сти. Четрдесет и пет дана након смрти поменутог, опат самостана је наредио 
да се тело покојника извади из земље. Иако су дуготрајне кише претвориле 
гроб у обичну каљужу, на лешу нису биле уочљиве никакве промене. Тело су 
затим опрали, обукли и положили у нови дрвени ковчег, који је постављен 
на одар у самостанској капели. У то време је почело да се дешава још једно 
чудо. Из пора његове коже почела је да тече уљаста течност. Мирисала је на 
свежу крв и текла тако интензивно да су морали да пресвлаче тело покојни-
ка два пута седмично. Сваком делу одеће која је била натопљена овом теч-
ношћу почели су да приписују лековите моћи. Тело св. Šarbela је пролазило 
кроз исти третман све до 1927. године, када је положено у поцинковани ков-
чег који је стављен унутар дрвеног, и тако пред многим сведоцима зазидан 
унутар самостана. Двадесет и три године касније (1950. год.) ходочасници су 
приметили да из зида капље течност па су то пријавили црквеним лицима. 
Сандук у коме је почивало светитељево тело је отворен пред очима меди-
цинских стручњака и црквених великодостојника. Поцинковани ковчег је 
био зарђао, делови одеће који су били натопљени течношћу били су крути 
и сачувани а они ненатопљени су иструлели. Светитељево тело је било пот-
пуно очувано. Од тог времена, његов ковчег се отвара два пута годишње. 
Понекада се дешава да покојник лежи у осам сантиметара дубокој уљастој 
течности која се потом одлива и користи за чудесна исцељења од различи-
тих болести.1

Оно што би свакако морали да признамо јесте да се у религијском свету 
појављују најразличитија чудеса, која припаднике одређених верских пра-
ваца уверавају да је Бог управо њима благонаклон те да су управо они део 

1 Исто, стр. 12.
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једине и праве Божије Цркве или религије. Тако, очигледно је да ће припад-
ници Источне или пак Западне цркве бити уверени да су баш њихове верске 
организације „једине праве“ управо из разлога многобројних светитељских 
чуда која они „у име Божије“ чине међу верним народом. Православни се, 
у исто време, неће много обазирати на чудеса католичких светитеља и об-
ратно, бивајући уверени управо у богонадахнутост своје „вере“. То што се, у 
исто време, нераспадљиве мошти „светитеља“ могу пронаћи и у исламском 
и будистичком свету, то ће вероватно мало кога интересовати.1 

Ево како је мудри српски просветитељ прокоментарисао и на свој, раци-
оналистички начин, покушао да објасни постојање нетрулежних моштију 
светитеља. Иако се као еванђеоски хришћанин не могу баш у потпуности 
сложити са тиме да су сва нетрулежна тела заправо прошла кроз поступак 
мумификације, како то мисли Доситеј, а из разлога којег ћу поменути на 
самом крају поглавља, ипак сматрам да је последња Доситејева реченица 
из наредног цитата стопроцентно у складу са духом библијске науке. Уисти-
ну, уколико знамо да првовековни хришћани, као што смо доказали, нису 
веровали у чудотворење светитељских моштију нити придавали пажњу те-
лима покојних верника, те пошто су тела апостола као и других више него 
посвећених библијских личности иструлила, онда нема места веровању да 
је Бог нетрулежним и чудотворним начинио тела личности из каснијих ве-
кова:

„А да како се њихова тела посветише и миришу, - ласно ће ко помислити. 
Ево како: „Имјејај уши слишати, да слишит!“ И данашњи дан у египетским 
гробницама находе се балсамирата нерастљена телеса од три хиљаде годи-
на; сва миришу, и из неких материја масна тече, зејтину подобна, и пре-
красно мирише. Сада Инглези такове мумије с хиљадами дуката купују, а у 
оно бедно време кад су христјани почели мошти за свете и чудотворне 
почивати, сав је Египет био под властију цареј греческих, све су мумије њи-
хове биле, нити им је била потреба куповати. Многа су телеса и христјани 
балсамирали, али она материја и мајсторија с којом су древњејши Египтја-
ни то чинили, последњим није била позната. А паметном христјанину 
ово је доста: кад су се она иста телеса која су за апостолска 
држата била, растљела, што иштеш, што питаш даље?“2 

1 Најпознатији Ch’an (tj. Zen) патријарх Hui Neng је умро 712. године н. е. Сахрањен је у Kuo-en 
самостану у покрајини Kvantung. Након пада династије Sung 1276. године, монголске чете 
су отвориле његов гроб да би провериле гласине о нераспадљивости његовог леша. Гласине 
су биле основане. Ни 564. године након поглавареве смрти, тело није на себи имало знаке 
распадања, а органи попут срца и јетре били су потпуно очувани. Са друге стране, у Нигерији 
је 1980. год. дошло побуне присталица јеретичког муслиманског покрета којег је водио само-
звани пророк Мухамед Марва (Маитасин). Овај пророк је убијен приликом оружаног сукоба 
са ортодоксним муслиманима. Неколико недеља након што је његов леш извађен из земље и 
положен на лед у градској мртвачници, градом се муњевито пронела вест о нераспадљивости 
пророковог тела. Види у: Snaga i moć vjere, стр. 14-15.

2 Доситеј Обрадовић, Сабрана дела, стр. 657-658. Нагласак мој.
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Поштовање светих реликвија

Поред поштовања светих моштију, у Православљу је изражена и пракса 
поштовања, поклоњења и целивања светих реликвија. Ево како протојереј 
Маринковић дефинише појам светих реликвија:

„Реликвијама се називају и мошти и предмети који су припадали Божјим 
угодницима за њихова живота и они се њима служили. Благодат Божја која 
је почивала на светитељима деловала је и делује, кад је то Богу угодно и це-
лисходно, и кроз реликвије светитељске.“1

Према православнима, постојање светих реликвија и њихова чудотвор-
ност потврђена је и у Новом завету. Првом чудотворном реликвијом се смат-
ра хаљина коју је на себи носио Господ Исус Христос.2 Додирнувши Исусову 
хаљину, била је исцељена жена која је 12 година боловала од течења крви и 
којој лекари нису могли помоћи (Мк. 5:25-34). За ову хаљину се још говори 
да је сачувана до данашњега дана и да се налази у немачком граду Триру, а 
да ју је првобитно пронашла мајка цара Константина царица Јелена и преда-
ла овој цркви на чување. И до данашњега дана ова хаљина чини многоброј-
на чудеса и исцељења болесних ходочасника који јој долазе на поклоњење. 
Светим чудотворним реликвијама се сматрају и делови одеће коју су на себи 
носили свети апостоли. Ево како о томе Маринковић извештава:

„Благодатна сила Божја деловала је и кроз одећу светих апостола. „Бог 
чињаше не мала чудеса рукама Павловим. Тако да су и чалме и убрушћиће 
знојаве од тела његова носили на болеснике, и они се исцељиваху од бо-
лести, и духови зли излажаху из њих“, сведочи свети еванђелист Лука, пра-
тилац светог апостола Павла и очевидац свега овога (Дела апостолска 19, 
11-12).“3

Дакле, према теологији Источне цркве, библијски списи не само да по-
тврђују да су свете и чудотворне реликвије постојале још у апостолско вре-
ме, већ и то да су неке од њих сачуване до данашњих дана, те да са истом 
оном силом лече све којима је помоћ потребна. Наравно, светим и чудот-
ворним реликвијама се сматрају и поштују и мошти као и предмети који су 
припадали многобројним светитељима из касније историје, а који су, тобо-
же, за живота такође били чудотворци. Но, пре него што нешто више кажем 
о реликвијама које су биле вековима поштоване у Источном и Западном 
хришћанству, желим да се укратко осврнем на малочас наведене примере. 
Најпре неколико речи о Христовој чудотворној хаљини.

Као што је познато сваком пажљивом читаоцу Новога завета, случај ис-
цељења посредством Исусове хаљине записан у ев. по Марку 5. поглављу (и 
упоредним текстовима у ев. по Матеју 9. гл. и ев. по Луки 8. гл.) јесте јединс-
твен пример оваквог исцељења болесника у Библији. Ево како гласи текст 
који описује ово исцељење:

1 Најбољи васпитач, стр. 127.

2 На истом месту.

3 Исто.
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„И нека жена која је боловала од течења крви дванаест година, много 
пропатила од многих лекара и потрошила све што је имала, а ништа се није 
спомогла, него јој још горе било, чувши о Исусу, дође између народа с леђа 
и дотаче његову хаљину; јер говораше: ако само дотакнем његове хаљине, 
бићу спасена. И одмах пресахну извор њене крви, те осети у телу да је изле-
чена од своје муке. А Исус осетивши одмах у себи да сила изађе из њега, 
окрену се у народу и рече: ко ми дотаче хаљине? Ученици пак његови реко-
ше: гледаш народ како те тиска и говориш; ко ме дотаче? И обазираше се да 
види ону која то учини. А жена знајући шта јој се догодило, дође са страхом 
и трепетом, те паде пред њим и рече му сву истину. А он јој рече: кћери, 
вера твоја спасла те је; иди с миром и буди здрава од своје болести.“1

Као што је очигледно из наведеног текста, болесна и намучена жена је 
поседовала велику веру у то да Господ Исус може да је исцели од њене те-
лесне муке. Попут римског капетана, који је послао пријатеље да Исуса за-
моле за исцељење његовог слуге, јер себе није сматрао достојним да Господ 
уђе под његов кров, испољавајући тако веру да је само једна Исусова реч 
довољна да би се догодило чудо, и ова жена је сматрала да ће бити довољ-
но да само дотакне његове хаљине. Попут Римљанина, дакле, који се није 
осећао достојним да са Господом лично разговара, испољивши тиме веру 
коју Исус није нашао ни у читавом Израиљу, крвоточива жена није желела 
да Христа својим обраћањем омета у путу којим се запутио, сматрајући да 
ће и само дотицање његове хаљине бити сасвим довољно. Свети текст бе-
лежи да су том приликом многи људи били око Исуса те да су га гуркали и 
додиривали, али ниједан од њих то није чинио вером у своје ослобођење од 
болести. Доказујући да од Њега ништа не може проћи сакривено, Господ се 
обазрео и погледом тражио особу која га је вером дотакла. Веома је важно 
да приметимо да текст казује да је исцелитељска сила изашла из њега, тј. 
из Исуса Христа а не из његове хаљине, као да би она, сама по себи, била чу-
дотворна. Да до тада није било познато (као и од тада) да је Господња хаљи-
на чудотворна, доказује и чињеница да нико ни пре ни после тога догађаја 
није обраћао пажњу на Исусову хаљину као такву. Да је ова хаљина задржа-
ла било какве исцелитељске способности, те да је то у првовековној Цркви 
било признато, онда апостоли не би ни дозволили да се она загуби већ да 
одмах након Господњег вазнесења постане предмет поштовања и исцељења 
многих болесника. Зачудо, ова хаљина је „пронађена“ тек у време када су се 
многа сујеверја и паганштине почеле да уводе међу црквене обичаје, дакле 
за време и после цара Константина.

Што се пак Павлових убруса за зној и кецеља са његовог тела тиче, и 
исцељивања болесника и изгоњења злих духова њиховим посредством, и ту 
је ствар више него јасна. Бог је у време првобитног ширења хришћанства, 
у апостолско време, чинио чудеса на различите начине, потврђујући да су 
управо они људи који их чине проносиоци истините божанске поруке о веч-
ном животу. Пре чудотворења од стране Павлових убруса, многи болесници 
су били исцељивани и преко Петрове сенке која би на њих пала приликом 

1 Ев. по Марку 5:25-34. Нагласак мој.
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његовог проласка. Међутим, и поред великих чуда које су чинили апосто-
ли Христовом силом на различите начине, дешавало се да су неки блис-
ки пријатељи апостола а и сами ученици Христови, били веома болесни те 
да их апостоли или нису могли или нису ни покушали да исцеле. Неки од 
примера су Епафродит, који је био болестан толико да му је и живот био у 
опасности, као и пример Трофима којег је Павле болесног (неисцељеног) 
оставио у Милиту.1 Да су овим болесницима могле да помогну Павлове „све-
те реликвије“, поменути болесници би сасвим сигурно били исцељени јер 
апостол не би дозволио да његови блиски пријатељи и сарадници пате. За 
разлику од масовних исцељења до тада неверујућих људи од стране Христа 
и апостола (описаних у еванђељима и Делима апостолским), која су била 
привремена и служила за потврду божанске силе која је деловала у тој новој 
верској групи следбеника Исуса из Назарета, Библија препоручује сасвим 
другачији пут за исцељивање и излечење болесних хришћана. Јаков у својој 
посланици казује овако:

„Болује ли ко међу вама? Нека дозове црквене старешине, па нека се 
помоле над њим и помажу га уљем у име Господње. И молитва вере спашће 
болесника, и Господ ће га подићи; ако је и учинио грехе, биће му опроште-
но.“2 

Дакле, Јаков није препоручио да болесни хришћани иду на ходочашћа 
и врше поклоњење пред чудотворним моштима и реликвијама апостола и 
светитеља да би оздравили, нити пак да зову неке живе исцелитеље и чу-
дотворце, већ да се обрате својим црквеним старешинама! Ове старешине 
се, како сам то објаснио у поглављу о светим тајнама, моле над болесником 
и помазују га уљем, а Бог га онда, по својој вољи, оздрављује као одговор на 
њихове молитве. Апостол Јаков овако упућује и саветује хришћане:

„Молите се Богу да будете исцељени. Много може делотворна молитва 
праведника.“3

Што се тиче, пак, реликвија које су у прошлости (а и дан данас) биле 
поштоване у оквиру традиционалног хришћанства Истока и Запада, било 
би добро да изнесемо неке чињенице које ће нас још једанпут уверити у сву 
погрешност такве праксе.

Ево како нас о проналажењу и поштовању једне од најзначајнијих релик-
вија - крста на коме је страдао Исус Христос, као и неким другим, извештава 
црквени историчар Јевсевије Поповић:

„Први повод за то беше крст, на коме је Христос страдао, и за који се опће-
нито држало, да се налази у Јерусалиму. Од средине IV. столећа амо имамо 
вести о наласку Крста. Наиме пре свега Кирил Јерусалимски 348. сведочи у 
својим катихезама, да се Крст налази у Јерусалиму, и о томе да се мали де-
лови истога раздају по целом свету, затим у свом писму цару Констанцију 
351., у автентичност којега неки новији међутим сумњају, сведочи, да је Крст 
нађен за време цара Константина; даље 395. Амвросије, и после њега многи 

1 Види у: Посл. Филипљанима 2:25-30 и 2. посл. Тимотеју 4:20.

2 Посланица Јаковљева 5:14-15. Нагласак мој.

3 Јаковљева 5:16б.
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други, причају да је 326. Јелена мати Константина Великог на Голготи дала 
ископавати и тражити крст Христов, и да су том приликом нашли три крста; 
крст Спаситељев су одмах распознали од друга два крста помоћу чудеса, која 
се на њему десише, и царица Јелена га је поделила на два дела; једну полу 
је сместила у цркви ускрса, коју је њен син подигао у Јерусалиму, а другу 
полу је послала своме сину, који ју је сместио у својој статуи у Цариграду. 
Крст који се чува у Јерусалиму беше предмет опћег поштовања и мно-
ги побожни хришћански посетиоци Јерусалима ломљаху делиће од њега, 
отуда силни делићи од крста Христова по целом Хришћанском свету. 
Побожно тражење, чување и поштовање Крста у Јерусалиму, побудило је 
друге да траже одеће Господње, одеће Његове матере, апостола, мученика и 
светитеља, да траже предмете, којима су мученика мучили и т.д., и веровало 
се, да такве предмете и налазе. Тако уз кости апостола, мученика и свети-
теља дођоше и други предмети, које су као њихове реликвије чували у црк-
вама и приватним кућама и поштовали их као и кости. Али будући да су се 
при том често дешавале преваре, то су црквени настојатељи та варања 
осуђивали, а државни и црквени закони ограничавали. Као што се прича о 
Крсту, тако се причаху чудеса и о другим светитељским реликвијама; али 
ипак у другом перијоду још не сретамо неке касније спомињане 
чудотворне силе реликвија, тако н. пр. у другом перијоду се на Истоку 
не говори о течењу мирисавог уља, мира (...) из тела солунског проконзула 
и мученика Диоклецијанова времена Димитрија, а на Западу о том, да крв 
јужноиталског епископа и мученика Јануарија из времена истог гоњења, 
која се чува у две стаклене боце осушена, одмах постане течном, чим се која 
боца донесе у близину његове главе, што се по каснијим вестима дешава.“1

Желео бих да укратко размотримо овај веома важан извештај о догађаји-
ма из давне прошлости. Иако нам еванђеља не дају ни најмањег повода да 
верујемо да је било ко међу апостолима у време Христовог скидања са крста 
и мало обраћао пажњу на ту направу за мучење и убијање, нити нам пак 
казују да су сва три крста било где закопана а поготово не на Голготи, кроз 
историју су се о њима испрела најразличитија веровања. 

Наиме, приповеда се (и то не на основу баш сувише поверљивих извора; 
на тај закључак нас наводи Јевсевије када каже да у аутентичност извора 
неки новији историчари сумњају) да је крст на коме је Христос био распет 
пронашла царица Јелена на Голготи, са још два друга крста која су припа-
дала двојици разбојника. Према подацима које износи Ralph Woodrow на-
водећи дело „Encyclopedia of Religions“, иако је посета царице Јелене Јеру-
салиму 326. год. вероватно историјски тачна, вести о њеном проналажењу 
крстова није се појавила пре 440. године нове ере, што ће рећи, 114. година 
касније. Исти аутор, наводећи дело „Fausset’s Bible Encyclopedia“ казује да 
су јеврејски закони, који су важили у време Исуса Христа, налагали да сви 
крстови, на којима се извршило распињање, буду уништени спаљивањем.2 
Уколико су ове информације тачне, онда свакако није истина да су ови крс-

1 Општа црквена историја, том први, стр. 654-655. Нагласак мој.

2 Woodrow, Babilonska misterijska religija, стр. 57.
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тови могли бити пронађени три стотине година након Исусовог распећа, из 
простог разлога њиховог претварања у пепео и дим давно пре тога. Са друге 
стране, вероватноћа да се нађу баш крстови Христа и разбојника, па макар 
они били и сачувани до времена Константина, је изузетно мала. То из раз-
лога што су распињања политичких противника Рима и различитих разбој-
ника у то време у Јудеји била уобичајена, готово свакодневна појава. Сасвим 
је сигурно да је брдо Голгота било изабрано место за распињање, на коме 
су пре Христа а и после њега, на крстовима различитог облика и димензија 
страдале на стотине људи. Посебно масовно распињање не само на Голготи 
већ посвуда око Јерусалима на хиљадама крстова десило се четрдесетак го-
дина након Исусовог распећа, током у историји познатог „Јудејског рата“ и 
опсаде Јерусалима од стране римске војске. Ево шта је о том масовном рас-
пињању изгладнелих бегунаца из опкољеног Јерусалима записао познати 
римски историчар јеврејског порекла Јосиф Флавије:

„И када су били ухваћени, по нужди су се бранили из страха од смрти, а 
после борбе чинило им се да је касно да моле за милост. Бичевани, морали 
су још пре смрти да претрпе свемогуће муке, па су затим прибијани на крст 
насупрот зиду. Премда је Тито сажаљевао те несретнике, јер је свакодневно 
било заробљавано око 500, а кадгод и више, ипак је сматрао да је опасно да 
ове силом савладане Јудејце пусти да слободно оду, а ако су их хтели чувати, 
могло се догодити да они постану стражари својих стражара. Но највише 
што је руководило њега да дозволи разапињање, била је нада да ће тај пог-
лед покренути опседнуте на попуштање, јер су исту казну и они имали да 
очекују ако се не предају. У свом огорчењу и мржњи војници су прикива-
ли на крст, за спрдњу, свакога у другом положају, а како их је много 
било, убрзо, већ, није било места за крстове, нити крстова за 
тела.“1

Када дакле знамо да су око Јерусалима извршена многобројна рас-
пињања и пре а поготово после Христовог времена, те да су 70. год. н. е. 
сва расположива стабла дрвећа била употребљена за прављење крстова који 
су као шума окруживали град, онда нам се чини посве невероватним да се 
међу толиким крстовима пронађу баш они на којима су били распети Исус 
и разбојници. 

Даље се у легендама о проналажењу Христовог крста казује да је део крс-
та који је на себи имао закуцане ексере (клинове) којима су биле прободене 
Христове руке, послат цару Константину, који је један клин причврстио за 
свој шлем а други за узде свога коња. То је учињено, како су многи „свети 
оци“ протумачили а пренела нам Католичка енциклопедија, због тога да би 
се испунило Писмо које је прорекло у књизи пророка Захарије 14:20:

„У тај ће дан бити на звонцима коњским: светиња Господу.“2

 А што се тиче средњевековне праксе, коју нам је Јевсевије Поповић та-
кође пренео, а то је да су се комадићи Христовог крста разносили широм 
1 Јосиф Флавије, Јудејски рат, Просвета, Београд 1967. год. стр. 412-413. Нагласак мој.

2 Види код: Woodrow, str. 57. Овакво тумачење поменутог стиха наравно нема никакве везе са 
ексерима са Христовог крста нити пак са поменутим царем, као што је то из читавог контек-
ста књиге сасвим очигледно.
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света због поштовања и поклоњења њима од стране верника, могли бисмо 
да и о њој кажемо неколико речи. Наиме, број ових мањих или већих делића 
„правог Исусовог крста“ се толико био намножио по читавом свету током 
средњег века да је француски реформатор Жан Калвин једном приликом 
рекао да, када би се сви они сакупили на једно место, могли би да форми-
рају добар бродски товар. То је свакако требало да значи да је највећи део 
тих комада дрвета био лажно представљан и погрешно сматран за делиће 
Христовог крста! Да би објаснио постојање ове велике количине дрвенастог 
материјала откинутог од поменутог „правог крста“, свети Паулин (Павле) 
је ову појаву објашњавао „реинтеграцијом крста“. Другим речима, ма коли-
ко се комадића од њега ломило, оригинални Христов крст се никада није 
смањивао у својој величини.1 

Шта Свето писмо каже о оваквом поштовању комадића дрвеног крста на 
коме је Христос био распет (и поред тога што смо установили да је припо-
вест о проналажењу тог крста највероватније легендарна тј. неистинита)? 
Да ли би Господу одиста било угодно да се његови верници клањају пред 
„Крстом“ и целивају га својим уснама, па макар он био уистину пронађен? 
Божија Реч нам даје више него јасан одговор на ово питање. 

Дрвени крст на коме је Христос био распет (а његов тачан облик нам није 
познат) послужио је својој сврси на дан Господње смрти на Голготи. Пос-
ле тог величанственог догађаја искупљења греха човечанства пред Богом 
Оцем, груба дрвена направа која је том циљу послужила – требала је да буде 
заборављена. Иако апостоли у својим посланицама на више места спомињу 
Христов крст2, он у њиховим мислима ни на једном месту не представља 
предмет којем би требало давати било какво поштовање. Христов крст у 
новозаветним посланицама представља слику више него болне, срамне и 
понижавајуће смрти којој је Господ био подвргнут ради спасења грешника. 
Мисли и поуке апостола упућене верницима су увек биле усмерене само и 
једино на Исуса Христа Спаситеља, а не на комад дрвета. Да апостоли нису 
одавали никакво поштовање крсту на коме је Христос био распет сведочи и 
чињеница да никада на такво поштовање нису упућивали ни своје ученике, 
те да су понекада, у својим проповедима говорили, једноставно, да је Исус 
био распет „на дрвету“:

„И кад су свршили све што је написано за њега, скинуше га са дрвета 
и метнуше у гроб.“ (Дела ап. 13:29. Нагласак мој.);

„Он је на свом телу понео наше грехе на дрво, да се опростимо грехова и 
да живимо за праведност; његовим ранама сте исцељени.“ (1. Петрова 2:24. 
Нагласак мој.). 

У Старом завету је постојала једна врло добра слика Христовог крста, као 
и самог Исуса који спасава све који на Њега као Спаситеља погледају вером. 
Ево шта је о овој слици крста (и себе самог) рекао Господ Исус Христос:

1 Наведено дело, стр. 59.

2 1. Кор. 1:17-18; Гал. 5:11; 6:12, 14; Еф. 2:16; Фил. 2:8; 3:18; Кол. 1:20; 2:14; Јевр. 12:2; 1. Петр. 
2:24.
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„И као што Мојсије подиже змију у пустињи, тако треба да се подигне 
Син човечји, да сваки – ко верује – има у њему живот вечни.“ (Ев. по Јовану 
3:14-15).

Дакле, као што је Мојсије подигао змију у пустињи, тако је требао да буде 
подигнут и Исус, да би сви који у њега верују стекли опроштење греха и веч-
ни живот. О каквом се подизању змије заправо ради? Ево шта је о позадини 
овога догађаја записано у Старом завету:

„И викаше народ на Бога и на Мојсија: зашто нас изведосте из Мисира 
да изгинемо у овој пустињи? Јер нема ни хљеба ни воде, а овај се никаки 
хљеб већ огадио души нашој. А Господ пусти на народ змије ватрене, које 
их уједаху, те помрије много народа у Израиљу. Тада дође народ к Мојсију 
и рекоше: згријешисмо што викасмо на Господа и на тебе; моли Бога нека 
уклони змије од нас. И Мојсије се помоли за народ. И Господ рече Мојсију: 
начини змију ватрену, и метни је на мотку, и кога уједе змија, нека пог-
леда у њу, па ће оздравити. И начини Мојсије змију од мједи, и метну 
је на мотку, и кога год уједе змија он погледа у змију од мједи, и 
оздрави.“1

Овај старозаветни догађај је био предивна слика спасења од вечне по-
гибије као и опроштења греха које задобија свака особа која се вером, без 
икаквих својих заслуга и добрих дела, поузда у дело Онога који је био распет 
на Голготи. Израиљци, чијим је венама текао змијски отров, нису имали 
времена да учине било какво добро дело да би били спасени. Једноставним 
Божијим решењем, погледом на змију коју је Мојсије направио од бакра и 
ставио на врх штапа, сваки уједени би био сместа исцељен а змијски отров 
би био неутралисан. Међутим, иако је поменута бакарна змија послужила 
својој сврси у пустињи, једном за свагда, Израиљци су је ипак сачували. Не-
колико стотина година након Мојсијевог времена, после смрти цара Соло-
мона и свог духовног посрнућа, од ње су начинили идола коме су се клањали 
и кадили димом од тамјана. Јудејски цар Језекија је, након што је ступио на 
престо, уништио поменуту змију и прекинуо идолопоклонство које се пред 
њом вршило:

„А треће године царевања Осије сина Илина над Израиљем зацари се 
Језекија син Ахазов над Јудом. Бијаше му двадесет и пет година кад поче 
царовати, и царова двадесет и девет година у Јерусалиму. Матери му бјеше 
име Авија, кћи Захаријина. И чињаше што је право пред Господом 
сасвијем као што је чинио Давид отац његов. Он обори висине, и изломи 
ликове и исјече лугове, и разби змију од мједи, коју бјеше начинио 
Мојсије, јер јој до тада кађаху синови Израиљеви; и прозва је Не-
устан (тј. ‘Нечисто’; прим. И. С.).“2

Као што можемо да уочимо, штап и бакарна змија који су у јеврејској 
прошлости одиграли тако важну улогу спасења народа од сигурне смрти, и 
били направљени по Божијем изричитом наређењу, када су извршили своју 
функцију постали су непотребни. Шта више, њихово чување у народу је ре-

1 4. Мојсијева 21:5-9. Нагласак мој.

2 2. Царевима 18:1-4. Нагласак мој.
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зултовало крајње негативним последицама, јер су почели да буду сматра-
ни неком врстом „светих реликвија“ којима су указивали поштовање које је 
било супротно Божијој вољи. 

Потпуно је исти случај и са дрвеним крстом на коме је био распет Господ 
Исус Христос. Крст је у потпуности послужио сврси којој је био намењен. 
На њему је страдао Онај који је на себе узео све грехе света. И дан данас, 
сваки појединац који вером погледа у Њега прима опроштење греха и вечни 
живот. Судећи према извештају из малочас наведеног текста (као и пона-
шању апостола и других ученика у Новом завету који дрвеној направи са 
које је скинуто мртво Исусово тело нису придавали никакав значај), крсту 
на којем је био распет наш Господ па макар био он и заиста пронађен, не би 
требало исказивати апсолутно никакво поштовање. Оно чему би он могао 
да послужи јесте у сврху огрева током зиме некој сиромашној породици или 
у најбољем случају као некакав музејски експонат (иако би и тада постојала 
опасност од исказивања небиблијског поштовања од стране посетилаца).

Желео бих да укратко размотримо и остале податке о поштовању релик-
вија које нам је пренео Јевсевије Поповић, као и неке друге које се тичу пош-
товања истих у Источној и Западној цркви.

Јевсевије нас је, наиме, известио о томе да су тек након тобожњег нала-
жења „правог Исусовог крста“ (у IV веку) многи били охрабрени да траже и 
друге реликвије, попут Исусових и Богородичиних хаљина, предмета који 
су припадали апостолима итд. Пошто су, по мишљењу многих, такве релик-
вије и биле налажене (иако је много вероватније, како ћемо увидети нешто 
касније, да се у свим тим случајевима радило о преварама – као што и сам 
Јевсевије признаје да их је доста било), оне су смештане у цркве и приват-
не домове ради одавања почасти. Будући да смо раније увидели да су свете 
мошти и реликвије биле ископаване и из непознатих гробова, јер су, по ре-
чима Доситејевим, „у то бедно време“ људи много што-шта што им је било 
непознато проглашавали светим, вероватно се дешавало да су биле ископа-
ване и кости хришћанских мучитеља из ранијих векова или пак паганских 
свештеника и идолопоклоника, али то нимало није сметало да се и оне нађу 
међу светачким и као такве поштују. Јевсевије такође износи веома важне 
информације о томе да су поједине скаске о чудотворности и мироточивос-
ти светачких моштију настале тек након „другог перијода“ тј. са почетком 
VII века па на даље, и да нису биле присутне у веровању хришћана у ранијем 
периоду. Највероватније је да се овде радило о намерном измишљању и 
приписивању чудотворности моштима светаца које уопште нису постојале. 
Но, да су оваква чудеса и била реалност у поменутом периоду од VII века па 
на даље, не постоје никакви докази да би она долазила од Бога (како се то у 
Источној и Западној цркви верује и научава), те да се Господ „досетио“ да их 
чини тек након што су прошла столећа од Његовог установљења хришћанс-
тва.

Што се тиче неких других реликвија које се већ вековима поштују у кри-
лу Западне цркве (а неке и у оквиру Источне), и само њихово помињање нас 
може још више уверити у сву неисправност њиховог поштовања.
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Наиме, током средњег века (да ли треба да напоменем да је то био мрач-
ни средњи век?) су се међу светим реликвијама нашле и следеће ствари: 

- Христова трнова круна, за коју је неколико цркава тврдило да је посе-
дује;

- Посуде у којима се налазила вода коју је Исус у Кани галилејској пре-
творио у вино;

- Вино које је потицало са свадбе у Кани галилејској;
- Комад печене рибе коју је Петар понудио Исусу;
- Јасле у које је Исус положен након свог рођења – које су сваке године 

пред Божић биле изложене у цркви свете Марије Велике у Риму;
- Исусова дечија одећа – за коју је неколико цркава тврдило да је посе-

дује;
- Олтар на који је био положен Исус током приношења у јерусалимском 

храму приликом обрезања – био је приказиван у цркви Светог Јакова 
у Риму;

- Исусов „свети препуцијум“ (кожица са мушког полног уда која бива од-
сечена приликом обрезања) за коју су монаси из Charouxa, који су је 
поседовали, тврдили да као знак аутентичности испушта капи крви;

- Маријина „света постељица“ (која је обавијала Исуса док је био у мај-
чиној утроби), за коју је неколико цркава тврдило да је поседује (црква 
из Coulombsa у Француској, црква светог Ивана у Риму и црква светог 
Пуја у Велају. 1

Остале реликвије су подразумевале: тесарски алат Исусовог поочима Јо-
сифа, кости магарца на коме је Исус ујахао у Јерусалим, свети Грал (чаша 
из које је Исус пио на последњој вечери), Јудин празан новчаник, Пилатов 
умиваоник, пурпурни Исусов огртач у који је био обучен док су му се римски 
војници ругали, сунђер којим су га појили сирћетом док је висио на крсту, 
клинове којим је био прибијен на крст, праменове косе пресвете Богороди-
це (неки су били плаве боје, неки смеђи, неки црвени а они четврти црни), 
делови њене хаљине, венчани прстен, папуче, огртач, па чак и бочицу за 
млеко из које је Исус пио (?!?).2 Да је и међу православнима било познато 
поштовање неких од ових реликвија а и данас делимично постоји, поменућу 
још једну од Доситејевих изјава:

1 Било би занимљиво истаћи чињеницу да се и у Црној Гори чува и поштује као највећа све-
тиња рука Јована Крститеља, којом је он крстио Исуса Христа на реци Јордану. Ипак постоји 
и један проблем. Наиме, у свету постоји око 300 различитих локација (цркава и манастира) 
које тврде да поседују ту исту, „оригиналну“ руку овог светитеља. Очигледно је, дакле, да је 
најмање 299 руку фалсификовано (а то је највероватније случај и са оном 300-том). Међу 
свим овим „оригиналним“ рукама Јована Крститеља највероватније има и оних којима су 
крвници кроз векове одсецали главе хришћанима. Ипак, православнима и римокатолицима 
не смета да се њима клањају и да их поштују – што само доказује висок ниво сујеверја који 
је међу њима присутан. (Податке о овоме што сам напред изнео, навео сам по сећању из те-
левизијске емисије у којој је новинарка Мира Адања – Полак разговарала са митрополитом 
Црногорско-приморским Амфилохијем Радовићем средином ‘90-тих година XX века). 

2 Види код: Woodrow str. 59-60.
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„Ми се смејемо онима који су негда магарцу, на ком је Христос јахао, 
празник празновали, а сами се себи не смејемо вериге1 празнујући. (...) А 
ако ћемо по души право судити, кад не пристоји Христово магаре празнова-
ти, много мање – апостола Петра вериге“.2

У римокатоличкој цркви се такође верује да је кућа у којој је живела деви-
ца Марија у Назарету, пренешена на анђеоским рукама у италијански град 
Лорето. Наиме, ова кућа, чије су димензије 10 х 4 метра, а у којој данас пос-
тоји олтар девице Марије и њеног божанског детета, поштује се као место у 
коме је рођена „најсветија Марија, Мајка Божија, овде ју је поздравио анђео 
и ту је вјечна ријеч постала тијело.“3 Анђели су ову кућу најпре, као да нису 
знали где ће са њоме, пренели у град Tersato (Trst) у Илирији године 1291. 
за време понтификата папе Николе IV. Три године касније, под понтифика-
том Бонифација VIII премештена је од стране анђела у неку шуму, где је три 
пута годишње мењала локацију, све док није заузела сталну позицију у мес-
ту Лорету. Више од 47 папа је исказало своју почаст том ходочастилишту, 
а небројене буле и писма су непоколебљиво потврдиле истоветност „Santa 
casa di Loreto“ са светом Маријином кућом из Назарета.4 

У једној шпанској катедрали је било изложено и перо које је анђео Гав-
рило наводно био изгубио за време посете девици Марији у Назарету. Ипак, 
каснија испитивања су доказала да се овде радило само о лепом нојевом 
перу. За многе кости које су годинама поштоване као кости мученика и све-
таца доказало се да су заправо биле кости животиња. Средином осмог века 
нове ере у (у то време православни) Рим стизале су непрегледне колоне кола 
са великом количином лобања и костура, које су касније сортиране и које 
су папе продавале као реликвије. Гробови су били пљачкани током ноћи, а 
гробнице у црквама су чували наоружани стражари. Историчар Грегоровије 
је рекао да је у то време Рим личио на неко плесњиво гробље у којем су за-
вијале хијене и тукле се ископавајући мртва телеса. Када је папа Бонифације 
IV око 609. год. после Христа претворио Пантеон у хришћанску цркву, он је 
28 кола пуних костију са гробаља и катакомби пренео и сместио их у базен 
испод великог црквеног олтара. Као што смо сазнали од Јевсевија Попо-
вића, а о томе нам говори и Ralph Woodrow, у средњем веку се ни једна цр-
ква није могла да освети без присуства светих моштију и реликвија, што је 
посебно заповеђено и на другом по реду свеопштем црквеном сабору који је 
одржан у Никеји 787. године (који је познатији као VII Васељенски сабор).5

Да су у Србији Доситејевог времена, као и у средњем веку, постојале мно-
ге злоупотребе ионако небиблијског поштовања светих реликвија, казује 
нам и следећи текст овог мудрог просветитеља у којем је навео речи свога 

1 Вериге апостола Петра су ланци којима је био окован у тамници у Јерусалиму, у коју га је стр-
пао краљ Ирод Антипа, око 44. год. после Христа, а из које је избављен чудесном анђеоском 
интервенцијом. Види у: Дела апостолска 12. поглавље.

2 Д. Обрадовић, Изабрани списи, стр. 127. Нагласак мој.

3 Woodrow, str. 61. Наведена Католичка енциклопедија на месту: „Santa casa di Loreto“.

4 На истом месту.

5 Исто.
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пријатеља Грка којег је прозвао Зилотије (ревнитељ). Ево шта је речено о 
деловању православних монаха у то време, а које се ни мало није разликова-
ло од претходно наведених примера из раније прошлости цркве на Западу: 

„Није то све. Носе и којекаква парчета старих хаљина, па кажу или да 
су од богородичине хаљине или ког другог свеца. Носе и парчетца гвожђа, 
уверавајући да су од апостола Петра верига или од Христових ексера. Носе и 
којекакво трње, ако би од Христова венца било. Што ћеш више, носе грудве 
црне земље, издајући и заклињући се да су помешане с крвљу тога и онога 
мученика. Јудеји нам се смеју и ругају и веле да смо гори од ста-
рих идолопоклоника, јер они нису се клањали костима, крпама, 
грудвама, гвожђу и трњу. А Турци не остају само при подсмејавању, 
но гаде се, псују, руже, пљују на калуђере и њихове сандучиће.

„Што мислиш, како је разумним Греком тај покор и срамоту гледати, а 
наипаче архијерејем? Но шта ћеш да чине? Увео се и укоренио тај ста-
ри обичај, прости народ неће да остане без моштију и костију. 
Ко би се усудио рећи да све те мошти и кости и зубове и парчета хаљине и 
гвожђа и грудве у земљу ваља закопати? У земљу! Намах би се прости народ 
заједно с калуђери, који с тима стварма тргују и новце купе, на њега подиг-
ли, узбунили и за јеретика прогласили. Ништа друго, дакле, развје бог да се 
смилује да се кад оне земље освободе и да се наука уведе, и тако шта се кад 
сујеверије и злоупотребљенија истребе и искорене.“1

Чудотворне иконе и реликвије

Међу многим постојећим иконама и моштима светитеља, постоје и неке 
за које се верује да испољавају чудотворне натприродне моћи. Уствари, што 
се тиче самих икона (наравно оних освештаних), у Православљу се сматра 
да је свака од њих на неки начин чудотворна, па макар и не испољавала 
никакве чудне знаке, попут мироточивости, проливања суза, крварења и 
слично. То из разлога што се верује да је свака освештана икона заправо 
место благодатног присуства светитеља чијим је именом названа, што пред-
ставља, у неку руку, и највеће чудо од свих осталих. Иако говори о томе да 
се само оне иконе на којима се могу опазити Божија чудотворења требају 
поштовати као чудотворне, ево шта о принципијелној чудотворности свих 
икона казује Сергиј Булгаков:

„Поред чисто духовног општења са Христом, силом Духа Светога Господ 
даје себе да се куша у Божанској Евхаристији и да се гледа у лику на икони 
којој је својствена особена веродостојност и делотворност лика Христовог. У 
смислу такве чудотворности свака освећена икона принципијелно је чудот-
ворна, уколико јој је својствена сила богоприсуствовања, мада се она увек не 
појављује опажљиво. И само у смислу особене опажљивости, пројављености 
ове силе, каква се сједињује са овом или оном иконом по вољи Божјој, иконе 
се прослављају као чудотворне.“2

1 Изабрани списи, стр. 143. Нагласак мој.

2 Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 80. Нагласак мој.
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У овом делу поглавља ћемо ипак обратити пажњу само на оне уистину 
чудотворне иконе, тј. оне на којима се могу увидети различити чудни знаци 
или пак приписати им се исцелитељске способности. Овај вид чудотворнос-
ти икона и реликвија се, дакако, не испољава само у оквирима Источне цр-
кве већ је присутан и у цркви на Западу, што би требало да представља или 
чињеницу да Бог подједнако благосиља римокатолике као и православне (и 
поред веровања сваке од цркава да је баш она изворно Христова, док би ова 
друга требала да се покаје, одбаци своје јереси и ступи у канонско јединс-
тво са оном другом) упркос њиховој вековној међусобној искључивости и 
анатемисању, или пак оно што је, према Библији, много реалније - а то је 
да поменута чудотворења у оквирима обе цркве уопште не долазе од Бога 
већ од сила које су Њему супротстављене. Пре него што коначно и донесемо 
овакав закључак, навешћемо више примера разних чуда које се дешавају 
посредством икона и светих реликвија, као и увидети да је у прошлости и 
међу паганским идолопоклоничким народима било много сличних рели-
гијских феномена.

Ево најпре неколико примера икона које су проплакале у оквиру Источ-
но – православне цркве, а случајеви потичу из Америке и Русије.

Први пример је случај иконе Богородице која је проплакала у стану 
Pagore Catsounis у New Yorku 1960. године. Поменута жена је била верник 
Грчке православне цркве. Одмах након што је угледала сузе на лицу Мајке 
Божије, позвала је у свој дом пароха Georgea Papadeasa из православне црк-
ве светог Павла у Hempsteadu. Његово сведочанство је гласило овако:

„Када сам стигао, управо је усахнула једна суза испод лијевог ока. Ускоро 
сам јасно видио још једну сузу на истоме мјесту. Вода се зачудо није скупља-
ла на дну оквира, него је прије тога на необјашњив начин нестајала.“1

Током следећих неколико дана кроз стан у коме се налазила плачућа ико-
на продефиловало је око 4000 људи који су желели да се помоле и својим 
очима виде икону која је и даље лила ситне сузе. Убрзо је ова икона прене-
сена у цркву светог Павла, а у дому г-ђе Catsounis се, изненадно, појавила 
још једна икона која плаче. Она је припадала њеној рођаки Antoniji Koulis, 
а радило се, као и у првом случају о икони Богородице. И о овом случају је 
обавештен локални свештеник, који је узео у руке икону и пружио је заин-
тересованим новинарима. Када су је узели у своје руке, новинари су потвр-
дили да је чудотворна слика била још увек влажна. Пробама које су потом 
уследиле, а што се тиче анализе узорка течности, један истраживачки инс-
титут је установио да се не ради о људским сузама. Када је ова плачућа икона 
однесена на чување у цркву у којој се налазила и она прва, г-ђи Koulis је дата 
друга икона, која је такође проплакала. Оригиналност ових чудеса је потвр-
дио и сам архиепископ Јаковос (Јаков), поглавар Грчке православне цркве у 
Америци, који се и фотографисао држећи у рукама једну од плачућих икона 
у стану г-ђе Catsounis.

Са друге стране, недавно је у Русији спроведено детаљно анализирање 
садржаја суза које су се појавиле на икони Богородице Казанске. Ове сузе су 

1 Snaga i moć vjere, str. 26.
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најпре испитивали стручњаци на академији хемијске заштите у Москви. Ра-
дећи уз помоћ најсавршенијих инструмената, они су најпре регистровали 34 
елемента беланчевина који се не налазе у природи. Истраживање је потом 
настављено и од стране тима Центра судске медицине и криминалистичких 
експертиза министарства одбране Русије. Иницијатор те анализе био је вој-
ни лекар, пуковник Александар Головков. Све до тренутка када се уверио да 
иконе могу да плачу, овај стручњак себе није сматрао верником. Међутим, 
када је видео како са иконе теку крваве сузе у војном градићу Клин, пуков-
ник Головков је одлучио да узорке однесе на анализу. Научници из мало-
час поменутог центра су пет недеља анализирали садржај суза Богородице 
Казанске. Након тог периода, дошли су до резултата који је доказивао да у 
сузама постоје честице људске крви. Даљом анализом утврђено је да се ради 
о крви жене која је поседовала антиген „А“, што је требало да значи да је 
поменута женска особа имала крвну групу „А“. 

Руска православна црква је пре пет година оформила и посебну комисију 
чији је задатак био да објасни због чега иконе плачу, или се пак на чудесан 
начин саме од себе обнављају и поново постају јасно обојене и видљиве на 
раније избледелим зидовима цркава и манастира.1 Пре извесног времена 
су чланови ове комисије били и у једном од три домаћинства у Русији која 
у свом поседу имају плачуће иконе. Шта више, у овим домаћинствима не 
само да се дешава да њихове личне иконе плачу, већ се то догађа и са онима 
које други људи тамо донесу. Новинар Вечерњих новости Бранко Влаховић 
пренео је речи академика Павела Флоренског, члана комисије, који је био 
лично присутан у дому који се налази недалеко од града Брјањска, када се 
на површини једне иконе појавило уље:

„Домаћица је на сто прострла чисти столњак, затим лист папира. На њих 
су стављене довезене иконе. Поп је одржао молитву. Домаћини су замолили 
да ми гости, изађемо из куће, јер није у реду да будемо присутни док се до-
гађа чудо. Вратили смо се после сат времена и видели да су све иконе биле 
орошене капима. Дакле, уље се појавило на површини икона. Прошао сам 
прстом по икони да видим хоће ли се уље појавити још једном. Оно се није 
појавило. Нисам стекао утисак да су домаћини попрскали иконе уљем док 
смо ми изашли. Разна уља која смо ми узимали на анализу по саставу су 
слична маслиновом или сунцокретовом уљу.“2

Чудеса, везана за православне иконе широм света, су многобројна и ве-
ома интересантна за истраживање. Према наводу из часописа рашко-при-
зренске епархије Свети кнез Лазар, за прослављање светитеља су потребна 

1 Што се тиче „обнављања“ икона самих по себи, своје мишљење је дао и познати руски реста-
уратор Олег Николајевич Овчиников, који је скидао прљавштину са многих познатих икона, 
али никада није доживео да се оне саме обнављају. Ипак, он је закључио, заједно са осталим 
експертима, да се саме од себе обнављају (као у нашем домаћем филму „Време чуда“, прим. 
И. С.) само новије иконе, осликане крајем 19-тог и у 20-том веку. (Вечерње новости, 7. јун. 
2004. год. стр. 46). Један од примера обнављања икона „самих по себи“, а који потиче из 
Русије, говори о томе да је икона св. Николе била толико тамна да се лик светитеља једва 
назирао. После службе и молебана које је служио архиепископ Софроније, икона је постала 
светлија. (Види у: Св. кнез Лазар, 2000. год. бр. 1-2, стр. 157).

2 Види текст у: Вечерње новости, 7. јун. 2004. год. стр. 46. Нагласак мој.



415

пОштОвање светитеља

два услова: поштовање светитеља од стране верујућих и његова посмртна 
чуда.1 На овом месту ћу навести још неке примере чудотворности светих 
икона, које доказују посвећеност одређених личности.

Први од, у даљем тексту наведених, примера односи се на последњег 
руског цара Николаја II, који је од стране комуниста – бољшевика (који су 
били, према аутору текста из поменутог црквеног часописа - Ж. Туцићу, 
предвођени сатанистима из редова јеврејског народа) стрељан ноћу, уочи 
17. јула 1918. године. Наиме, Архијерејски сабор Руске православне цркве је 
требао да одржи јубиларни састанак у августу месецу 2000-те године пово-
дом два миленијума хришћанства. На том сабору требало је да се одлучује 
о канонизацији међу светитеље последњег руског цара и његове породице, 
који су у време пре доласка бољшевика били оличење руског православног 
хришћанства. 

Почев од 1998. године, царев лик се почео сам од себе да осликава на зиду 
једне цркве. Радило се о саборној цркви манастира посвећеној богољупској 
икони Богородице, којег је подигао још 1155. године велики кнез св. Андреј 
(богољупски), у месту које је названо Богољубово. Лик цара Николаја II је, 
дакле, почео да се осликава и то на месту на зиду цркве где се иначе налази 
приказан Господ Саваот где седи на свом трону. Наравно, Господњи приказ 
у то време није био на свом месту, као што није било ни осталих икона и 
фресака. То из разлога што су комунисти 30-тих година прошлог века све 
слике премазали киселином и кречом и на тај начин их уништили, а оне до 
краја двадесетог века још нису биле у потпуности обновљене. У исто време 
када се појавио црно-бели лик руског цара на зиду цркве, током наредних 
година су многобројне иконе у манастиру почеле да точе свето миро (уље) – 
њих више од четрдесет. То су биле копије чудотворних икона (Богољупска, 
Тихвинска, Иверска, Казанска), а такође и распеће (крст) и иконе светитеља 
(Серафима Саровског, св. Николе, св. Пантелејмона и архангела Михаила). 
Свето миро се појављује на стаклу као и испод стакла у виду мноштва бисер-
них капљица:

„У лето кад је у обитељ била донета чудотворна икона цара Николаја 
(1999.) која је авионом надлетела целу Русију, и када је положена на среди-
ну храма поред манастирске иконе, ова је истог момента почела такође 
да лије миро, по дрвеном раму иконе потекле су густе мирисне капи мира. 
А пре две године, у кули дворца из XII века, из фреске, на којој је приказано 
убиство књаза Андреја, из његовог левог ока потекла је суза. Светитељ је 
плакао као жив човек.“2

Ова икона, о којој је било речи у претходно наведеном тексту, која точи 
миро од 7. новембра 1998. године, је доказе о својој чудотворности пос-
ведочила пред више хиљада људи, у литији на царев рођендан 1999. год. 
Света слика је била ношена из храма у храм испуњавајући својим мирисом 
целу цркву, доказујући на тај начин, како су то присутни протумачили, да 
је Христово помазање остало на цару иако је био свргнут са престола. Једна 

1 Види у: Св. кнез Лазар, година осма, бр. 1-2 [29-30], Призрен 2000. год. стр. 83.

2 Наведено дело, стр. 86-87. Нагласак мој.
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од копија ове иконе је проплакала и постала мироточива док је била у влас-
ништву парохијанке московског предворја Валаамског манастира, Татјане. 
Ова икона, коју је првобитно понела да дарује храму преподобног Серафи-
ма Саровског на серафимском гробљу у Петрограду, сада се налази у цркви 
многострадалног Јова на петроградском Волковском гробљу (треба знати и 
то да је св. цар Николај рођен баш на празник многострадалног Јова 1868. 
године, што би требало да представља још једну од нити повезаности која 
чудо те иконе чини још упечатљивијим). 

Пре него што нешто више кажем о светим сликама и киповима свети-
теља као и самог Христа у римокатолицизму, који такође лију сузе и крв, по-
менућу још само једну, српском народу посебно блиску, икону пресвете Бо-
городице Тројеручице, која се чува у манастиру Хиландару на Светој Гори. 
Ова икона је испрва била у власништву светог Јована Дамаскина који је жи-
вео у VIII веку нове ере. У време иконоборства, њему је била одсечена шака 
десне руке, управо она којом је писао текстове у одбрану иконопоштовања. 
После дуге молитве пред овом иконом, одсечена шака је поново прирасла 
осталом делу светитељеве руке. У знак захвалности, свети Јован Дамаскин 
је дао да се излије од сребра исти онакав део руке (са шаком) каква је њему 
била одсечена а потом је приковао и на тај начин сјединио као трећу руку 
Богородичином изображењу. Ова икона је донесена у Србију од стране Све-
тог Саве, а према сопственој вољи постала је игуманија манастира Хиландар 
која се моли за српски народ и духовно руководи манастирску братију.1 

Но, да није само Православље то које је „Богом благословено“ да поседује 
чудотворне иконе (као што смо увидели и у случају чудотворних моштију 
светаца) као доказ Господње благонаклоности и сопствене „правоверности“, 
доказују и следећи примери.

У књизи Snaga i moć vjere описани су многи примери чудеса који су се 
одиграли међу римокатоличким верницима. Један од примера је случај г-ђе 
Poore која је поседовала Исусов кип. Овај кип је почео изненада да крвари, 
те га је његова власница, пошто се опоравила од шока, ставила у своје дво-
риште да би га и други побожни људи могли да виде. Кип је касније прене-
сен у цркву светог Луке у Eddystonu у Пенсилванији и постављен три метра 
изнад олтара. Chester Olzewski, свештеник који служи у поменутој цркви је 
касније причао:

„‘Кип је четири сата непрестано крварио. Знам да се не може радити о 
превари. Видио сам сухе дланове, а неколико минута касније почела је тећи 
крв из рана... Чудно је што крв остаје на кипу – већ је читав покривен сасу-
шеном крвљу.’ Други је свећеник, Henry Lovett, изјавио да је у почетку био 
веома сумњичав гледе ове појаве, али када ју је видио властитим очима, био 
је увјерен да се ради о чуду: ‘С кипа сам скинуо руке, што није било тешко, 
јер су биле од садре и причвршћене једноставним дрвеним клиновима. Док 
сам га прегледавао, он није престајао крварити.’“2 

1 Види у: Св. кнез Лазар, година друга, Призрен 1994. год. бр. 1 [5]. стр. 74.

2 Snaga i moć vjere, стр. 26-27.
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Попут крвавих суза које су лиле православне иконе, и ова крв је била под-
вргнута анализама у лабораторији. Доктор Joseph Rovito из Филаделфије је 
извршио преглед крви и начинио рендгенски снимак кипа. Снимак није по-
казивао ништа необично (тј. кип није био намерно напуњен течношћу да би 
крварио), док је са самом крвљу било знатно теже. Наиме, иако се без сумње 
радило о људској крви, она је била изузетно сиромашна еритроцитима (цр-
веним крвним зрнцима) што је требало да указује да је веома стара. Ипак, 
чињеница да јој је требало пуно времена да се згруша наводила је на закљу-
чак да је прилично свежа. Доктор Rovito је изјавио да је крв толико стара да 
јој се не може одредити ни крвна група. Малочас поменути свештеници као 
и други католици били су уверени да се ради о крви самог Исуса Христа.

Ипак, у западном свету не плачу и не бивају мироточиве само освећене 
иконе светаца као што се то дешава на Истоку. Постоји забележен пример 
да је крвавим сузама проплакала чак и обична пластифицирана разглед-
ница са Христовим ликом. Десило се то 1979. године у држави New Meхico. 
Жена по имену Kathy Malott купила је ту разгледницу за своју баку Willie Mae 
Seymore. Када је брачни пар Malott посетио стару жену, Kathy је приметила 
да се испод десног Исусовог ока појавила тамна мрља. Ускоро је крв текла 
у правим поточићима, тако да се испод слике направила омалена барица. 
Вест о чудотворној Христовој разгледници се муњевито ширила и многи су 
нагрнули да виде чудо. Није пронађена било каква рупица на разгледници 
која би указивала на могућу превару. У болници Eastern New Mexico Medical 
Center у Roswellu извршена су испитивања крви. Представник болнице је 
положио гаранцију да је то била људска крв. Да чудо буде још веће, крв се 
уопште није згрушавала у наредна 24 часа. Након неколико ноћи г-дин 
Malott, муж власнице поменуте слике је уснио сан у коме га је сам Господ 
Исус Христос обавестио да је послао то чудо као знак свога скорог повратка 
на земљу. Поменути господин, који је изјавио да нико у његовој породици, 
до одигравања овог чуда, није био посебно религиозан, од тада је постао 
предани католички верник. 

Многобројна друга чудеса се дешавају и данас. Крваре не само кипови 
и слике већ и надгробни споменици, а крв се појављује и у кућама у којима 
се приказују духови убијених људи, на местима где су се убиства одигра-
ла. Плачу, поред кипова и слика Мадоне (тј. Богородице) и слике световних 
људи. Приликом многих од тих појава дешавају се и чудесна оздрављења 
болесника. Све ово свакако доказује да је Римокатоличка црква, попут Пра-
вославне, под јаким директним утицајем натприродних духовних сила од 
којих проистичу сва напред побројана чудеса. Иако приликом описивања 
неких чуда свакако може бити и претеривања од стране очевидаца, као што 
се може десити да су нека „чудеса“ обичне преваре и фалсификати1, не може 

1 Доситеј Обрадовић је овим речима описао један случај религиозне преваре који је њему био 
познат: „Веле Талијанци за свога именитога папу Ксиста: Papa Sisto non perdona ne a Giesu 
Cristo. Ево шта је овој речи повод дало. Језуити у Риму начине у свом манастиру статуу Хрис-
тову, у које главу метну сунђер, пак кад би хотели да Христова статуа чини чудо и да плаче 
– воде у сунђер, пак суза колико хоћеш! Дође тужба папи да сав народ одустаје све цркве и 
иде језуитом гди Христос плаче. Оде и папа, ал’ понесе и чекић у џепу. Како ти статуа почне 
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се порећи чињеница да велика религиозна чуда у оквирима Источне (и За-
падне) цркве заиста постоје. Она уверавају вернике поменутих цркава да их 
Бог благосиља јер се налазе у управо „правој и јединој Богу угодној вери“. То 
што се истоветна чуда дешавају и у оној другој „вери“, то углавном никога не 
брине, или се пак, према таквим вестима испољава извесна доза неверице. 
У сваком случају, због чега би православни верници из Србије ишли на пок-
лоњење католичкој „Госпи из Међугорја“, када могу да се поклоне моштима 
светог Василија у Острогу? Ионако се чудеса дешавају на оба места, а свако 
ваља да се поклони свецима из своје „прадедовске“ хиљадугодишње вере.

Ипак, како на све ово напред речено гледају еванђеоски хришћани? Да 
ли они, пошто већ негирају богонадахнутост оваквих чудесних испољавања 
у традиционалном хришћанству Истока и Запада, имају за то неки снажан 
аргумент? 

Лично верујем да имају. Наиме, први од аргумената би био тај што Свето 
писмо, као што сам доказао у првом делу овог поглавља, уопште не описује 
ни један случај одигравања оваквих чудеса - од стварања света па све до 
апостолских времена. Можда су се различита чуда попут ових и одигравала 
међу паганским народима, али она никако не могу имати било какве везе са 
истинитим Господом Богом. Друго, православни теолози посежу за докази-
вањем утемељености овакве своје науке на тај начин што цитирају стихове 
ван њиховог стварног библијског контекста - погрешно их тумачећи. Треће, 
из Светог писма смо се уверили да поштовање светитеља као и њихових 
изображења (икона и кипова) уопште није богоугодно дело, што нам дока-
зују и Библија и црквена историја, која сведочи о много каснијем постанку 
и увођењу оваквих пракси, него што нас у то желе да увере богослови – тра-
диционалисти. Четврто, ова „Божија“ чудеса се, као што смо утврдили, де-
шавају под окриљима двеју доктринарно супротстављених и анатемисаних 
цркава1, што по здравој логици уопште не би требало да буде могуће (осим 
ако не желимо да се играмо нагађања: да чуда код једних потичу од Бога а 
код других од ђавола). И на крају, желим да наведем још неколико текстова 
који иду у прилог веровању еванђеоских хришћана који сматрају да ниједно 
ововремено или пак древно чудо, које своје утемељење и потврду не налази 
на страницама Божије Речи, не може да буде Њему приписано. 

Наиме, желео бих да укратко размотримо изјаву руског рестауратора 
фресака и икона Олега Николаевича Овчиникова, коју сам навео раније у 
тексту, а у којој је истакао да се „саме по себи обнављају“ само новије иконе 
са краја 19. и са почетка 20. века. Због чега само оне? Према Ж. Туцићу, пис-
цу чланка „Чуда у Православљу“ у часопису Свети кнез Лазар, у прошлом 

плакати, а он чекићем у главу, пак имаш шта наћи: сунђер пун воде. У томе је папа свето дело 
учинио, зашто Христос, вечна божја истина, неће нипошто да се њему за атар лаже, и ко то 
чини, он Христа нити верује нити познаје.“ Сабрана дела, стр. 661.

1 Анатеме (тј. проклетства) које датирају још од великог раскола 1054. године, су узајамно и 
формално скинуте са Римокатоличке и Православне цркве тек 1965. године од стране ва-
сељенског патријарха цариградског Атинагоре и папе Павла VI, иако још увек нема изгледа 
да црквено јединство у скорој будућности буде постигнуто. 
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веку (двадесетом) су се у два наврата дешавала велика чуда у оквиру руског 
Православља:

„У XX веку било је два периода масовних чуда дотле невиђених 
у историји Цркве. Први период односи се на почетак -средину дваде-
сетих година у време најжешће антицрквене кампање. У то време 
целе области су биле захваћене „епидемијама“ (бољшевички израз) миро-
точења, обнављања икона и крстова, чак и позлата на куполама. Може 
се претпоставити, да је Господ хтео да покаже своју присут-
ност и да ојача веру, поколебану навалом ратујућег атеизма. 
Други период почиње почетком деведесетих година (преломни моменат у 
историји Русије) и траје до данас. Од 1991. почиње једно за другим, низ са-
општења из разних крајева Русије о иконама које точе миро, сузе па чак и 
крв, као и које се обнављају. Битно је нагласити разноликост спољашњих 
манифестација тих чуда.“1 

Дакле, чуда су се најпре дешавала (и то таква каквих никада у историји 
Цркве није било) у време пустошења православних цркава од стране кому-
ниста, а да би се, вероватно, доказало да је Бог и даље на страни царске Ру-
сије и руске цркве а не на страни нове безбожничке власти.2 Са друге стране, 
Бог је почео поново да „чудотвори“ и пред крај века да би руски народ из-
вео из комунизма (у том „преломном моменту“) у еру када ће црква, после 
распада СССР-а, барем по сопственом настојању и надању, поново моћи да 
заузме место какво је имала на почетку столећа. 

Но, иста оваква чудотворења су се десила и за време XVIII века у Ита-
лији, а поготову у Риму, када су свеци различитим чудесима испољавали 
подршку папској световној власти и феудалном друштвеном поретку:

„Чудо у хришћанској религији као средство њене одбране јавља се „на 
концу средњег века, у периоду прелаза из феудализма у капитализам“. Ова 
еволуција „чудесног“ изазвана је дејством нових производних снага и поја-
вом буржоазије као нове класне снаге на позорници историје. „Од маја 1796. 
до јануара 1797. када су француске чете почеле освајати папинску државу, 
доводећи у питање и саму папинску световну власт, може се набројати 
више од стотину чуда, којима су поготову у Риму свеци доказали да је 
божанство остало на страни феудалаца. Слике и статуе Богородице 
оживљавају, мичу очима, неочекивано лију сузе и облива их ре-
чит и чудесан зној.“3 

Оно што уочавамо из наведеног текста јесте очигледна чињеница да се и 
свеци у оквиру римокатолицизма оглашавају многобројним чудима у „пре-
ломним моментима“ као и у Православљу, да би на очевидан начин стали 
уз друштвени поредак и црквену власт која њима одговара. Очито је да су у 
то време, током 1796. и 1797. године имали пуно разлога за плакање крва-
вим сузама, јер је већ следеће 1798. године римски папа одведен у заробље-
1 Св. кнез Лазар, бр. 1-2 [29-30], година осма, Призрен 2000. год. Нагласак мој.

2 Види у вези овог изјаву ап. Павла у посл. Римљ. 13:1-7 где он научава да је „свака власт пос-
тављена од Бога“. То је важило и за идолопоклоничко и према хришћанима непријатељски 
настројено Римско царство у доба апостола.

3 Веселин Илић, Религија и култура, Просвета, Ниш 1995. год. стр. 171. Нагласак мој.
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ништво од стране војске Наполеона Бонапарте, а његова верска и световна 
власт за одређено време прекинута. 

Ипак, оно што је још интересантније, јесте чињеница да су се некада 
давно, у четвртом веку после Христа, када се пагански идолопоклонички 
систем рушио пред налетом Константиновог хришћанства, дешавала иста 
оваква чудеса и у незнабожачким храмовима. Та чудеса су чинили римс-
ки и остали богови, да би очајничким покушајима привукли поново к себи 
масе Римског царства и тако избегли одлазак у заборав пред надирућим 
хришћанством:

„Када се у другој половини IV века Римско царство почело рушити „под 
ударима нових друштвених и економских снага које су свој верски израз на-
лазиле у хришћанству“, тада цветају чудеса, пагански идоли и све-
ци отварају или затварају очи, зноје се и лију чудотворне сузе. 
Множи се број храмова и капела у светилиштима Ескулапа и других божан-
става у Епидауру, у Делфима, у Атини, на Тиберијском острвљу као доказ 
за „примљене милости“. (...) Чудесно са краја политеизма неприхватљиво 
је за надирућу идеологију хришћанства. Али то исто хришћанство ће већ у 
средњем веку чудо користити као основно средство своје идеолошке стра-
тегије. Чудо постаје одређујући елемент хагиографија хришћанских света-
ца.“1

Као хришћански верник који своје веровање базира на богооткривеној 
објави, и који познаје пророчанства Духом надахнутих апостола као и само-
га Христа, никако не бих могао да се сложим са богословима Источне цркве 
који тврде да чудеса која потичу од светачких икона и реликвија долазе од 
Бога. Наиме, Господ и апостоли су још у своје време наговестили да ће на-
ступити период када ће се на сцени човечанства појавити лажни учитељи, 
пророци и исцелитељи који ће се представљати као следбеници јединог и 
истинитог хришћанског пута. Такође, рекли су да ће ови учитељи завести 
многе верски неупућене људе, а да ће покушати да преваре и изабранике 
Божије:

„Јер ће се јавити лажне месије и лажни пророци, те ће чинити вели-
ке знаке и чуда, да заведу – ако је могуће – и изабране.“2

Апостол Павле је нагласио да ће будући долазак безаконика (антихрис-
та), имати као своју претходницу појављивање различитих чудотвораца 
који ће заводити људе и говорити им да су од Бога послани:

„Појава безаконика оснива се на сатанском деловању сваком си-
лом, и чудним знацима, и лажним чудима, и сваком неправедном 
преваром за оне који пропадају, зато што не примише љубав према ис-

1 Наведено дело, стр. 170-171. Нагласак мој. И проф. др Веселин Илић је, дакле, на овом месту 
устврдио оно што смо раније сазнали од црквеног историчара Јевсевија Поповића, а то је 
да су чудеса (мироточивост и сл.) светитељских изображења и реликвија била непозната у 
првим вековима хришћанства те да се јављају тек у средњем веку. Очигледно је да чудотвор-
ност кипова паганских светаца и богова могу да се доведу у значајну везу са оним каснијим 
која су се дешавала и још увек се дешавају у оквиру такозване хришћанске цркве Истока и 
Запада.

2 Ев. по Матеју 24:24. Нагласак мој.
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тини – да се спасу. И зато им Бог шаље заблудну делатност – да поверују 
лажи, да буду осуђени сви који не повероваше истини, него се определише 
за неправду.“1

Према наведеним светим текстовима библијског пророштва, Божији 
изабраници (према речима Христовим), тј. они који су поверовали исти-
ни (по речима апостолским) биће сведоци појаве чудних знака и лажних 
чуда у религиозном хришћанском свету. Сасвим се сигурно подразумева да 
„лажни учитељи и чудотворци“ са Далеког истока (попут Саи Бабе и осталих 
хиндуистичких гуруа, левитатора и јогија) или из окултистичког New Age 
покрета, не могу да преваре хришћане који сваке недеље посећују богослу-
жења и који су утврђени на темељу вере који је сам Христос. Стога се ово 
свето упозорење не односи на њих. Међутим, нажалост, из хришћанске сва-
кодневице се може уочити да неки еванђеоски верници, због своје духовне 
незрелости и још увек не тако доброг познавања Писма, могу да буду обма-
нути да поверују да чуда која чине тзв. хришћански светитељи можда заиста 
долазе од Бога. Није никакво чудо, по речима апостола Павла, да су огромне 
масе света преварене лажним, назови светитељским чудима из разлога што 
се од самог свог рођења налазе у „праотачкој вери“ и религијском систему 
који је установљен на неистини. Оно што је више него очигледно јесте и то 
да, и поред тога што „верују“ да припадају народу који се находи у „једино-
спасавајућој Цркви“, многи верници – традиционалисти свакодневно ходе 
грехом и неправдом испуњеним животом. Довољно је да само завиримо у 
срце просечног припадника неке традиционалне хришћанске цркве, а који 
је рад да се и оружјем бори за њено очување ако затреба, и да се уверимо у 
оно што сам претходно рекао. Дакле, Павлове речи које казују да ће се „они 
који су се определили за неправду“ тј. који не верују светописамској Истини, 
веома лако определити да верују у богонадахнутост лажних2 чуда и знакова 
која ће долазити од њихових светаца, показале су се потпуно тачним. Оно 
што нам још доказује да Христос и апостоли нису мислили на лажне учи-
теље и чудотворце са Далеког истока као опасност за „изабране“ већ на оне 
из тзв. хришћанских цркава, доказује још један новозаветни пример. Павле 
је, наиме, рекао:

„Јер такви људи су лажни апостоли, преварљиви радници, који се пре-
тварају у Христове апостоле. И није чудо; јер и сам сатана узима вид светлог 
анђела. Није онда ништа велико кад се и његове слуге претварају у слуге 
праведности; њихов свршетак биће по њиховим делима.“3

1 2. посл. Солуњанима 2:9-12. Нагласак мој.

2 Господ Христос и апостоли ова чуда називају лажним не зато што су она неистинита - као да 
се реално не дешавају, већ због тога што не потичу од Бога већ од Њему непријатељски на-
стројених духовних сила. О реалности сотонске моћи да чини велика чуда можемо да читамо 
у 2. Мојсијевој 7:10-12, 20-22; 8:5-7; где су описани догађаји из древног Египта у коме су и 
врачари успевали да чине чуда попут оних које су чинили Мојсије и Арон Божијом силом. 
Посебно се то односи на моћ да се обични дрвени штапови египатских врачара претворе у 
живе организме (змије). Уколико је већ сотони било могуће да учини такво чудо, онда му је 
много лакше да очува нераспадљивим тела умрлих и произведе мироточивост моштију и 
икона. 

3 2. посл. Коринћанима 11:13-15.
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Да сила религиозне преваре заиста може да буде веома јака и за-
слепљујућа за многе, па чак и за саме чудотворце који „Христовом силом“ 
чине најразличитија чудеса, доказује и следећи навод првобитно изречен 
од самога Спаситеља:

„Многи ће ми рећи у онај дан: Господе, Господе, нисмо ли пророковали 
у твоје име, и у твоје име изгнали демоне, и у твоје име многа чуда чи-
нили? И тада ћу им изјавити: никада вас нисам упознао; одлазите од мене 
ви који чините безакоње.“1

Посве је јасно да Господ овде говори о дану страшнога суда након вас-
крсења мртвих. Милијарде неспасених људи ће на крају морати да се пок-
лоне пред Господом чију су љубав и трпљење тако дуго одбијали. Верујем 
да се нико од њих неће усудити да пред Божијим судијским троном изрекне 
било шта у своју одбрану. Моћи ће само са призна своју кривицу и Божију 
праведну пресуду којом је осуђен на вечни огањ. Међу тим људима ће се на-
лазити небројено мноштво верских вођа и учитеља из свих нехришћанских 
религија. Међутим, у управо наведеним Спаситељевим речима видимо да ће 
тамо ипак постојати и повећа група оних који ће се чудом чудити због чега 
се налазе међу онима које чека вечна пропаст. Речи, којим ће се у будућ-
ности зачуђено обратити Господу, одају њихову пренераженост тренутном 
ситуацијом у којој су се нашли и уверење да су за време земаљског живота 
били управо Његови служитељи. Као потврду своје правоверности наводиће 
и благодатне дарове пророштва, истеривања демона и чудотворства које им 
је сам Он доделио да их чине у Његово име. Ипак, Исус ће им одговорити 
да их никада није упознао, као и: „идите од мене ви који чините безакоње“. 
Речи Светог писма су веома јасне. Уколико било ко на овој планети пропо-
веда другачије еванђеље од онога којег су ширили апостоли у првом веку 
хришћанства, па макар чинио било каква чудеса (која су му свакако дошла 
од духовног инспиратора проповеданог кривоверја), не треба га прихватити 
нити му веровати. Следбеништво оваквих људи и религијских организација 
које су они основали или пак чине њихов важни део, несумњиво води ка 
богоотпаднућу а самим тим и вечној пропасти.

 Надам се да је порука и овог поглавља била довољно јасна свим мојим 
читаоцима. У целини која предстоји, уверићемо се у библијску незаснова-
ност православног учења о загробном животу и молитвама за умрле.

1 Ев. по Матеју 7:22-23. Нагласак мој.
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„И као што је људима одређено да једном умру, а затим суд...“
Посланица Јеврејима 9:27

У поглављу које управо отпочињемо, проучићемо веровање Источне цр-
кве о загробном животу. 

Укратко речено, православна теологија заступа учење да свака особа по-
седује бесмртну душу. И, могли бисмо са пуном слободом да устврдимо, да је 
ово и једино исправно учење које православни заступају у оквиру ове теме. 
Оно што је погрешно, а што следи у њиховој догматици, јесте веровање да 
душа након смрти напушта људско тело, те у зависности да ли је човек био 
православно крштен или не, путује ка небу полажући рачуне о својим греси-
ма на небеским демонским царинарницама (митарствима) или одмах бива 
послата у пакао. Ипак, учење православних о животу после смрти ћемо де-
таљно сагледати у другом делу овога поглавља. Аргументовано ћемо утвр-
дити да њихово веровање није у складу са оним што произилази из бого-
надахнутог Светог писма. У првом делу овог поглавља желим да прикажем 
шта Библија открива својим читаоцима када говори о судбини човека након 
његовог последњег издисаја.

У Светом писму су објављене духовне истине које је Бог прогресивно от-
кривао људима кроз векове. Током историје Старога и Новога завета, Гос-
под је људима пружао све детаљнији увид у будућа дешавања о којима они 
по природи не би могли ништа да знају. Почињао је са веома ограниченим и 
скромним објавама, а завршавао са оним које су обухватније. Такав је случај 
и са, на пример, васкрсењем из мртвих (о коме ћемо много детаљније гово-
рити у наредном поглављу). Наиме, за разлику од новозаветних казивања 
о васкрсењу, Стари завет нам пружа само благи и ограничени увид у овај 
будући догађај. Питање о загробном животу је такође полагано откривано 
од Бога кроз Библију, а посебно у новозаветним списима, који о овој теми 
говоре много више него старозаветни.

Шта су о животу после смрти веровали људи који су живели у времену 
које описују старозаветни текстови, тј. од стварања света па све до рођења 
Исуса Христа? На овом месту ћемо се потрудити да дамо што прецизнији 
одговор на управо постављено питање.

Веровање у загробни живот у Старом завету

Као што сам већ поменуо, учење Светог писма о судбини човека после 
смрти (уколико изузмемо сасвим схватљиву чињеницу да покојник након 
смрти бива сахрањен, на различите начине - у зависности од културе и веро-
вања народа) је у његовом првом делу прилично магловито. На страницама 
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овог дела Библије срећемо се са различитим изјавама које указују на могућ-
ност постојања загробног живота. Ипак, у то време смрт није била догађај 
коме се било ко радовао, сем оних који су се налазили у великој душевној 
агонији или несношљивом телесном болу, као што читамо у случају правед-
ног Јова (О Јову 3:11-13, 21-22). Стање људске душе након смрти је од стране 
неких старозаветних људи било схватано као боравак у мрачном обитава-
лишту бестелесних духова, у коме тумарају и душе праведника и душе греш-
ника. Са друге стране, мноштво других библијских текстова описује стање 
мртвих као сан, којим у праху земаљском спавају сви преминули до телесног 
васкрсења.

Да бисмо отпочели детаљније проучавање о томе шта Стари завет казује 
о стању које наступа после физичке смрти, потребно је да најпре сагледамо 
човеково саздање које се одиграло шестог дана Божијег стварања. Ево како 
нас Библија извештава о овом догађају:

„А створи Господ Бог човјека од праха земаљскога, и дуну му у нос дух 
животни, и поста човек душа жива.“1

„Господ, Бог, створи човека од праха земаљскога и дуну му у нос дах жи-
вота; и човек поста живо биће.“2

„Господ Бог начини човека од праха земаљског и у ноздрве му удахну дах 
живота. Тако је човек постао душа жива.“3

У наведеном стиху (из превода на српски језик који су до сада сачиње-
ни) увиђамо да је Господ обликовао човеково тело од земаљског праха (тј. 
земље) а потом „удахнуо“ у његове ноздрве дах живота. У преводу, Господ је 
покренуо животни процес у већ обликованом људском организму тако што 
је човеку у плућа удахнуо први дах ваздуха (односно, подарио му „дух жи-
вотни“). Тога тренутка су профункционисали и сви остали органи и ткива. 
Човек је постао живо биће.

Према Господњем учењу објављеном у првом делу Библије, можемо да 
сазнамо да сваки човек, након своје смрти, препушта своје тело земљи од 
које је и настало, а да се његов дух враћа Богу који му га је дао.

Након човековог сагрешења, после узбрања плода са забрањеног дрвета, 
Бог је изрекао Адаму следеће речи:

„Са знојем лица својега јешћеш хљеб, докле се не вратиш у земљу од које 
си узет; јер си прах, и у прах ћеш се вратити.“4 

Од момента сагрешења, прво људско биће је почело да стари, да би се, по 
Створитељевим речима, на крају вратило у прах од кога је и узето. 

Мудри цар Соломун је, дубоко промишљајући о сврсисходности људског 
живота на земљи, закључио да је судбина људи истоветна као и судбина жи-
вотиња (по питању њихове смртности и враћања њихових тела у земаљски 
прах):

1 1. Мојсијева 2:7; превод Ђуре Даничића.

2 1. Мојсијева 2:7; превод др Луја Бакотића.

3 1. Мојсијева 2:7; превод проф. др Александра Бирвиша (до сада једини превод са јеврејског на 
савремени српски језик). Постање или Прва књига Мојсијева, Иконос, Београд, 2003. год.

4 1. Мојс. 3:19. Нагласак мој.
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„Јер што бива синовима људским то бива и стоци, једнако им бива, како 
гине она тако гину и они, и сви имају исти дух; и човјек ништа није бољи од 
стоке, јер је све таштина. Све иде на једно мјесто; све је од праха и све се 
враћа у прах.“1

Ипак, и поред одласка свих живих створења „на једно место“, односно 
сахране њихових природних тела у земљане гробове, Соломун је позвао све 
своје слушаоце као и читаоце књиге Проповедника, да се поуздају у Господа 
док још увек имају времена (до своје смрти), јер након ње више неће бити 
ниједне повољне прилике. Рекао је:

„Уживај младићу за младости своје, и нек се весели срце твоје док си 
млад; и иди куд те срце твоје води и куда очи твоје гледају; али знај да ће 
те за све то Бог пред суд свој звати. Уклони жалост од срца свога и 
зло од тела свога, јер су и младост и зора таштина. Али опомени се твор-
ца свога у данима младости своје, пре него дођу зли дани и стигну 
године кад ћеш речи: Немам уживања у њима; пре него што потамне сунце 
и светлост (...) пре него се прах врати у земљу, како је пре био, и 
дух се врати Богу, који га је дао.“2

Старозаветна божанска објава коју су вером прихватили тадашњи по-
божни људи односила се на постојање тајанственог подземног света у коме 
су обитавали духови преминулих. То место је било названо шеол, односно 
царство мртвих. 

У Светом писму Старог завета се на више места помиње реч „шеол“. У 
преводима Библије на српски језик, које су сачинили Даничић и Бакотић, 
овај појам је преведен речима „гроб“ или „пакао“. Реч „гроб“ не представља 
најбољи избор, јер не описује шеол (подземни свет) на исправан начин и не 
одражава право значење библијског појма.3 Из тог разлога, у даљем текс-
ту ћу наводити стихове из Библије у преводу „Кршћанске садашњости“ из 
Загреба (превод римокатоличких теолога) која оставља реч „шеол“ непре-
ведену. 

Након што су десеторица браће продала Јосифа мадијанским трговцима, 
а потом саопштила своме оцу да је њиховог брата растргла дивља звер, уц-
вељени Јаков је изјавио да ће са „тужним срцем сићи к своме сину у шеол“ 
(што изражава његово веровање да је мртви Јосиф већ у шеолу, тј. обитава-
лишту духова умрлих):

„И раздере Јаков своје хаљине, стави покорничку костријет око бокова и 
дуго времена оплакиваше свога сина. Сви су га његови синови и све његове 

1 Књига Проповедника 3:19-20.

2 Књига Проповедника 12:1-4, 9. Нагласак мој. Превод др Лујо Бакотић.

3 Реч „шеол“ се у Библији помиње 66 пута. Стари енглески превод „Краља Јакова“ (King James 
Version) из 1611. године, реч „шеол“ на 31. месту (у текстовима Старог завета) преводи речју 
„гроб“, на 30 места речју „пакао“ а на 3 места речју „јама“ или „провалија“. Но, оно што је 
сигурно јесте да се реч „шеол“ не би смела да преводи речју „пакао“, у значењу новозаветног 
појма „гехена“, који указује на огњено језеро као место вечних мука. Види у: Hebrew-Greek 
Key Study Bible, Lexical aids to the Old Testament, p. 1778, 1799, 1816.
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кћери настојали утјешити, али се он не могаше утјешити. Говорио је: ‘Не, 
сићи ћу к своме сину у Шеол тугујући!’ Тако га је оплакивао његов отац.“1

После више од десет година, када је Јосиф постао управитељ египатске 
земље (а кога браћа која су отишла да купе храну нису препознала) и послао 
своје ближње да доведу најмлађег брата, Рахиљиног сина Венијамина, ста-
ри Јаков је реаговао на следећи начин:

„Мој син неће с вама! - узврати он. – Његов је прави брат већ мртав, и он 
је остао сам. Ако би га на путу на који ћете поћи снашла несрећа, у тузи бисте 
отправили моју сиједу главу доље у Шеол.“2

Реч која означава свет мртвих, помиње се на више места и у књизи која 
описује живот праведног Јова који је живео у време патријарха Јакова (Из-
раиља), али није припадао његовој породици. Када у стиховима 7:9-10 и 
17:13-16 Јов помиње шеол, он говори о њему као о месту у које ће отићи 
након своје смрти. То место је мрачно и испуњено тишином, из кога нико 
не може да изађе напоље. Према опису шеола којег налазимо у овој књизи 
могли бисмо да закључимо да се праведни Јов о њему изражавао као о месту 
у које ће на крају доспети целокупно човечанство: 

„Што не умрех у утроби материној? Што не издахнух излазећи из ње? 
Што нађох колена да ме приме и сисе да ме доје? Ја бих сад лежао и миран 
бих био, спавао бих и почивао бих с краљевима и великанима земље, који 
споменике себи подигоше, и са кнезовима који имаше злата и пунише среб-
ром куће своје.“3

„Као што се облак губи и расплине, тко у Шеол сиђе, више не излази. 
Дому своме натраг се не враћа никад, његово га мјесто више не познаје.“ 
(7:9-10);

„А мени је нада отићи у Шеол и простријети себи лежај у мрклини. 
Довикујем гробу: ‘Оче мој рођени!’ а црве поздрављам: ‘Мати моја, сестро!’ 
Али гдје за мене има јоште наде? Срећу моју тко ће икада видјети? Хоће ли у 
Шеол она са мном сићи да у праху заједно отпочинемо?“ (17:13-16).

Иако га је помисао о стању које га чека након смрти испуњавала неиз-
весношћу и неспокојством, спознање Божије истине, до које је Јов дошао 
током свог благословеног живота, учинило је великом разлику између њега 
и околних многобожаца. Овај човек, који се бојао Бога и чинио оно што је 
Њему по вољи, веровао је и у телесно васкрсење из мртвих и сусрет са Богом 
лицем у лице4, тј. веровао је у нешто о чему његови савременици нису имали 
никакве представе.

Силазак у шеол се спомиње и неколико стотина година касније, у вези 
погибије Мојсијевих и Аронових противника, који су се побунили против 
њиховог богомданог ауторитета:

1 1. Мојс. 37:34-35. Нагласак мој.

2 1. Мојс. 42:38. Нагласак мој.

3 О Јову 3:11-15. Превод Луја Бакотића. Нагласак мој.

4 „Али знам да је жив мој искупитељ, и на пошљедак да ће стати над прахом. И ако се ова кожа 
моја и рашчини, опет ћу у тијелу свом видјети Бога. Ја исти видјећу га, и очи моје гледаће га 
а не друге.“ (О Јову 19:25-27).
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„‘По овом ћете видјети – рече Мојсије – да ме Јахве послао да вршим 
сва ова дјела, а да их не чиним сам од себе: ако ови људи умру као што умру 
и сви људи; ако их походи судбина каква походи све људе, онда ме Јахве 
није послао. Али ако Јахве учини нечувено: ако земља раствори своје раље 
и прогута их са свим што је њихово, те живи сиђу у Шеол, онда знајте да су 
ови људи презрели Јахву.’ А кад он заврши све те ријечи, тло се под њима 
распукне; земља раствори своје раље и прогута их са њиховим домовима и 
свим њиховим имањем. Живи сиђу у Шеол, они и све њихово. Онда се над 
њима земља затвори, и они ишчезну из збора.“1 

Оно што је важно да истакнемо јесте чињеница да је шеол у Старом заве-
ту представљао место у утроби земље (у подземљу) у које су одлазили бесте-
лесни духовни покојника, а не њихова тела. Након детаљног изучавања ове 
теме, теолог Драган Симов је у приручнику за проучавање Светог писма о 
овој теми изнео следеће чињенице:

„У шеол одлазе душе умрлих, не њихова тела. Шеол није гроб. Јеврејска 
реч за гроб је кебер. Стари завет нигде не говори да тело одлази у шеол, већ 
на 37 места одлази у кебер, што доказује да је кебер гроб, а шеол место где 
одлазе душе. Шеол ниједном није описан као место на површини земље, 
док кебер јесте и то на 32 места, што опет доказује да је кебер гроб, а шеол 
место где одлази душа када напусти тело. У Старом завету човек никада не 
полаже другог човека у шеол, али га ставља у кебер. То налазимо на 33 мес-
та, чиме се потврђује да човек ставља умрлог у гроб, али не може душу да 
пошаље у шеол. Исто тако нигде човек не копа шеол, али зато прави кебер 
на шест места у Писму, што поткрепљује чињеницу да човек може да начи-
ни гроб, али не и место за душу. Писмо никада не каже да неко дотиче шеол, 
али на шест места говори да дотиче кебер, што потврђује да човек може до-
таћи мртвачки сандук или гроб, али не може дотаћи шеол, где одлазе душе 
умрлих.“2

Наиме, када Свето писмо говори о смрти Авраама, Јакова, Давида и дру-
гих многобројних личности из овог периода, како позитивних (Божијих 
слугу) тако и негативних (безбожних особа), помиње се да су они били „при-
брани к роду својему“ тј. да су „починули код отаца својих“. То је у преводу 
требало да значи да су њихови бесмртни духови (душе) отишли на исто мес-
то где су се већ налазиле душе њихових предака.

Својим слугама, богобојазним херојима вере, патријарху Аврааму и ју-
дејском цару Јосији, Господ је рекао да ће бити „прибрани к оцима њихо-
вим“. Ево како гласе ови, као и остали стихови:

1 4. Мојс. 16:28-33. Нагласак мој. Реч која казује да су неки „живи сишли у шеол“ свакако пред-
ставља податак о томе да се у овом случају одиграо супротан редослед дешавања него обич-
но. Наиме, уобичајено је било да неко најпре умре на површини земље а да потом, након 
сахране, сиђе у шеол, док су Мојсијеви противници у подземље отишли живи (иако су за-
право умрли одмах након пропадања у амбис који се под њима отворио). Сасвим је сигурно 
и подразумева се да је било немогуће да неко „у телу“ (тј. још за живота) сиђе у шеол, који је 
био резервисан само за душе покојника. 

2 Драган Симов, Шта каже Свето писмо, Алфа и Омега, Београд, 1996. год. стр. 98. Нагласак 
мој. Види такође и у књижици: Где ћу доспети после смрти? Аутор: др Ј. Ван Импе, стр. 5-6. 
У издању Хришћанског прегледа (без године издавања), Симина 8, Београд.
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„А ти ћеш отићи к оцима својим у миру, и бићеш погребен у доброј ста-
рости.“1

„Зато, ево, ја ћу те прибрати к оцима твојим и на миру ћеш бити 
прибран у гроб свој, и нећеш очима својим видјети зла које ћу пустити на 
то мјесто.“2

„И онемоћав умрије Аврам у доброј старости, сит живота, и би прибран к 
роду својему.“ (1. Мојс. 25:8);

„Потом им заповједи и рече им: кад се приберем к роду својему, погреби-
те ме код отаца мојих у пећини која је на њиви Ефрона Хетејина. (...) А кад 
изговори Јаков заповјести синовима својим, диже ноге своје на постељу, и 
умрије, и прибран би к роду својему.“ (1. Мојс. 49:29, 33);

„Тако почину Давид код отаца својих и би погребен у граду Давидову.“ 
(1. Царевима 2:10);

„И чињаше што је право пред Господом, сасвијем чињаше како је чинио 
Озија отац његов. (...) И Јотам почину код отаца својих, и би погребен код 
отаца својих у граду Давида оца својега; а на његово се мјесто зацари Ахаз 
син његов. (...) Двадесет година бијаше Ахазу кад поче царовати, и царова 
шеснаест година у Јерусалиму, али не чињаше што је право пред Господом 
(...) И почину Ахаз код отаца својих, и би погребен код отаца својих у граду 
Давидову; а на његово се мјесто зацари Језекија син његов.“ (2. Царевима 
15:34, 38. – 16:2, 20); 

„И чињаше што је право пред Господом сасвијем као што је чинио Давид 
отац његов. (...) И почину Језекија код отаца својих, а на његово се место 
зацари Манасија син његов. Дванаест година бјеше Манасији кад поче ца-
ровати (...) И чињаше што је зло пред Господом по гаднијем дјелима народа, 
које Господ одагна испред синова Израиљевих. (...) И почину Манасија код 
отаца својих, и би погребен у врту код дома својега.“ (2. Царевима 18:3; 
20:21. – 21:1-2, 18);

Дакле, после своје физичке смрти, све напред поменуте личности, и бо-
гоугодне и богохулне, отишле су на исто место, које је описано као место 
„прибирања к роду својему“. Постојање шеола као места у које су одлазиле 
душе покојника у старозаветно време је веома уочљиво из Светог писма. 

Међутим, будући да је и непријатељу људском, ђаволу, било познато да 
је Бог створио човека који у себи поседује бесмртну душу (односно дух), он 
је, као инспиратор настанка паганских религија, осмислио да људе превари 
по питању њихове загробне судбине. У даљем проучавању уочићемо да су и 
разни пагански народи поседовали веровања у загробни живот, која су се, 
мање или више, разликовала од Богом откривене истине објављене преко 
Мојсија и осталих Његових слугу.

1 1. Мојсијева 15:15.

2 2. Царевима 22:20.
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Паганска веровања о загробном животу и Божија упозорења 
израиљском народу 

Као што смо утврдили проучавајући живот и обраћење Авраама, у другом 
поглављу ове књиге, послепотопни свет је свега неколико генерација након 
велике Божије казне над безбожнима поново био до грла утонуо у пошто-
вање лажних богова. Веровања у бесмртност љуске душе у разним варијан-
тама њеног боравка у рају или паклу срећемо код разних народа и култура, 
као на пример код старих Египћана, Грка, Римљана, као и у исламу, будизму 
и хиндуизму до данашњих дана. Што се тиче веровања у живот после смрти 
у старом Египту, о њему можемо да сазнамо између осталог и следеће:

„Сва писана сведочанства из древног Египта показују да Египћани нису 
имали јединствено и строго утврђено учење о вечном животу и начину на 
који се он може остварити. Изгледа да је Египат одувек био окренут својевр-
сном дуализму (...). Тако се и у веровањима у загробни живот појављују два 
основна ‘учења’. Једно је изузетно старо веровање у материјални загробни 
свет, а друго је, такође веома старо и прилично развијено веровање да ду-
ховни део човека не само да преживљава смрт, већ може и да достигне бо-
жанске квалитете.“1

„Према египатским веровањима, човек је имао неку врсту духовног двој-
ника – апстрактну личност која је, после смрти тела, постајала сасвим неза-
висна. Она је могла боравити међу боговима, али и посећивати гробницу. 
Због тога се египатски назив ка најчешће преводи као дух или двојник, а 
жртвене понуде у храни и пићу су приношење да би ка имао чиме да се 
прехрани. (...) Онај део човека који ужива постојање на небу називан је ба и 
означавао је нешто узвишено и племенито, па се обично преводи са ‘душа’. 
Иако се ба обично сматра бестелесним, често се наилази на тврдњу да му је 
грађа ваздушаста и да има облик птице са људском главом.“2

Ипак, не желећи да детаљније залазим у спиритистичка веровања раз-
них других народа, на овом месту хоћу да укратко сагледамо верска схва-
тања древних Семита (потомака Нојевог сина Сема), Авраамових паганских 
предака. 

Према професорима религије Колину Мекданелу и Бернхарду Лангу, 
древни Семити су веровали да је космос подељен на три дела: на земљу, 
небо и подземни свет мртвих.

„Древни Семити су представљали свет као велику кућу са трослојном 
структуром: горње краљевство богова (рај), средишњи људски свет који су 
нам ти богови подарили (земља), и доњи део који се састојао из огромне 
пећине смештене дубоко под површином земље (подземни свет или шеол). 
(...) За разлику од горњег света богова, шеол је био обитавалиште мртвих 
и адских божанстава. Иако су древни народи приказивали шеол као 
мрачно и тихо место, не смемо о њему мислити као о паклу. Божанство 
под именом Мот, „Смрт“, владало је над мртвима и над адским 

1 Мирослав Танасијевић, Египатска књига живих, стр. 39. Опус, Београд 1996. год.

2 Наведено дело, стр. 44.
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боговима. Будући да су људска бића живела између раја и шеола, могли су 
очекивати да ће на њих утицати како горњи, тако и доњи свет.“1

„Они који живе на земљи – између горњих и доњих светова – могу се об-
ратити становницима било ког од нивоа, тражећи помоћ за своје земаљске 
проблеме.“2

За ове многобошце је од изузетне важности била могућност комуника-
ције са боговима горњег и доњег света, као и са душама умрлих предака, 
јер се од њих очекивала помоћ и благослов у најразличитијим приликама. 
Наравно, пре него што би излили благослове на народ који их је поштовао, 
богови су захтевали да земаљски становници изврше одређене религијске 
ритуале:

„Само подизањем храмова, финансирањем свештеника и храмских хоро-
ва, приношењем издашних жртава, певањем помно разрађених молитава 
и слушањем чаробњака и пророка, народ је могао бити уверен у божански 
благослов и благонаклоност. Плодна стада, богате жетве, победе у боју и све 
што је спадало у успех, благостање и мир зависили су од милости богова који 
су боравили у рају или у шеолу. (...) Ради задобијања земаљских користи, 
обреди су се или обраћали мртвима и боговима подземног света, 
или су били упућивани силама неба. (...) Поштовање предака попримило је 
организоване обредне облике. У једном таквом обреду, учесници су конзу-
мирали велике количине вина и изливали вино за мртве. Током ритуала 
сви присутни би се напили, укључујући и покојнике. Један простији обред 
састојао се у постављању понуда у виду воде и хране поред породичне 
гробнице.“3

Дакле, према веровању древних семитских народа који су заједно са Из-
раиљцима насељавали Блиски исток, мртви из региона којим су владала 
адска божанства могли су да буду од помоћи својим ближњима на земљи. 
Пошто је, према Светом писму, ова наводна помоћ коју су пружали преми-
нули заправо представљала ђаволску обману, а призивање душа умрлих 
потпадао под отворени спиритизам (или боље речено сатанизам) Господ је 
преко Мојсија издао стриктну заповест да нико у Израиљу не сме да се бави 
окултним радњама – уз претњу смртном казном: 

„Кад уђеш у земљу коју ти Господ Бог твој даје, не учи се чинити гадна 
дјела онијех народа. Нека се не нађе у тебе који би водио сина својега или 
кћер своју кроз огањ, ни врачар, ни који гата по звијездама, ни који гата 
по птицама, ни урочник, ни бајач, ни који се договара за злијем духовима, 
ни опсјенар, ни који пита мртве. Јер је гад пред Господом ко год 
тако чини, и за таке гадове тјера те народе Господ Бог твој испред тебе. 
Држи се сасвијем Господа Бога својега. Јер ти народи које ћеш наслиједити, 
слушају гатаре и врачаре; а теби то не допушта Господ Бог твој.“4

1 Рај једна историја, стр. 17. Нагласак мој. 

2 Рај једна историја, стр. 16 

3 Исто, стр. 19. Нагласак мој.

4 5. Мојс. 18:9-14. Нагласак мој.
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„А човјек или жена, у којима би био дух врачарски или гатарски да се 
погубе, камењем да се заспу, крв њихова на њих.“1

Господ је овом заповешћу, као што је очевидно, веровања и религијске 
радње које су практиковали пагански народи у израиљском суседству про-
гласио гадним делима, што је требало да значи да Он није њихов осмислитељ 
нити озаконитељ. Између осталих, ту се спомиње и пракса призивања мрт-
вих (из шеола), ради пружања помоћи живима. Нажалост, у периоду након 
смрти Мојсија и Исуса Навина па све до успостављања израиљског царства, 
јеврејски народ је био склон да прихвати многе незнабожачке обичаје из 
свог окружења. Након што је Саул изабран за првог владара над Израиљем, 
он је из своје државе истребио све оне који су се бавили гатањем и врачањем. 
Ипак, у четрдесетој години своје владавине, пошто је од њега одступио Бо-
жији Дух због непослушања Господње заповести, овај у почетку богобојазни 
цар је присуствовао једној спиритистичкој сеанси и посредством медијума 
призивао дух мртвог пророка Самуила. Саул је желео да призивањем умр-
лог пророка кога је лично познавао дуги низ година, сазна детаље о исходу 
битке у којој је сутрадан требао да учествује са својим синовима и осталом 
војском. Ево како гласи библијски текст који нам описује овај догађај:

„А Самуило бијаше умро, и плака за њим сав Израиљ, и погребоше 
га у Рами, у његову граду. И Саул бијаше истријебио из земље гатаре и вра-
чаре. И Филистеји скупивши се дођоше и стадоше у око код Сунима, скупи 
и Саул све Израиљце, и стадоше у око код Гелвује. Саул пак видећи војску 
филистејску уплаши се, и срце му уздрхта веома. И упита Саул Господа, али 
му Господ не одговори ни у сну ни преко Урима, ни преко пророка. И Саул 
рече слугама својим: тражите ми жену са духом врачарским, да 
отидем к њој и упитам је. А слуге му рекоше: ево у Ендору има жена у 
којој је дух врачарски. Тада се Саул преруши обукав друге хаљине, и отиде 
са два човјека, и дође к оној жени ноћу; и он јој рече: хајде врачај ми духом 
врачарским, и дозови ми онога кога ти кажем. Али жена му рече: та ти знаш 
шта је учинио Саул и како је истријебио из земље гатаре и врачаре; зашто 
дакле мећеш замку души мојој да ме убијеш? А Саул јој се закле Господом 
говорећи: тако жив био Господ! неће ти бити ништа за то. Тада рече жена: 
кога да ти дозовем? А он рече: Самуила ми дозови. А кад жена видје Са-
муила, повика иза гласа, и рече жена Саулу говорећи: зашто си ме прева-
рио? та ти си Саул. А цар јој рече: не бој се; него шта си видјела? А жена 
рече Саулу: богове сам видјела гдје излазе из земље. Он јој опет рече: 
какав је? Она му рече: стар човјек излази огрнут плаштем. Тада разумје 
Саул да је Самуило, и сави се лицем до земље и поклони се. А Самуило 
рече Саулу: зашто си ме узнемирио и изазвао? Одговори Саул: у невољи сам 
великој, јер Филистеји завојштише на ме, а Бог је одступио од мене, и не го-
вори ми више ни преко пророка ни у сну, зато позвах тебе да ми кажеш шта 
ћу чинити. А Самуило рече: па што мене питаш, кад је Господ одступио од 
тебе и постао ти непријатељ? Господ је учинио како је казао преко мене; јер 
је Господ истргао царство из твоје руке и дао га ближњему твојему Давиду; 

1 3. Мојс. 20:27. Нагласак мој.
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Јер нијеси послушао гласа Господњега, нити си извршио жестокога гњева 
његова на Амалику; зато ти је данас Господ то учинио. И Господ ће предати 
и Израиља с тобом у руке Филистејима; те ћеш сјутра ти и синови 
твоји бити код мене; и око израиљски предаће Господ у руке Филис-
тејима. А Саул уједанпут паде на земљу колико је дуг, јер се врло уплаши од 
ријечи Самуиловијех, и не бјеше снаге у њему, јер не бјеше ништа јео цео 
дан и сву ноћ.“1

Иако је порука коју је цар добио од духа била истинита, јер су сутрадан и 
Саул и његови синови погинули у оружаном сукобу са Филистејима2, на ос-
нову Господње (старозаветне) објаве можемо да тврдимо да особа са којом је 
Саул разговарао није био недавно преминули Божији пророк. Најпре, када 
би мртви заиста могли да се јављају живима, онда Господ ту појаву не би 
забранио и назвао је врачарством (спиритизмом). Друго, сам Саул није ви-
део никога сем врачаре (медијума) која је описивала особу из своје „визије“ 
– а коју је цар, према опису и начину одевања („стар и огрнут плаштом“) 
препознао као пророка Самуила. Уз то, на питање шта је видела, врачара је 
одговорила да види „богове где излазе из земље“. Лујо Бакотић овако пре-
води овај стих:

„Жена рече Саулу: Видим бога једног који излази из земље.“3

Превод Кршћанске садашњости на сличан начин казује да је жена виде-
ла „нешто божанско што се диже из земље“. Уколико се присетимо тврдњи 
професора Мекданела и Ланга, који казују да је веровање древних народа 
подразумевало да се умрле особе у шеолу могу преобразити у неку врсту бо-
жанства4, а ту је и помен да „Самуило“ излази из земље (дакле из подземља 
– царства мртвих); те пошто је на основу свега тога јасно да се ради о спири-
тизму који је настао сатанском инспирацијом а не о веровању у оно што је 
Богу угодно, то је потпуно јасно због чега је Израиљцима од Бога ова прак-
са била најоштрије забрањена. Поменути „Самуило“ из врачарине визије је 
био нико други него један од палих анђела (демона) који заједно са својим 
поглаваром, бившим херувимом Луцифером, по речима Господа Исуса има 
за циљ религијску обману васионог света.5 

Закључак о свему што смо до сада споменули, можемо да сажмемо у на-
редних неколико реченица: 

Боравак у шеолу је према старозаветној објави био резервисан за духове 
свих умрлих особа. У шеол су одлазиле душе богобојазних људи, али и оних 
који правога Бога нису познавали. Старозаветним верницима је било непоз-
нато каква их судбина очекује у царству мртвих, али су били сигурни у то да 
их њихов Господ неће напустити, те да ће им бити милостив приликом пос-
ледњег суда (Проп. 12:13-14). Ову наду је на диван начин описао цар Давид 
у једном од својих псалама:

1 1. Самуилова 28:3-20. Нагласак мој.

2 Види у: 1. Самуилова 31:6.

3 1. Самуилова 28:13. Нагласак мој.

4 Види у: Рај једна историја стр. 20-21.

5 Види у: Ев. по Јовану 8:44; Откривење Јованово 12:9.
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„Господ је пастир мој, ништа ми неће недостајати. (...) Да пођем и доли-
ном сјена смртнога, нећу се бојати зла; јер ти си са мном; штап твој 
и палица твоја тјеши ме.“1

Нада старозаветних Божијих слугу да ће Господ бити са њима и у загроб-
ном животу била је реална. У проучавању које следи, навешћемо новозавет-
не текстове који нам бацају много више светла на библијско учење о посмр-
тној судбини људи у току читаве историје човечанства.

Веровање у загробни живот у Новом завету

Проучавајући тему о веровањима записаним у Библији а која се односе 
на тајанствени живот преминулих, закључили смо да је у списима Старог 
завета истакнуто да се људско тело враћа у прах из кога је и настало, а да 
се животни дух враћа Богу који га је дао. Са друге стране, проучили смо и 
помињање шеола као места у којем бораве бестелесне душе преминулих, 
без детаљнијег описивања стања у коме се оне заиста налазе. Свети текстови 
писани изворно на јеврејском језику уистину дају мало података о животу 
после смрти. Нови завет, са друге стране, даје детаљније описе о томе шта 
се дешава са човеком после његовог задњег издисаја и предања Богу свог 
„животног духа“. Ипак, реално говорећи, новозаветни списи не одговарају 
на многа питања која произилазе из људске радозналости, и говоре много 
мање о загробном животу него што је то приказано у догматикама и наче-
лима веровања данашњих цркава и деноминација. Као што ћемо се уверити 
у наредном поглављу, Господ Исус Христос је нпр. много више говорио о 
будућем суду који ће се десити након васкрсења мртвих, него о стању људске 
бесмртне душе у њеном вантелесном постојању. То наравно из разлога што 
су последице Божијег суда над човеком после васкрсења коначне, док је ње-
гов боравак у гробу само привремен. Но, кренимо редом.

Једини текст који је изговорио Господ Христос, а у којем је говорио о 
стању душа умрлих налази се записан у ев. по Луки 16:19-31. Овим кази-
вањем у којем на најотворенији начин спомиње царство мртвих, Исус је за-
право објаснио оно што је у старозаветним списима остало сакривено, а то 
је – у каквом су се стању налазиле душе покојника у шеолу. Иако у овом тек-
сту еванђелист Лука, пишући на грчком језику, употребљава реч ад (који 
представља грчку реч која се односила на царство мртвих), извесно је да 
је Господ Исус, која је своја казивања Јеврејима саопштавао на арамејском 
или пак јеврејском језику, користио реч шеол.

Ево како ово казивање гласи: 
„А био је неки богат човек који се облачио у скерлет и скупоцено платно 

и веселио се сјајно сваки дан. А пред његовим вратима лежао је један сиро-
мах по имену Лазар, пун чирева, желећи да се насити оним што је падало са 
богаташеве трпезе; уз то су и пси долазили и лизали његове ране. А кад умре 
сиромах, анђели га однеше у Авраамово наручје. Умро је и богаташ 
и сахранише га. И кад се мучио у аду, подиже своје очи и виде издалека 

1 Псалам 23:1, 4. Нагласак мој.
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Авраама и Лазара у његовом наручју. Тада повика: оче Аврааме, смилуј се 
на мене и пошаљи Лазара да умочи врх свога прста у воду и да ми расхлади 
језик, јер се мучим у овом пламену. А Авраам рече: синко, сети се да си 
примио своја добра у свом животу, а Лазар исто тако зла; он се сад овде 
теши, а ти се мучиш. А преко свега тога постављена је велика прова-
лија између нас и вас, да не могу да пређу они који желе одавде к вама, нити 
да пређу к нама они оданде. Тада рече: молим те онда, оче, да га пошаљеш у 
кућу мога оца, јер имам петоро браће; нека их увери – да не би и они дошли 
на ово место мучења. Али Авраам рече: они имају Мојсија и пророке, 
нека послушају њих. Он пак рече: не, оче Аврааме, него ако им ко из мртвих 
дође, покајаће се. Рече му: ако не слушају Мојсија и пророке, неће их придо-
бити ни онај ко васкрсне из мртвих.“1

У овој причи коју је упутио својим слушаоцима, међу којима су били и 
фарисеји који су све пажљиво слушали и ругали се Његовим речима (Лк. 
16:14), уочавамо неколико важних детаља. Најпре, догађај се одиграва на-
кон смрти сиромашног Лазара и богатог човека. Друго, сиромахову душу су 
однели анђели у „наручје Авраамово“, док је богаташ након своје сахране 
доспео у „место мучења“ испуњено ватром. И после смрти ове двојице, њи-
хове душе су задржале сећање на живот проживљен на земљи (препозна-
вање Лазара од стране богаташа, као и памћење да има петорицу још живе 
браће). Запажамо и могућност комуницирања (разговора) међу покојници-
ма. Место мучења у коме се богаташ нашао названо је „ад“ (хад, хадес), док 
је „Авраамово наручје“ представљено као место блаженства (очигледно га 
можемо упоредити са рајем). Разлог због чега су се ова двојица нашла на 
поменутим местима није, како се на први поглед чини, богатство једног, од-
носно сиромаштво другог. Прави разлог налазимо у стиху 29. који говори о 
послушању (веровању) тј. непослушању (неверовању) у оно о чему су писа-
ли Мојсије и пророци – а они су писали и сведочили о доласку и делу Христа 
Спаситеља.2 

Дакле, у шеолу, односно аду, према казивању Господа Исуса Христа, пос-
тојала су два одвојена простора. Први, који је назван „Аврамовим наручјем“ 
био је место утехе за све побожне и богобојазне старозаветне личности, док 
су у место мучења доспевали сви они други – који из разноразних разлога 
нису хтели да се поуздају у Господа о коме су у то време проповедали Адам, 
Енох, Ноје и његови синови итд.

Ипак, реч „ад“ односно „хадес“, коју је Исус користио у описивању исто-
ријског догађаја о смрти и загробним дешавањима у вези богаташа и Лаза-
ра, нипошто није подразумевала постојање хадеса (хада) у какав је веровала 
многобожачка грчка нација. Овај појам је само позајмљен из грчког језика 
(на коме је писан Нови завет), и њиме је замењена јеврејска реч „шеол“. 
Митолошки хад у који су веровали стари Грци, и библијски ад (одн. шеол 
– царство мртвих) немају ничег заједничког, јер су у питању лажни паганс-

1 Нагласак је мој.

2 Види у: 1. Мојсијева 3:15; 5. Мојсијева 18:15, 18; Исаија 7:14; 9:6-7; 53. гл.; Псалам 16:10; 22:1, 
6-8, 15-18; Ев. по Луки 24:25-27; Ев. по Јовану 5:39-40.
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ки концепт веровања у загробни живот са једне стране1, и истинито Божије 
откривење дошло кроз Господа Исуса Христа, са друге.

Поред употребе речи „ад“ у ев. по Луки 16. глави, овај појам се појављује 
још неколико пута у Новом завету и увек бива изговорен од стране Господа 
Христа. 

Коришћење појма „ад“ у Новом завету 

Реч ад (хадес) се у Новом завету користи више пута, и то у стиховима Мт. 
16:18; Лк. 10:15; 16:23; Дела ап. 2:27; 2:31; Отк. 1:18; 6:8; 20:13-14. Ево како 
они гласе:

„И ја ти кажем да си Петар, и на тој стени сазидаћу Цркву своју, и врата 
адова неће је надвладати.“ (Мт. 16:18);

„Кажем вам да ће у онај дан Содому бити лакше него том граду. Тешко 
теби Хоразине, тешко теби Витсаидо, јер да су се у Тиру и Сидону догодила 
чуда која су се догодила у вама, одавно би се покајали седећи у врећи и пе-
пелу. Али Тиру и Сидону ће бити лакше на суду него вама. И ти Кафарнауме, 
зар ћеш се до неба подићи? Бићеш срушен до ада.“ (Лк. 10:12-15);

„Јер моју душу нећеш оставити у царству смрти (у оригиналу стоји: у 
аду; прим. И. С.), нити ћеш дозволити да светац твој иструне.“ (Дела ап. 
2:27); 

„Предвидевши рече за Христово васкрсење: нити је био остављен у 
царству мртвих (у аду, прим. И.С.), нити му је тело иструлило.“ (Дела ап. 
2:31);

„Ја сам Први и Последњи и Живи, и бејах мртав, и види жив сам у све 
векове, и имам кључеве од смрти и ада.“ (Откривење 1:17-18);

1 Ево како су загробни свет, односно хад, замишљали становници античке Грчке: „Дубоко 
под земљом царује неумољиви, мрачни Зевсов брат Хад. Његово царство је пуно 
мрака и ужаса. Тамо никад не продиру радосни зраци светлог сунца. С површине Земље иде 
се провалијама без дна у тужно Хадово царство. Њим теку мрачне реке; тамо протиче и света 
река Стикс, од које се све леди, чијим се водама куну и сами богови. Кацит и Ахеронт ваљају 
тамо своје таласе; душе умрлих одзвањају својим стењањем, пуним туге, њиховим мрачним 
обалама. У подземном царству струје воде извора Лете, које пружају заборав свега земаљс-
ког. Мрачним пољима Хадовог царства, обраслим белим цветовима астодела, јуре бестелес-
не, лаке сенке умрлих. (...) Нико не може да се врати из овог царства туге. Троглави хадски 
пас Кербер, на чијем се врату покрећу са грозним шиштањем змије, чува из-
лаз. (...) У мрачном Хадовом царству душе умрлих су осуђене на вечно постојање без радос-
ти. (...) Ту се крај престола налази и бог смрти Танат (...) Поред Таната су и мрачне 
кере. Оне својим крилима бесно јуре по бојном пољу и ликују кад виде како падају побеђени 
хероји један за другим. Својим крвавоцрвеним уснама оне се спуштају на ране, пожудно ис-
пијају врелу крв убијених и из њихових тела чупају душе. (...) Царство неумољивог Хада 
пуно је мрака и ужаса. Тамо лута по тами ужасно привиђење Емпуса са магарећим 
ногама, кад намами људе својом лукавошћу на неко усамљено место, оно им онда испија 
сву крв и прождире њихова тела која се још трзају. Тамо лута и чудовишна Ламија, која 
се ноћу прикрада у спаваонице срећних мајки и од њих краде децу да би се напила њихове 
крви. Свим тим привиђењима влада велика бохиња Хеката. Она има три тела и 
три главе...“. Н. А. Кун, Легенде и митови старе Грчке; Дечја књига, Београд, 1990. год. стр. 
33-35. Нагласак мој.
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„И видех, и гле, зеленкаст коњ, а ономе што сеђаше на њему беше име 
смрт, и ад иђаше за њим, и даде им се власт над четвртином земље, да 
убијају мачем и глађу и кугом и зверињем земаљским.“ (Откривење 6:8);

„И море даде мртваце који су у њему, и смрт и ад дадоше мртваце који 
су у њима, и свако би осуђен по делима својим. И смрт и ад беху бачени у 
ватрено језеро. Ово је друга смрт, ватрено језеро. И ко год се не нађе уписан 
у књизи живота, би бачен у ватрено језеро.“ (Откривење 20:13-15).1 

Као што уочавамо у Мт. 16:18, Христос ову реч употребљава описујући 
настојања Цркве да од претње вечне пропасти избави што већи број неспа-
сених особа. Он најпре говори да ће Његова Црква бити сазидана на стени 
(која представља Њега самог), а потом истиче да њу неће надвладати ни 
„врата адова“. Шта ова „врата“ представљају у конкретном случају? Пошто 
је сасвим јасно да су врата статична, а Црква која води духовни рат против 
невидљивих сотонских легија2 једна динамична сила, то нам говори да ће 
пред њеном снагом и духовном јакошћу која долази од Господа, ђаво и ње-
гови анђели морати да устукну и Господу за спасење (које Црква проповеда) 
предају кроз историју на милионе душа неверујућих људи. Очевидно је, дак-
ле, да се у поменутој Христовој изјави не ради о сукобу Цркве и подземног 
света испуњеног духовима умрлих, јер као што је нам је познато из приче 
о богаташу и Лазару и осталих текстова из Писма, након смрти Бог више 
никоме не пружа прилику за покајање и задобијање вечног живота. Ад у 
овом случају, очигледно, симболише духовне снаге супротстављене Господу 
и његовим светима на земљи, који имају за циљ одвођење у вечну смрт ми-
лијарди људи, а то су сотона и његови демони3.

У тексту записаном у ев. по Луки 10:12-15 читамо о Исусовом укоравању 
галилејских градова тј. њихових становника који су остали неверујући иако 
је Господ у њима учинио многа месијанска знамења. Говорећи о поноси-
тости становника Кафарнаума који нису желели да Га прихвате, верујући 
да су, у складу са фарисејском науком, довољно добри да стигну у небо и 
без Његовог посредства, Исус их је упозорио да ће, уместо да се подигну до 
самог неба, бити „срушени до ада“. Да бисмо исправно разумели употребу 
речи „ад“ у овом случају, ваља да сагледамо читав контекст. Пре него што 
је поменуо ад у своме говору, Исус је два пута поменуо и дан суда Божијег 
који ће уследити након васкрсења (у стиховима 12 и 14). Извесно је да на дан 
Божијег (страшног) суда неће бити суђено градовима у дословном смислу 
(кућама и двориштима), већ њиховим у греху преминулим становницима 
и то након њиховог устајања из мртвих. Пошто је немогуће да један град од 
цигала буде срушен до „подземног духовног света“ ово Исусово казивање 
би могли да схватимо на следећи начин: високо мишљење које су о себи 

1 Нагласци на свим наведеним стиховима су моји.

2 Види у: посл. Ефесцима 6:10-17.

3 Са овим у вези, било би добро прочитати и стих из посланице Јеврејима 2:14, који између 
осталог говори да је сотона, све до Христове смрти (и васкрсења) имао „власт над смрћу“. 
Будући да „врата адова“ у Мт. 16:18 очигледно представљају пале анђеле, њихово повезивање 
са светом мртвих је сасвим на месту, шта више из разлога што је и сам Господ Христос за њи-
ховог поглавара рекао да је „убица људски од почетка“ (Јн. 8:44). Види и: 1. Јов. 3:12.
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гајили становници Кафарнаума нипошто неће моћи да им помогне кад буду 
изашли пред Онога кога су, уз игнорисање, одбацили. Њихов град (дело њи-
хових руку) ће у будућности свакако лежати у рушевинама, њихове душе ће 
завршити у подземном пределу мртвих, док ће на крају, након суда, бити 
послати у огњено језеро у коме ће трпети већу казну и од грешних станов-
ника Содоме и Гоморе.

Што се тиче говора апостола Петра на дан Педесетнице, а који је описан 
у 2. поглављу Дела апостолских, у њему се на два места сусрећемо са речју 
ад. Реч ад је и у овом случају превод јеврејске речи „шеол“ коју користи цар 
Давид у псалму 16:10. У оба случаја, Емилијан М. Чарнић преводи овај појам 
као „царство мртвих“, а односи се на оно место у подземљу, односно утро-
би земље, у коме је боравио Исусов људски дух након смрти - све до вас-
крсења.

Наиме, на молбу покајаног разбојника да га се сети када дође са својим 
царством, Исус је одговорио:

„А он му рече: заиста, кажем ти: данас ћеш бити са мном у рају.“1

Овај текст јасно доказује да је Исусов дух, заједно са разбојниковим, на-
кон напуштања њихових тела био у рају, односно у оном месту у аду које су 
Јевреји називали Авраамовим наручјем – местом утехе.

За свој боравак у аду Исус је посведочио и у прилици када је говорио о 
„знаку пророка Јоне“, рекавши својим савременицима да ће у скорој будућ-
ности, након своје смрти, извесно време боравити у „срцу земље“, односно 
тачно на оном месту које је и у Старом завету представљено као место оби-
тавања духова умрлих:

„А он им одговори и рече: зли и прељуботворни нараштај тражи знак, и 
неће му се дати знак осим знака пророка Јоне. Јер као што је Јона био у ут-
роби морске немани три дана и три ноћи, тако ће бити и Син човечји 
у срцу земље три дана и три ноћи.“2

О Исусовом силаску у подземни предео мртвих пише и апостол Петар, 
говорећи:

„Јер је и Христос једном умро за грехе, праведник за неправеднике, да 
нас приведе Богу, тело су му, додуше, убили, али је духом оживљен; њим 
је сишао и проповедио духовима који су били у тамници, који су 
некад били непослушни...“.3

Но, као што читамо у псалму 16:10 и Делима апостолским 2. глави, Ису-
сов дух (односно душа) није остављен у шеолу (аду) из разлога његовог вас-
крсења и поновног сједињавања са раније умрлим телом.

Као што сам навео раније, ад се спомиње и у последњој књизи Новога 
завета – Јовановом Откривењу. У свим стиховима Откривења, појам ад се 
везује уз појам „смрт“, са тим да се увек најпре спомиње смрт па тек онда ад. 
У првом поглављу Исус говори да поседује кључеве од смрти и ада. У шес-
том поглављу „четврти јахач апокалипсе“ који јаше на коњу – зеленку, носи 

1 Ев. по Луки 23:43. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 12:39-40. Нагласак мој.

3 1. Петрова 3:18-20. Нагласак мој.
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име „смрт“ а ад иде за њим као пратилац. Њихово појављивање пропраћено 
је великим страдањем земаљског становништва. Такође, у двадесетом пог-
лављу, приликом описа васкрсења из мртвих оних који нису поверовали у 
Христа Спаситеља, смрт и ад се спомињу као рејони из којих израњају мно-
ги мртваци – да би им се судило.

Као што је то случај у шестом поглављу, у коме се именима „смрт“ и „ад“ 
представљају велике недаће које долазе на свет (можда и отелотворене у 
последњем земаљском диктатору – антихристу), а које имају за последицу 
одлазак у царство мртвих многих хиљада страдалих људских бића, тако 
и приликом васкрсења „смрт“ и „ад“ представљају области из којих излазе 
мртви да би им се судило. Смрт у овом тексту свакако означава саму, од Бога 
у почетку непланирану, појаву престанка живота боголиког људског бића 
(као и гробове умрлих), док је ад царство мртвих, то јест подземље у коме се 
налазе духови свих преминулих. Исусова изјава из првог поглавља Откри-
вења, у коме истиче да поседује кључеве од смрти и ада, свакако представља 
чињеницу да Он има власт да једнога дана васкрсне све мртве - на тај на-
чин што ће се њихове душе из царства мртвих присајединити телима која су 
била у гробовима. Оне који су за живота били верници – на вечни живот, а 
оне који то нису били – на вечну осуду.1 Настављајући са својим сликовитим 
изражавањем којим је испуњена читава књига, писац Откривења на крају 
двадесетог поглавља казује да ће се последњи чин страшног суда састојати 
од „бацања смрти и ада у огњено језеро“. Након поменутог суда и стварања 
новог неба и нове земље као станишта за васкрсле праведнике, више никада 
неће бити умирања, труљења и распадљивости. Свети текст нас овако обаве-
штава о овом будућем стању савршенства:

„И чух како један јаки глас са престола говори: види скиније Божије међу 
људима, и он ће становати с њима, и они ће бити његов народ, и сам Бог 
биће с њима, па ће отрти сваку сузу с њихових очију, и неће више бити смр-
ти, ни жалости, ни вике, ни бола, јер оно прво прође.“2

Бацање смрти и ада у огњено језеро, које се назива и другом смрћу, свака-
ко представља сликовити приказ вечитог нестанка тј. ишчезавања смрти и 
распадљивости са лица земље као и читавог новоствореног универзума. 

Као што смо могли да се уверимо из свих претходно наведених библијс-
ких текстова, појам ад се односи на место у које, до васкрсења, човек одлази 
након престанка својих животних функција. У старозаветно време (све до 
Христовог васкрсења) у ад су одлазили и праведници и они други, док у је 
у новозаветном периоду ситуација измењена утолико што тамо сада доспе-
вају само душе непокајаних грешника, док нановорођени хришћани, након 
напуштања својих тела иду право у треће небо – у Господње присуство. О 
овој великој промени што се тиче локације одласка душе (духа) верника на-
кон смрти, која је наступила после Христовог вазнесења на небо, биће више 
речи нешто касније.

1 О овој теми видети детаљније у: Јн. 5:28-29; 1. Кор. 15:20-55; 1. Сол. 4:13-18.

2 Откривење Јованово 21:3-4. Нагласак мој.
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На овом месту бих желео да кажем нешто и о значењу библијских тексто-
ва који смрт и стање које долази након ње упоређују са сном.

Да ли људско биће после смрти спава сном без снова?

Стихова који на овај начин описују стање душе након смрти има више, 
како у Старом завету, тако и у еванђељима и апостолским посланицама, па 
би на основу њих неко могао да закључи да човек након свога последњег из-
дисаја тоне у стање дубоког сна (без снова), након кога следи буђење прили-
ком васкрсења из мртвих. Иако овај закључак није тачан, а из разлога које 
смо већ навели или ћемо их споменути касније, ипак остаје чињеница да 
Господ у Старом завету, као и Исус и апостоли, у више наврата стање у коме 
се човек налази након смрти, поистовећују са његовим ноћним починком. 
Ево како гласе стихови који говоре о овој теми:

„У оно вријеме твој ће се народ спасити – сви који се нађу записани у 
Књизи. Тада ће се пробудити многи који снивају у праху земаљс-
ком (...) А ти иди и отпочини, устат ћеш да примиш своју баштину на крају 
дана.“1

„И кад Исус дође у старешинину кућу, виде свираче и народ где виче, и 
рече: уклоните се, јер девојчица није умрла, него спава.“ (Мт. 9:23-24);

„Ово рече и после тога им продужи: наш пријатељ Лазар је заспао; 
него, идем да га пробудим. Тада му рекоше ученици: Господе, ако је заспао, 
оздравиће. Но Исус је говорио о његовој смрти, а они помислише да говори 
о починку сна. Тада им Исус рече отворено: Лазар је умро.“ (Јн. 11:11-14);

„И засипаху камењем Стефана који је призивао Бога и говорио: Господе 
Исусе, прими мој дух. Онда паде на колена и повика веома гласно; Господе, 
не упиши им овај грех. И кад то рече усну.“ (Дела ап. 7:59-60);

„А сад је Христос васкрснут из мртвих као првенац од оних који су умр-
ли.“ (1. Кор. 15:20; реч коју је Чарнић превео као „умрли“ у оригиналном 
грчком тексту дословно значи „заспали“.);

„Ако, наиме верујемо да је Исус умро и васкрсао, тако ће Бог Исусовим 
посредством повести с њим и оне који су уснули. Јер ово вам казујемо речју 
Господњом – да ми који живимо и остајемо до доласка Господњег нећемо 
претећи оне који су уснули.“ (1. Сол. 4:14-15);

Разлози због којих се стање смрти упоређује са сном су вишеструки. Најп-
ре, као што је сан само стање привремене неактивности (ограничено на не-
колико часова дневно), након чега се особа буди одморна и освежена, тако и 
након привременог боравка у гробу у који је стигао због истрошености свога 
организма, човек васкрсава добијајући ново, вечно тело. Такође, чињени-
ца је да Божији Син може са лакоћом да подигне из мртвих било кога, као 
што ми обични смртници можемо прилично лако да пробудимо оне који су, 
исцрпљени физичким умором, заспали у својим постељама. И треће, права 
реалност човековог битисања на земљи одвија се током стања будности, тј. 
стања пуне физичке, менталне и духовне активности, док се током сна чо-

1 Књига пророка Данила 12:1-2, 13. Превод: Biblija Kršćanske sadašnjosti, Zagreb. Нагласак мој.
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век на извесно време „искључује“ из света који га окружује. На исти начин, 
људско биће створено да вечност проводи у телу (а не вантелесно) доживеће 
сву пунину живота са Господом или без Њега тек након васкрсења, а не за 
време мртвила свога тела.

Стварно стање умрлих пред Господом

У складу са ранијим излагањем, у еванђељима и апостолским послани-
цама, као и у Откривењу проналазимо више текстова који нас обавештавају 
о надању које су гајили први Христови ученици, а у којима су изражавали 
уверење да ће и након своје смрти бити са Господом – као што су са Њиме, 
у Духу, живели и за време свога боравка на земљи. Они су се непрестано 
сећали речи које је Он упутио Марти, Лазаровој сестри:

„Ја сам васкрсење и живот; ко верује у мене – живеће – ако и умре. 
И сваки, који живи и верује у мене, неће умрети довека.“1

Апостол Павле је, након што је спознао сву величанственост Христове 
жртве на крсту и њен значај за верујуће, ускликнуо од радости следећим 
речима:

„Убеђен сам наиме, да нас ни смрт, ни живот, ни анђели, ни погла-
варства, ни садашњост, ни будућност, ни силе, ни висина, ни дубина, нити 
какво друго створење, не може раставити од Божије љубави, која је 
у Христу Исусу Господу нашем.“2

Дакле, уколико је нека особа спашена за вечност вером у Исуса Спаси-
теља, то значи да је њена телесна смрт не може од Њега раставити. Исус је 
рекао, као што малочас навели, да ће онај који верује бити жив (у Његовом 
присуству) и после физичке смрти. Зато је апостол Павле и могао да каже да 
је спреман, заједно са осталим верницима, да „изађе из тела и да се код 
Господа настани као код куће“.3 Такође је, на другом месту, још јасније 
потврдио своје уверење да хришћанин након своје смрти одлази к Господу:

„Јер Христос је за мене живот, а смрт добитак. Али како живот у телу за 
мене значи плодан рад, то не знам шта ћу изабрати. Мучим се с две стране: 
имам жељу да умрем и да будем са Христом, што је куд и камо 
боље; али остати у телу – то је потребније ради вас.“4

Исти апостол је, описујући једно своје виђење, саопштио верницима у 
Коринту да је на један задивљујућ начин био пребачен у треће небо, односно 
рај – где се и сам Христос налази, с десне стране Божије:

„Знам једног човека у Христу, који је пре четрнаест година, - не знам да 
ли је у телу, не знам да ли је ван тела, Бог зна, - био отргнут и уздигнут 
до трећег неба. И за таквога човека знам, - не знам да ли у телу или 

1 Ев. по Јовану 11:25-26. Нагласак мој.

2 Римљанима 8:38-39. Нагласак мој.

3 2. Коринћанима 5:8.

4 Филипљанима 1:21-24. Нагласак мој. 



441

живОт пОсле смрти

ван тела, Бог зна, - да је био отргнут и уздигнут до раја и да је чуо не-
изрециве речи, које човек не сме да каже.“1

Потврду да верници после смрти могу да се надају сигурном сусрету са 
Христом у небу, налазимо и у књизи Откривења, где у визији коју му је Гос-
под објавио, Јован описује следеће будуће дешавање:

„И кад отвори пети печат, видех под жртвеником душе закланих због 
Божије речи и због сведочанства које имаху. И повикаше снажним гласом 
говорећи: докле, свети и истинити господару, нећеш судити и осветити 
нашу крв на онима што станују на земљи? И сваком од њих беше дана бела 
хаљина, и би им речено да почину још мало времена, док се не наврши број 
њихових саслужитеља и њихове браће, који има да буду побијени као 
и они.“2 

Спомен да се на небу налазе душе преминулих верника који сачињавају 
небеску Цркву потврђује и писац посланице Јеврејима говорећи:

„Јер ви нисте пришли гори која се може опипати и која је зажарена од 
ватре (...) Него сте пришли Сионској гори и граду Бога живога, небеском 
Јерусалиму, хиљадама анђела, свечаном збору и цркви првенаца који су по-
писани на небесима, и Богу – судији свих, и духовима савршених пра-
ведника, и посреднику новога савеза, Исусу...“.3

Молитва којом се Господу Христу обратио први мученик хришћанске 
Цркве, архиђакон Стефан, у тренутку када му је претила сигурна смрт, по-
тврђује да се верникова душа вазноси ка Господу у тренутку његове смрти:

„И засипаху камењем Стефана који је призивао Бога и говорио: Господе 
Исусе, прими мој дух. (...) И кад то рече усну.“4

Изговарајући овакву молитву, Стефан је имао на уму речи самог Господа, 
који је на исти начин завршио свој овоземаљски живот у смртном телу. Наи-
ме, последње Исусове речи које је изрекао на крсту гласиле су:

„Тада Исус повика веома гласно и рече: Оче, предајем свој дух у твоје 
руке. И кад ово рече, издахну.“5

На основу свега што смо до сада споменули о загробном животу, јасно је 
да се људска душа, односно дух, након смрти особе одваја од људског тела 
и од Бога бива упућена или у рај, или пак у место мучења које се налази у 
аду6. Оно што је посебно значајно, а у вези са наставком овог поглавља у 
1 2. Коринћанима 12:2-4. Нагласак мој.

2 Откривење 6:9-11. Нагласак мој.

3 Јеврејима 12:18, 22-24. Нагласак мој.

4 Дела ап. 8:59-60. Нагласак мој.

5 Ев. по Луки 23:46. Нагласак мој.

6 Насупрот аду у који одлазе душе непокајаних грешника, новозаветни термин кога би било 
исправно превести речју „пакао“ у смислу места подношења вечних мука и патњи у неугаси-
вом огњу, јесте реч „гехена“. Она води порекло од две јеврејске речи: „ге“ и „хином“, које оз-
начавају „долину Еномових синова“ тј. „долину Тофет“ у непосредној близини Јерусалима, у 
којој су у давнини приношене људске жртве паганским божанствима (2. Дневника 28:3; 33:6; 
Јеремија 7:28-33). У време док је Господ Исус ходио земљом, као и пре њега, ова долина је 
служила као депонија у коју се бацало смеће и угинуле животиње. Ради спречавања ширења 
заразе, мештани су ову депонију држали стално запаљену (дакле, на њој је стално горела 
ватра). Описујући стање васкрслих непокајаних грешника који ће у будућности бити бачени 
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коме ћемо изнети погрешно учење Православне цркве о овој теми, јесте да 
је једини услов за одлазак човекове душе у небо веровање у Исуса Христа 
Спаситеља и рођење од Бога, односно оправдање пред Богом вером у ис-
купитељску Христову жртву (о чему је било детаљно образлагано у другом 
поглављу ове књиге) још за време овоземаљског живота особе. Библија ни 
на једном једином месту не дозвољава могућност да се загробна судбина 
било које особе измени након њене смрти. Вечни живот, односно живот са 
Богом се задобија вером у Исуса за време земаљског живота, што Писмо 
потврђује изузетно јасно. Сваки онај који је живео богоугодним животом 
припада Господу, без обзира да ли је жив или је већ умро:

„Нико од нас не живи за самога себе и нико за себе не умире. Јер ако 
живимо – Господу живимо, ако пак умиремо – Господу умиремо. Стога, 
било да живимо, било да умиремо, ми припадамо Господу.“1

Са друге стране, постоје бројни стихови који нам веома прецизно нагла-
шавају чињеницу да особа која за живота није ходала по Божијој вољи не 
може ничем добром да се нада након своје смрти. Ево једнога од њих:

„Ко верује у Сина има вечни живот; а ко је непослушан Сину неће 
видети живота, него гнев Божији остаје на њему.“2

У даљем проучавању ћемо се, нажалост, уверити да васељенско Право-
славље заступа потпуно другачију теологију по питању загробне судбине 
људи. Ова теологија готово у свему, а због утицаја учења каснијих црквених 
ауторитета (односно светог предања), одступа од богооткривене библијске 
истине – што ће, уосталом, сваком од мојих читалаца бити потпуно јасно 
након ишчитавања наредних страница.

ПРАВОСЛАВНО УЧЕЊЕ О ЗАГРОБНОМ ЖИВОТУ

Као што ћемо се уверити током проучавања које следи, веровање Пра-
вославне цркве о загробном животу је вишеструко погрешно. То из разлога 
што је засновано на читавом низу небиблијских и противбиблијских теза 
које имају своје утемељење на христијанизованим паганским обичајима, 
сновима и виђењима загробног живота који потичу од људи који су живели 
вековима након апостола (па чак и у ХХ веку), као и науци о спасењу кроз 
добра дела – о чијој сам погрешности дао детаљна објашњења у другом и 

у огњено језеро (пакао), а у исто време посматрајући ларве инсеката (црве) како гамижу по 
лешинама животиња бачених на депонију која је горела, Исус је рекао да се „паклена ватра 
никада неће угасити и да њихов црв никада неће умрети“ (Мк. 9:43-48). У Мт. 10:28 Исус 
говори о томе да се његови слушаоци не треба да боје оних који убијају тело, јер душе не могу 
убити, него да се већма треба бојати онога „који може и душу и тело да упропасти у паклу“. 
Он овде под појмом „пакао“, као и на свим другим местима где спомиње „гехену“, подразуме-
ва огњено језеро, у које ће бити бачени неверујући људи након васкрсења из мртвих. Огњено 
језеро (пакао) у Новом завету јесте описано као место непрекидног, вечног мучења у ватри 
која се никада неће угасити, а које је створено ради кажњавања сотоне и његових демона. 
Више података о овој теми видети у стиховима: Мт. 5:29-30; 10:28; 13:41-42; 23:15; 25:41, 46; 
2. Сол. 1:9; 2. Петр. 2:9, 17; Јуда 7, 13; Отк. 2:11; 19:20; 20:6, 10, 14-15; 21:8.

1 Римљанима 14:7-8. Нагласак мој.

2 Ев. по Јовану 3:36. Нагласак мој.
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трећем поглављу ове књиге. Наравно, да би потврдили своју небиблијску 
науку, православни поново посежу за цитирањем библијских текстова ван 
њиховог природног контекста, не би ли како доказали своје светопредањске 
умотворине. Све ове тврдње које сам навео веома је лако доказати на основу 
чињеница које ће бити изнете у наставку поглавља.

Молитве за умрле

На самом почетку нашег проучавања веровања Источне цркве о неопход-
ности молитава за умрле, желео бих да још једанпут наведем до сада више 
пута цитирану изјаву Ивана Никољина из Православне апологетике. Оно 
што, подсетићемо се, из тог казивања сазнајемо јесте да молитве за умр-
ле не могу да нађу своје утемељење у светописамским текстовима већ да у 
потпуности потичу из касније насталог светог предања (тј. учења црквених 
отаца):

„Ако Св. Предање не би допуњавало Св. Писмо, онда би, значи, многа 
верска питања (поштовање светитеља, икона, молитва за умрле) остала 
без повољног решења.“1

Сматрам да је потребно да ову тврдњу руског православног богослова 
добро упамтимо пре него што кренемо у даље проучавање. То свакако из 
разлога што ћемо се срести са многобројним стиховима из Писма које ње-
гове колеге наводе ради потврде да су молитве за мртве ипак засноване на 
Христовој и апостолској науци (дакле, на новозаветним текстовима). Оно 
што ће нам, наравно, постати јасно веома брзо јесте да наведени стихови у 
своме правом контексту казују сасвим нешто друго и да се никако не могу 
користити при доказивању догме чије смо разматрање управо започели.

Ево на који је начин Лазар Милин библијским текстовима оправдао уте-
мељеност овог свог веровања:

„Пошто ће се дефинитивна одлука суда Божјег изрећи тек на општем 
суду после васкрсења, и то за сву вечност, то осуда посебног суда није потпу-
на и дефинитивна него траје од смрти до свеопштег суда. Ако нису у питању 
грешници са смртним гресима, она се може ублажити молитвама Цркве.

Основ за овакве молитве налази се у Светом писму. Свето писмо нас по-
учава да треба да се молимо једни за друге (Јак. 5, 16), и да се молимо за све 
људе (1. Тим. 2, 1). Пошто у Светом писму нема никаквог просторног и вре-
менског ограничења на које људе треба да се односи наша молитва, и пошто 
су „Богу сви живи“ (Лк. 20, 38), и пошто смо ми увек Господњи, било да жи-
вимо било да умиремо (Рим. 14, 8), то се онда ове речи Св. писма, да треба да 
се молимо једни за друге, односе не само на живе наше познанике на земљи, 
него и за нашу браћу која су отишла из земаљског у духовни свет.

По речима Спаситељевим „хула на Духа Светога неће се опростити људи-
ма ни на овом свету ни у будућем“ (Мт. 12, 32). Значи има греха који се могу 
опростити и у будућем веку. То су они греси који не значе хулу на Духа Све-
тог (Мт. 12, 31-32). (...) Но пошто покојници не могу више ништа учинити 

1 Иван Никољин, Православна апологетика, стр. 160. Нагласак мој.
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за побољшање свога посмртнога стања, а оно се принципијелно ипак може 
побољшати јер се неки греси могу опростити и „на ономе свету“, то онда они 
тај опроштај могу од Бога добити само због молитава Цркве и оних који се 
за њих моле.

Спаситељ нам је дао једно врло утешно обећање: „што год заиштете у 
моје име, то ћу учинити, да се прослави Отац у Сину. Ако ме што замолите у 
моје име, ја ћу учинити“ (Јн. 14, 13-14). А пошто је Спаситељ једини посред-
ник између Бога и људи (1. Тим. 2, 5) који је измирио човечанство са Богом 
приневши себе самог на жртву за грехе света, проливши своју крв (Мт. 26, 
26-28; Лк. 22, 19-20), то онда наша молитва не само за живе него и за 
покојне бива угодна Богу и врло добротворна за њих кад је спојена са при-
носом бескрвне жртве, то јест са литургијом.

Ово своје учење, засновано очигледно на Светом писму, Црква је у Све-
том предању наследила још од апостола па је зато од најранијих вре-
мена постојала молитва не само за живе него и за мртве. (...) 
Као што смо видели, она (тј. Црква, прим. И. С.) своје молитве за покојнике 
и све своје литургичке обреде, па и заупокојене литургије, парастос и опела 
заснива строго на Светом писму.“1

У читавом овом подужем изводу из Милинове књиге о Цркви и секта-
ма, у којој је он покушао да докаже погрешност веровања између осталих 
и еванђеоских заједница, налазимо помен многих стихова који се налазе у 
Књизи над књигама. Према Милину, нема никакве сумње да Свето писмо 
потврђује православно веровање и праксу. Но, ако претпоставимо да је 
Иван Никољин, такође православни богослов, био исто тако теолошки об-
разован колико и г-дин Милин, онда се поставља питање како је могуће да 
су њих двојица могла да донесу два потпуно опречна закључка? Никољин је 
очигледно у своме ставу био искренији, те је, вероватно и преко своје воље, 
признао да ниједан текст из Старог и Новог завета не потврђује догму о не-
опходности молитава за умрле (осим уколико не буде цитиран потпуно ван 
контекста у коме иначе стоји). Веома је лако доказати да је Никољин у ово-
ме био у праву. Пошто желим да на овом месту укратко прокоментаришем 
библијске наводе из дела Л. Милина (које он, као што је очевидно, није ни 
цитирао већ само навео места на којима се налазе, уз сопствено преприча-
вање њиховог садржаја), молим читаоце да у својим Библијама провере моје 
наредне тврдње.

Наиме, истина је да нас Божија Реч упућује да се молимо једни за друге 
(Јаков 5:16), као и за све људе (1. Тим. 2:1). Међутим, апостоли не упућују 
вернике да се моле за душе умрлих, већ је у првом случају реч о молитви 
за оздрављење болесника, а у другом о молитви за обраћење неверујућих 
људи, њихово усвајање спасења вером у Христа, као и за миран и тих живот 
(без прогонстава) проведен у побожности од стране већ обраћених особа.

Даље, увиђамо да се Милинова тврдња да Свето писмо подразумева да 
треба молити за све људе – без временског ограничења – дакле и за живе и 
за мртве, заснива на делу стиха из ев. по Луки 20:38, који говори да су „Богу 

1 Милин, Црква и секте, стр. 251-252. Нагласак мој.
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сви живи“. О овом стиху смо говорили и у поглављу „Поштовање светитеља“ 
и установили да читав текст од 27-40 стиха описује Христов одговор упућен 
садукејима – а у вези васкрсења из мртвих. Овај текст не даје ни најмањи 
повод да се на њему заснује учење о молитвама за умрле.

Наредни одломак кога је поменуо г-дин Милин налази се у посланици 
Римљанима 14:8, а читав контекст гласи овако:

„Нико од нас не живи за самога себе и нико за себе не умире. Јер ако жи-
вимо – Господу живимо, ако пак умиремо – Господу умиремо. Стога, било 
да живимо, било да умиремо, ми припадамо Господу. Христос је, наиме, 
зато умро и оживео – да би био Господ мртвима и живима.“ (стихови 7-9).

Оно што Павле казује у овом одељку, као и у оном који му претходи (сти-
хови од 1-6), јесте чињеница да живљење сваког хришћанског верника тре-
ба да буде у потпуности подређено Господњој вољи и у служби ближњима. 
Такође, говори и о сигурности спасења (кроз веру у Спаситеља) јер „било да 
живимо, било да умиремо ми припадамо Господу“. Сам Христос је наиме 
рекао:

„Ја сам васкрсење и живот; ко верује у мене – живеће ако и умре.“1

Пошто је очигледно да наведени стихови немају никакве везе са молит-
вама за умрле, већ заправо говоре супротно – о томе да прави хришћанин 
засигурно припада Господу и за време живота као и после смрти (док за не-
верујуће важи Реч о вечној осуди, записана у Јн. 3:18, 36) - уопште није јасно 
због чега их православни повезују са тим својим веровањем.

Ни наводи које налазимо даље у Милиновом објашњењу никако се не ук-
лапају у концепт науке о молитвама за упокојене. У њима Христос говори о 
„хули на Светог Духа“ као о неопростивом греху, који се „неће опростити ни 
на овом свету ни у будућем“. По логици православних то значи да се греси 
који не представљају „хулу на Светог Духа“ могу опростити у будућем свету, 
иако Господ није у свом излагању наговестио ни најмању могућност за тако 
нешто. И тако, као што ниједан стих не можемо да тумачимо ван смисла и 
значења целокупне еванђелске науке, то правило важи и за овај. Оно што 
је претходило Исусовој изјави, да ће се „сви греси опростити људима, осим 
хуле на Светог Духа“, јесте било проглашавање Исуса слугом ђавола, који 
помоћу Веелзевула, демонског владара изгони демоне (стихови 23-24). Гос-
подњи одговор је гласио овако:

„Али ако ја Божијим Духом изгоним демоне, онда је дошло до вас царс-
тво Божије.“2

Дакле, Исус је демоне изгонио Божијим Духом а не уз помоћ ђаволске 
силе. Изједначавање Божијег Светог Духа са нечистим духом Веелзевулом 
(сотоном) од стране јеврејских традиционалиста фарисеја, Христос је ока-
рактерисао као хулу на Светог Духа – грех који не може бити опроштен ни-
када. Наиме, апостол Јован нам у трећем поглављу свога еванђеља казује да 
је Никодим признао да су они, фарисеји, имали увида у то да Исус чини чуда 
потпомогнут божанском силом:

1 Ев. по Јовану 11:25.

2 Ев. по Матеју 12:28.
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„А беше међу фарисејима човек по имену Никодим, старешина јудејски; 
овај дође Исусу ноћу и рече му: рави, знамо да си ти као учитељ дошао 
од Бога; јер нико не може да чини ова чуда која ти чиниш ако Бог није 
с њим.“1

Међутим, иако су знали да је Он као учитељ дошао од Бога, фарисеји 
као религиозни људи нису били послушни Господњој вољи, те су из бојазни 
да не изгубе углед и поштовање од народа који им је указивао све почасти 
(види: Мк. 15:9-10; Јн. 11:47-48, 12:19), оптуживали Исуса за најразличитије 
кривице. Једна од најтежих оптужби је била управо ова о којој говоримо, а 
то је проглашавање Исуса сотониним слугом. Из свега до сада реченог, про-
изилази да је хула на Светог Духа (грех који се неће никада опростити) за-
право свесно и намерно одбацивање Исуса Христа као Божијега Сина и Спа-
ситеља. То наравно не значи да ће сви остали греси моћи да буду опроштени 
након смрти појединца. Напротив! Када говори да ће се „сви греси опрости-
ти људима“ Господ подразумева да таквом опроштењу мора да претходи и 
једини услов а то је покајање оних који су хулили на Бога и Његовог Сина 
Исуса Христа – за време док су били неверујући. Према Господњим речима, 
Свети Дух уверава и доказује свету да је неверовање у Спаситеља заиста ве-
лики грех:

„А кад он дође, Дух истине, упутиће вас у сву истину; јер неће говорити 
сам од себе, него ће говорити оно што слуша, и најавиће вам што ће доћи.“2

„И када он дође, доказаће свету да има греха, и праведности, и суда. У 
погледу греха – што не верују у мене.“3

Једини начин да човек буде спасен и да му греси буду опроштени (те да у 
исто време буде сигуран да не само што није похулио на Светог Духа већ да 
је послушао Његов глас) јесте поверовање и предање живота Христу Спаси-
тељу. Реч Божија сведочи да ће сваки ненановорођени човек који умре са-
свим сигурно бити осуђен – те да за њега нема више милости и опроштења.

„Ко верује у њега – томе се не суди; а ко не верује – већ је осуђен, 
што није веровао у име јединородног Сина Божијег. (...) Ко верује у Сина 
има вечни живот; а ко је непослушан Сину неће видети живота, него гнев 
Божији остаје на њему.“4

Дакле, израз да се „хула на Светога Духа“ неће опростити ни на овом ни 
на оном свету не подразумева да ће други греси моћи да се опросте, већ ука-
зује на сву величину греха непослушања гласа Светога Духа који сведочи о 
Спаситељу (види: Јн. 15:26).

Сазнања о претходно истакнутим истинама Светог писма готово да ос-
тављају излишним размишљање о осталим стиховима из еванђеља којима 
православни бране своје учење о неопходности молитве за умрле. Тако, Ису-
сово обећање записано у Јн. 14:13-14, о томе да ће Он услишити све молитве 
које му ученици буду упућивали (а које, наравно, буду биле Њему по вољи) 

1 Ев. по Јовану 3:1-2. Нагласак мој.

2 Ев. по Јовану 16:13.

3 Ев. по Јовану 16:8-9. Нагласак мој.

4 Ев. по Јовану 3:18, 36. Нагласак мој.
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свакако да не упућују на мољење за душе умрлих. Доказ за ову моју тврдњу 
свакако јесте апостолска молитвена пракса у којој ни на једном једином мес-
ту у Писму не налазимо да су се они молили за мртве, нити су пак упућивали 
друге да то чине. Овакве молитве би, уосталом, биле и сувишне јер умрли 
хришћани и после своје смрти припадају Господу – пошто су за време свога 
живота искусили Божију милост опроштења греха и доживели ново рођење. 
Стихове из посланице Римљанима који говоре баш о томе (Рим. 14:7-8) на-
вео нам је и сам господин Милин у својој књизи. Са друге стране, неверујући 
људи су већ осуђени због свога неверства, под претњом вечнога суда уколи-
ко се не буду покајали до краја свога овоземаљског битисања.

Тако, оно што можемо да закључимо на крају овог прегледа правог зна-
чења библијских цитата које православни наводе потврђујући своје учење, 
јесте да је признање Ивана Никољина, у којем нам је ставио до знања да се 
молитве за умрле темеље искључиво на светом предању а не и на Светом 
писму, вредно сваке похвале.

Апокрифна литература и молитве за умрле

Оно што свакако није лоше напоменути јесте чињеница да, уколико већ 
канонизоване богонадахнуте књиге Старог и Новог завета на подржавају 
идеју о молитвама за мртве, онда се таква подршка, од стране православних, 
тражи и проналази у апокрифној литератури. Чињеницу да богослови Ис-
точне цркве многе своје догме о Богородици, које не могу да нађу у Библији, 
темеље на апокрифној књизи „Протоеванђеље Јаковљево“ већ смо обради-
ли у 5. поглављу ове књиге. Говорећи о митарствима (о којима ће бити речи 
у наставку поглавља) као и о приношењу жртава за душе умрлих – ради оп-
роштења њиховог греха, г-дин Милин наводи „доказе“ из две старозаветне 
апокрифне књиге. Реч је о књизи Сирах и 2. књ. Макавејима. Ево како гласи 
текст из Милиновог апологетског дела:

„Најзад, није без икаквог значаја споменути да су молитве за покојнике 
имали и старозаветни Јевреји. Кад се у хаљинама погинулих јеврејских вој-
ника у доба Јуде Макавеја нађоше драгоцености од дарова идолских, тада се 
сви Јудеји обратише Богу с молитвом да им се тај грех опрости, а сам Јуда 
посла у Јерусалим да се за грех мртвих принесе жртва, и учини молитву за 
мртве да се очисте од греха (2. Мак. 39-42 и 43-46) (тј. 2. Мак. 12:39-42 и 
43-46; прим. И. С.). Дакле, молитва за покојнике није само многобожачки 
обичај који је Црква тобож копирала, него је то свељудски обичај, а 
Црква га је увела на основу Светог писма и Светога предања.“1

Оно што је овај православни богослов изоставио да нам саопшти јесте да 
су ови „старозаветни Јевреји“ живели у времену након завршетка писања 
Старог завета (у другом веку пре Христа) у доба великог утицаја хеленис-
тичке (грчке) културе и веровања на јеврејску религију. Ови Јевреји свакако 
нису могли да пронађу практиковање молитава за мртве у старозаветним 
књигама које су писали Божији пророци, јер Стари завет не познаје такво 

1 Милин, Црква и секте, стр. 253. Нагласак мој.
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учење. Насупрот томе, грчка религија је подразумевала наставак егзистен-
ције душе након смрти и прописивала одређене обреде које су живи требали 
да спроводе ради њихове добробити на оном свету. Апокрифне књиге Старог 
и Новог завета се управо зато и називају апокрифним што се удаљавају од 
божанске истине. Као што сам то напоменуо и у првом поглављу, апокрифна 
дела (нпр. малочас од г-дина Милина наведена 2. књ. Макавејима) оправда-
ва и самоубиство (2. Мак. 14:41-46), које се назива „часном ствари“, потпуно 
насупрот Божијој Речи објављеној у старозаветном канону која самоубиство 
осуђује и казује да су наши дани у Господњим а не у нашим рукама (Псалам 
31:15-16). Уосталом, и сам Милин признаје да је практиковање молитава за 
умрле „свељудски“ (дакле ипак незнабожачки) обичај, те да га је Црква уве-
ла на основу Светог писма (тј. апокрифа које Православна црква, подсећа-
мо се, назива „девтероканонским“ тј. „другоканонским“ а не апокрифним. 
Разлог томе је што се служи и њиховим текстовима ради обликовања своје 
догме), и светог предања (тј. касније уведених верских идеја које су потекле 
од, на хришћанство недовољно обраћених, црквених отаца).

А колико се учење светог предања, које потиче из каснијих векова, раз-
ликује од онога о чему су на почетку хришћанске ере проповедали Христос 
и апостоли, најбоље ће показати веровање о постојању небеских демонских 
царинарница.

Учење о ваздушним митарствима

Оно што би на самом почетку ваљало да напоменем јесте да се ово учење 
појавило и у догму Православне цркве уведено након последњег до сада од-
ржаног VII Васељенског сабора. Владета Јеротић у свом делу „Старо и ново 
у хришћанству“ казује да је учење о митарствима заправо још увек незва-
нично прихваћено учење – а вероватно из разлога што га није потврдио ни 
један Васељенски сабор.1 У православној литератури се углавном као доказ 
за постојање ових „небеских царинарница“ наводи садржај сна преподобног 
Григорија, ученика св. Василија Новог, којег је уснио у Х веку после Христа. 
Пре него што проучимо и сам садржај сна на коме је утемељено учење о 
загробном животу у „јединој ... апостолској Цркви“, желим да одговорим на 
питање: шта су то заправо митарства? Ево како православни објашњавају 
овај појам:

„Митарства су нека врста царинарница, на које наилазе душе умрлих 
људи улазећи ка престолу Небеског Судије. На митарствима стоје духови 
зла и траже од сваке душе царину или откуп за грехе које је починила. Та 
царина, тај откуп састоји се у добрим делима, супротним учињеном греху. 
Назив: митарства и митари, позајмљен је из историје јеврејске. Код Јевреја 

1 Говорећи о неким старим српским веровањима о животу душе после смрти, Јеротић казује и 
следеће: „Јован или свети Јован као да у овим српским народним веровањима има функцију 
прихватања душа, као што то чини код старих Грка врховно божанство доњег света. Може ли 
се ово веровање довести у везу с веровањем које је српска православна црква (незванич-
но) усвојила: са учењем о митарствима?“. Старо и ново у хришћанству, Београд 2000. 
год. стр. 18. Нагласак мој.
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митарствима (тј. митарима, прим. И. С.) су се називала лица, одређена од 
Римљана за скупљање пореза. При том послу, митари су употребљавали сва 
могућа средства, само да би што више скупили дажбина. Митари су стојали 
код нарочитих царинарница, или трошаринских станица, и наплаћивали за 
преношену робу трошарину. Те трошаринске станице називале су се митни-
це, митарства. Овај назив хришћански писци су употребили и назвали ми-
тарствима она места у ваздуху између земље и неба, на којима зли дуси 
задржавају душе покојника при њиховом улазу ка Престолу Господњем, 
истражују њихове грехе, старајући се да их окриве за све могуће грехе, и на 
тај начин низведу у ад.“1

 Као што смо из овог објашњења могли да уочимо, учење о митарствима 
заступа веровања о догађајима који се одигравају у загробном животу људи, 
о којима у Библији не налазимо ни најмањи помен. Насупрот ономе што 
учи Писмо, ово веровање се заснива на крајње небиблијским поставкама, 
као што су учење о спасењу кроз добра дела и о демонима који имају власт 
да душу хришћанина преиспитују након физичке смрти. Као потпору овој 
новотарији, православни углавном наводе стихове из посланице Ефесцима 
апостола Павла 2:1-2 и 6:12. Ево како гласи текст из књиге „После смрти“ у 
издању манастира Милешеве:

„Свето писмо (...) назива ваздух: облашћу злих духова. Јер наш рат није 
с крвљу и телом, него са поглаварима и властима и с управитељима таме 
овога света, с духовима злобе испод неба, а кнез је њихов кнез власти ваз-
душне; у којима и ви некад ходисте, по веку света овога, по кнезу власти 
ваздушне.“2

Стихови на које је аутор ове православне књиге притом мислио, а које 
сам адресирао малочас, гласе овако:

„Бог је Христом оживео и вас који сте били мртви због својих преступа и 
грехова, у којима сте некада живели по духу овога света, по владару ваздуш-
них сила, по духу који сада дејствује у синовима непокорности.“ (Еф. 2:1-2);

„Јер наша борба није против људи од меса и крви, него против погла-
варства, против власти, против владара овог мрачног света, против злих ду-
хова на небесима.“ (Еф. 6:12).

Као што се из наведених Павлових изјава може јасно увидети (а још 
јасније за који тренутак када будем цитирао шири контекст), апостол овде 
уопште не говори о загробном животу и проласку душе кроз митарства, већ 
нам ставља до знања да је област сотонског деловања простор у коме живе 
људска бића, а то је ваздушни простор (земљина атмосфера) кроз који се, 
ходајући земљом, људи крећу. А то даље значи да је нама хришћанима сото-
на са својом демонском војском веома близу, те да је стога неопходно да се 
наоружамо духовним оружјем да би смо успешно војевали у рату за спасење 
земаљског становништва, које је непросвећено еванђељем и самим тим још 
увек под изразитом сотонском влашћу (2. Кор. 4:3-4; Дела ап. 26:17-18). Ево 

1 Трактат: Пут душе после смрти – о митарствима, из житија Преподобног Василија Новог од 
Оца Јустина Поповића, Манастир Ћелије 1995. год. Нагласак мој.

2 После смрти, манастир Милешева, 1991. год. стр. 48. Нагласак мој.
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како заправо гласи текст из посл. Ефесцима у његовом ширем контексту, из 
кога сазнајемо праву поуку коју је апостол хтео њиме да саопшти:

„Уосталом јачајте у Господу и у сили његове снаге. Обуците се у све 
оружје Божије, да би сте могли одолети ђаволском лукавству. 
Јер наша борба није против људи од меса и крви, него против поглаварства, 
против власти, против владара овог мрачног света, против злих духова на 
небесима. Зато узмите све оружје Божије, да бисте могли да се 
одупрете у зли дан и да се одржите – пошто све свршите. Стојте, дакле, 
опасавши своја бедра истином, и обукавши оклоп праведности, обујте ноге 
приправношћу на еванђеље мира. При свем том узмите штит вере, којим 
ћете моћи да погасите све огњене стреле нечастивога. Примите и кацигу 
спасења и духовни мач, који је реч Божија.“1

Малопређашње навођење само једног стиха, истргнутог из контекста 
Павловог казивања из шестог поглавља ове посланице, само доказује сву 
немоћ православних теолога да Библијом докажу своје погрешне светопре-
дањске идеје којима, нажалост, неупоредиво више верују него самој Божијој 
Речи.

Проучимо сада детаљније и сам садржај сна преподобног Григорија да 
бисмо се још једанпут уверили колико је његова порука далека од Христовог 
и апостолског учења о загробном животу.

Сан преподобног Григорија

Велики православни светитељ из Х века, преподобни Василије Нови, 
имао је код себе ученике Григорија и Теодору. Након њене смрти, Григорије 
је желео да сазна шта се десило са Теодорином душом, те је замолио преп. 
Василија да се помоли Богу, не би ли му Он открио оно што га је тако инте-
ресовало. 

Опис стања душе након смрти које ћу сада навести, а који потиче од бла-
жене Теодорине душе, карактеристичан је за средњи век у коме је влада-
ло готово потпуно духовно мрачњаштво узроковано непознавањем Божије 
Речи и обимном сотонском преварантском активношћу: 

„Христочежњива монахиња и самопрегорна послушница светог Васи-
лија Новог. По смрти јавила се Григорију, ученику св. Василија Новог, и 
описала му свих двадесет митарстава, кроз која је душа њена прошла после 
разлучења од тела, док није помоћу молитава св. Василија ушла у вечни по-
кој. Преставила се 30. децембра 940. године.“2

„И виде Григорије виђење у сну, и разговара са бл. Теодором као на 
јави: 

„Дете Григорије, питаш ме о тако страшним стварима, да ме и сећање на 
њих приводи у ужас. Тада сам видела лица које никад нисам видела и чула 
речи, које дотле никад не чух. Шта бих ти могла још рећи? Страхоте и ужас, 
о којима никада нисам ни помишљала срели су ме тада ради мојих рђавих 

1 Ефесцима 6:10-17. Нагласак мој.

2 Трактат: Пут душе после смрти, о митарствима, манастир Ћелије, 1995. год. 
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дела; али због молитве и помоћи општег нашега оца Василија за мене је све 
било лако. Како да ти опишем ту телесну муку, онај страх и пометњу које 
трпи умирући?! Престави себи голога човека баченог у ватру; та мука 
коју он осећа биће слична томе, што човек осећа кад умире1. Као што у ват-
ри човек сагорева и претвара се у пепео, тако и предсмртне муке и горки час 
раздвајања душе од тела руши човека /човек више не постоји, већ душа/. 
Заиста, страшна је смрт грешника сличних мени, јер сам ја много грешила а 
добрих дела мојих беше мало. Кад се приближи крај мога земаљског живота 
и кад дође час раздвајања душе од тела видела сам много арапа, који стаја-
ху око мога самртнога кревета.2 Њихова лица беху црна као смола, очи им 
беху као разгорели угљен и цео изглед њихов беше страшан као сама гејена 
огњена. Чим се појавише они подигоше незамисливи шум и крик. Једни су 
се кезили као стока и зверови, други лајали као пси, неки су завијали као 
вукови, а неки роктаху као свиње. Када овим мукама бејах доведена до пот-
пуне малаксалости, видех да ми прилазе у виду дивних младића два светла 
ангела Божја, чију лепоту није могуће описати. (...) Кад сам их видела срце 
ми се испуни радости и ја весело погледах на њих. При њиховој појави црни 
арапи задрхташе и одступише мало подаље. Најзад дође и сама смрт, ри-
чући као лав и изглед њезин беше страшан. Она имаше људски – човечји 
лик, али није имала никаквог тела, већ беше састављена од самих голих 
костију. Са собом носила је разне справе за мучење: мачеве, стреле, копља, 
сикире, косе, српове, удице, рогове, тестере длета и многе друге мени непоз-
нате. Видећи све ово моја бедна душа задрхта од страха. Тада свети ангели 
рекоше: „Шта чекаш? Разреши ту душу од веза тела, разреши је брзо и тихо, 
зато што она није много оптерећена тежином грехова“. Смрт ми приђе бли-
же, узе неку сикиру и отсече ми ноге потом руке, затим другим справама 
постепено отсече ми све делове мога тела, одељујући зглавак од зглавака. 
Ја већ нисам имала ни ноге, ни руке, цело тело моје беше омртвело тако да 
се не могох више ни макнути. Затим узевши неко оруђе смрт ми отсече 
главу, после чега не могох ни да је кренем; за мене она беше потпуно туђа. 
Најзад, смрт беше спремила у чаши неки раствор, поднесе ми чашу мојим 
устима и насилно ме напоји оном течношћу. Ова течност беше тако горка, 

1 Насупрот овој изјави блажене Теодоре, стоје тврђења „анђела“ и „душа већ умрлих свети-
теља“ која су била изречена индијском хришћанину Сундар Сингу, а у којима су они тврдили 
да је смрт потпуно безболна: „Као што је раније речено, индијски хришћанин Сундар Синг 
имао је више духовних визија и разговора са анђелима и душама светитеља из загробног жи-
вота. У тим виђењима и разговорима било је речи и о смрти и загробним судбама праведних 
и грешних душа. Ево шта су му они открили о смрти: „Смрт је слична сну. Нема никакве 
муке при преласку на ову страну (то јест у загробни живот), осим у случају телесне 
болести и душевних стања. Као што уморан човек бива савладан дубоким сном, тако до-
лази смртни сан на човека. Некима дође смрт тако изненадно, да они с тешком муком могу 
да схвате да су оставили материјални свет и ушли у свет духова.“ Ж. Маринковић, Најбољи 
васпитач, стр. 331. Нагласак мој.

2 Уместо са арапима, са којима је сотонине демоне упоредила блажена Теодора, неки покајани 
разбојник који је умро у време византијског цара Маврикија, описао је сподобе које су при-
шле његовој души после смрти као „некакве црнце“, који су урлајући побегли након анђеоске 
интервенције и узношења разбојникове душе у рај. Еп. Николај, Охридски пролог, 18. окто-
бар, расуђивање, стр. 761.
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да моја душа није могла да поднесе ову горчину, задрхта и излете из тела 
као неком силом извучена. Светли ангели узеше моју душу одмах на руке. 
Окренувши се ја погледах натраг и видех своје тело, оно је лежало мртво, 
неосећајно и непокретно. 

Када душа изађе из тела има шта и да види: чека је најмучнији пут што се 
да замислити, пут кроз ђавоље судове, /митарства/. Све наше грехе ђаволи 
подижу на нас, да би и душу одвукли тамо где су греси. Тих судова има 20 
на броју.“1

Укратко речено, сумирајући много дужи опис загробног живота блаже-
не Теодоре који је записан у Житијима, ова „христочежњива“ монахиња је 
саопштила Григорију 40-дневни пут њене душе кроз небеске сотонске ца-
ринарнице, све док није стигла у небеско царство. Митарства кроз која је 
пролазила, служила су за испитивање следећих грехова: На првом митарс-
тву се испитују греси учињени говором (празни разговори, смејање, хуљење, 
непристојни узвици, певање песама итд). На другом митарству се испитује 
грех лажи, кривоклетства, неиспуњавања завета и заклетви и слично. Треће 
митарство служи за испитивање исмејавања, осуђивања и клеветања бли-
жњих, као и ругања и понижавања.

„Четврто митарство неситости, испитује се: обједење, пијанство, безвре-
мено и тајно једење, пресићење као и сва угађања чреву, за овим Теодора се 
упути на 

Пето Митарство лењост, овде се испитују сви дани и часи проведени у 
лењости и нехатности, испитују се они који бадава једу хлеб, који од туђег 
зноја живе, а неће сами да се труде, даље најамници добивају плату а небри-
жљиво врше дужности своје. За овим следовало је

Шесто Митарство разбојништво и грабежи јавне и тајне, за тим
Седмо Митарство среброљубља и тврдичења.
Осмо Митарство лихве – зеленаштва и кијашарства, отимачи туђег.
Девето Митарство неправде, на којем се испитују судије који увлаче на 

судове пристрасност или мито, који правдају криве а невине осуђују. За 
овим се налази

Десето Митарство зависти. Више од овог налази се
Једанајесто Митарство гордости, где напети духови с презрењем испитују 

гордост сујету, високо о себи мишљење, презирање, величање, не одавање 
довољног поштовања родитељима, духовним и грађанским властима.

Дванајесто Митарство гњева и јарости.
Тринајесто Митарство злопамћења.
Четрнајесто Митарство убијства, на којем се испитује не само разбој-

ништва и убиства, него сваки удар, ћушка и туча.
Шеснајесто Митарство2 врачања, где се испитује чарање, бајање, 

састављање отрова.

1 Свети владика Николај Велимировић, Да ли душа постоји, Светило, стр. 30-32. Нагласак 
мој.

2 Аутори књиге „После смрти“ из које наводим овај текст су очигледно прескочили „Петнајесто 
Митарство“, и до краја навођења свих митарстава нису исправили ту своју грешку. Наиме, у 
трактату о митарствима у издању манастира Ћелије, из кога сам и раније цитирао, стоји да 
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Седамнајесто митарство блудно, на којем се испитује блуд; грех лица која 
нису везана супружништвом, сладосласни погледи, страсни загрљаји и до-
дири.

Осамнајесто Митарство прељубно, на којем се испитују блудни греси 
лица која живе у супруженству, а која не чуваху супружанску верност.

Деветнајесто Митарство содомско где се испитују сви неприродни блуд-
ни греси и крвосмешења.

Двадесето Митарство јереси, где се испитује неправилно мудровање, 
сумња у веру, одступање од православне вере, хуљење на Бога и томе 
подобна сагрешења.“1

Као што произилази из управо наведеног текста, тј. казивања преподоб-
не Теодоре о њеном загробном путовању, човеку ништа не би помогло то 
што би на основу својих добрих дела стигао и до деветнаестог (тј. двадесе-
тог) митарства. Уколико је за живота преступио неко од утврђених прави-
ла које прописује Православна црква и веровао супротно њеним канонима 
(као што је случај са многим православним Србима данашњице, који верују 
у нпр. реинкарнацију или астрологију), он би беспоговорно био бачен у па-
као, и то на основу заслуга демона на поменутом митарству који би разо-
ткрио кривоверје које је душа преминулога носила на себи као терет греха.

Оно што ће нам на основу Светог писма постати више него очигледно, 
православно учење о митарствима у потпуности негира вредност Христове 
откупљујуће смрти као и Његовог васкрсења из мртвих. Божија Реч, наи-
ме, као што смо то утврдили у другом и трећем поглављу ове књиге, чврсто 
наглашава да људи своје спасење пред Богом остварују без икаквих својих 
заслуга и добрих дела, једино кроз веру у Исуса Христа Спаситеља, посредс-
твом које бивају рођени од Бога Светим Духом и постају Божијом децом:

„Јер сте посредством вере благодаћу спасени, и то није од вас, - Божији 
је дар; не од дела, да се нико не похвали.“2

Међутим, и поред овако јасне библијске науке, текст светог предања из-
носи тврдњу да, не само да се човек спасава својим сопственим добрим де-
лима, већ да их светитељи имају и одвише, те да их (у облику златног новца) 
могу да поклањају душама умрлих ради откупљивања њихових грехова на 
демонским царинарницама. Ево на који је начин христочежњива и само-
прегорна послушница Теодора стигла до небеског царства:

„Кад сам се приближила крају мога живота, угледала сам много црних 
духова, који су опколили моју постељу. (...) Они приправљаху хартије и раз-
вијаху списе на којима беху написана сва моја зла дела, као да очекиваху 
самога судију, који требаше да дође. Невољна моја душа беше обузета ве-
ликим страхом и трепетом. И не само да ме је морила горчина смрти, него 

је заправо петнаесто митарство (а не шеснаесто) надлежно за испитивање „чарања, бајања, 
тровања и призивања ђавола“. Исто тако, шеснаесто (а не седамнаесто) служи за испитивање 
блуда; седамнаесто (а не...) за прељубу; осамнаесто (а не...) за содомију; док је деветнаесто 
(а не...) задужено за јерес. На двадесетом митарству испитују се греси немилосрђа и тврдоће 
срца.

1 После смрти, манастир Милешева 1991. год. стр. 47-48. Нагласак мој.

2 Ефесцима 2:8-9. Нагласак мој.
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и грозни изглед и јарост страшних демона, беху за мене као друга још гора 
смрт. Кад бејах сасвим изнемогла, увидех два светла ангела Божија у виду 
младића неисказане красоте, где иђаху мени. (...) Свети Ангели почеше тра-
жити моја добра дела, и по благодети Господа, нађоше их. Они сабира-
ху све што год доброга помоћу Божијом учиних, и приправљаху, да поло-
же на теразијска мерила против злих дела мојих. Демони видећи то, 
шкргутаху на мене зубима, јер хтедоше одмах да ме истргну из руку ангел-
ских и да ме изведу на дно адова. У тај час јави се неочекивано преподобни 
наш отац Василије, и рече светим ангелима: - Ангели Божији! та је душа 
много послужила мени за моје старости. Ја сам се молио Богу за њу, и Бог ју 
је мени даровао. С тим речима извади из недара пуну кесицу чиста зла-
та и даде ангелима рекавши: Кад будете прелазили ваздушна Митарства, и 
лукави дуси почну испитивати душу, овим је искупљујте, из њених ду-
гова. Ја сам богат благодаћу Божјом, сабрао сам велико скровиште мојим 
знојем и трудима, и поклањам ову кесицу души која ми је послужила. 
Рекавши то он оде.“1 

Као што уочавамо, и у оном, духовном свету, постоје „подмићивања“ ца-
риника на царинарницама као што је то случај и у овом земаљском. Демони 
примају злато из руку анђела да би пропустили у рај душу која иначе, по 
својим сопственим заслугама, тамо не би сама могла да стигне. Наравно, ни 
на једном једином месту се не спомиње крв Исуса Христа која чисти грехе 
покајника – али се зато спомиње искупљивање грехова (овде названих дуго-
вима) новцем. Ево шта нам о оном правом и једином праштању и искупљи-
вању греха пред Богом саопштава Реч Божија:

„Знајући да од свог сујетног живота, који вам је од ваших отаца предан, 
нисте искупљени пропадљивим стварима, сребром или златом, 
него драгоценом крвљу Христа као невиног и чистог јагњета, који је пре 
постанка света био предодређен.“2

„...крв Сина његова Исуса Христа чисти нас од свакога греха. 
(...) Ако исповедамо своје грехе, он је веран и праведан – да нам опрости 
грехе и очисти нас од сваке неправедности.“3

Уколико пак, са друге стране, ово светитељево злато разумемо другачије, 
као да оно симболизује светитељева „добра дела“, ствар остаје непромење-
на. Свети Василије је изрекао тврдњу да је „сабрао велико скровиште (блага) 
својим знојем и трудом“, па не само да поседује довољно добрих дела да би 
се сам спасио, већ може онај „вишак“ да дели и другима. Апостол Павле у 
Ефесцима 2:9 подвлачи: „не од дела, да се нико не похвали“, но очигледно је 
да се св. Василије – упркос Писму, управо хвали својим трудом и заслугама. 
У Библији ни на једном месту не можемо да нађемо изјаве слугу Свевишњег, 
који су пред Њиме могли да се похвале било каквим заслугама или сопстве-
ном добротом. Насупрот оваквим идејама, они су долазили до јаке спознаје 

1 После смрти, стр. 46-47. Нагласак мој.

2 1. Петрова 1:18-20. Нагласак мој.

3 1. Јованова 1:7, 9. Нагласак мој.
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свога несавршенства, иако су били врсни богослужитељи. Тако, пророк Иса-
ија је могао да каже:

„И рекох: јаох мени! погибох, јер сам човјек нечистијех усана, и 
живим усред народа нечистијех усана, јер Цара Господа над војскама видјех 
својим очима.“1

Поистовећујући себе са грешним Израиљцима у чијем је окружењу жи-
вео, овај свети пророк је рекао:

„Али сви бијасмо као нечисто што, и сва наша правда као нечиста 
хаљина; зато отпадосмо сви као лист, и безакоња наша као вјетар однесо-
ше нас.“2

На исти начин, веома понизно, молио се нешто касније и велики Божији 
угодник, пророк Данило:

„И помолих се Господу Богу својему и исповиједајући се рекох: о Господе, 
Боже велики и страшни (...) Згријешисмо и зло чинисмо и бисмо безбожни, 
и одметнусмо се и одступисмо од заповијести твојих и од закона твојих. (...) 
У тебе је, Господе, правда а у нас срам на лицу.“3

Потпуно у складу са примерима које су оставили ови старозаветни пра-
ведници, и апостол Павле је могао да за себе изјави:

„Истинита је реч и достојна да је сви приме: Христос Исус дође на свет да 
спасе грешнике од којих сам први ја.“4

А ево и још једног веома јасног одговора овог апостола на тврдње светог 
предања о спасењу кроз сопствену доброту и праведност:

„А кад се показа доброта и човекољубље Бога, Спаситеља нашега, спа-
сао нас је не на основу дела која смо ми учинили у праведности, 
него по својој милости – бањом која препорађа и обнавља Духом Светим 
кога богато изли на нас посредством Исуса Христа, Спаситеља нашега, да 
оправдани његовом благодаћу постанемо наследници вечнога живота 
– као што се надамо.“5

Иако Писмо више него јасно сведочи да се људи спасавају Божијом доб-
ротом, а не својом сопственом, злато које је анђелима светитељ предао је 
врло корисно послужило за искупљивање греха преподобне Теодоре. Ево 
шта се заправо збивало на појединим митарствима:

„Док смо путовали са земље ка небу, сретоше нас најпре ваздушни дуси 
првог митарства. На првом митарству се истражују греси, учињени речима 
људским, речима празним, бесмисленим, ружним, непромишљеним. И ми 
одмах застадосмо тамо. И ђаволи изнеше књиге (...) И ја се присећах да је 
све то било тако. И док сам ја постиђена ћутала, и уједно дрхтала од страха, 
свети Анђели који су ме водили изнеше насупрот тим мојим гресима нешто 
од мојих каснијих добрих дела, недостатак допунише од дара препо-
добног Василија, оца мог, те ме откупише, и ми кренусмо даље. 

1 Исаија 6:5. Нагласак мој.

2 Исаија 64:6. Нагласак мој.

3 Књига пророка Данила 9:4-5, 7. Нагласак мој.

4 1. Тимотеју 1:15. Нагласак мој.

5 Титу 3:4-7. Нагласак мој.
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И приближисмо се другом митарству, митарству за лаж. (...) Али свети 
Анђели иставише против тих мојих грехова нешто од мојих добрих дела, а 
остало надокнадише даром оца мог, и тако ме откупише. И ми несметано 
кренусмо даље.

Затим стигосмо до трећег митарства, које се зове митарство за осуђивање 
и клевету. (...) Но и ту ме свети Анђели откупише даром препо-
добног Василија, па кренусмо навише.

И дођосмо до четвртог митарства, званог митарство за стомакоугађање 
(...) А ја дрхтах, видећи себе тако окривљену, и немајући чиме да се браним. 
Но свети Анђели, узевши колико треба од дара преподобног Васи-
лија, откупише ме. (...)

Тако разговарајући стигосмо до петог митарства, митарства за лењост. 
(...) И мене много тамо испитиваху, и не би се могла ослободити дуга због 
грехова те врсте, да мој недостатак не би допуњен даром препо-
добног Василија. (...)

Тако разговарајући стигосмо до шеснаестог митарства, митарства за 
блуд. (...) И онда изнесоше записана блудна дела моја, и изобличаваху ме, 
показујући лица са којима сам грешила у младости својој, и време кад сам 
грешила дању и ноћу, и места на којима сам грех починила. (...) И положи-
ше свети Анђели много од мојих дела, но много више од дара препо-
добног Василија, те се тако једва избавих љуте беде. Онда про-
дужисмо пут.

Затим стигосмо на седамнаесто митарство, митарство за прељубу. (...) На 
том митарству се и ја показах као велики дужник, и бејах изобличена као 
прељубница, и погани дуси и немилосрдни иследници већ беху готови да 
ме отргну из руку Анђела и сведу на дно пакла. Али се свети Анђели много 
препираше с њима, и изнеше на средину све моје потоње трудове и подвиге, 
и једва ме откупише, не толико мојим добрим делима колико даром 
оца мог Василија. Од његовог дара врло много узеше и на теразије 
положише, и тако моја безакоња надмерише. Онда ме узеше, и ми наста-
висмо пут. (...)

Али нас онда сретоше пакосни дуси последњег двадесетог митарства за 
немилосрђе и тврдоћу срца. (...) Но ми, благошћу Христовом, прођосмо и то 
митарство без муке, уз помоћ молитава преподобног Василија, који им од 
својих добрих дела подари много за моје искупљење.“1

Овакво свеколико помагање Теодориној души, од стране светог Василија 
новцем из његове кесице, учинило је да анђели који су је водили дођу до 
следећег закључка:

„Путујући тако свети Анђели говораху међу собом: Ваистину велику по-
моћ ова душа има од угодника Божијег Василија. Да јој његови подвизи и 
молитве не помажу, она би много пропатила пролазећи ваздушна митарс-
тва. (...) Но и ти (анђели се сада обраћају Теодориној души; прим. И. С.) не 
би могла проћи митарства, да те не откупљује дар преподобног Василија.“2

1 Трактат: Пут душе после смрти, о митарствима, манастир Ћелије 1995. год.

2 Исто.
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Оно што наравно зачуђује јесте „истина“ коју су анђели увидели а која 
гласи да чак ни ова „христочежњива и самопрегорна послушница“ не би 
могла, због своје грешности, да уђе у небо – да није било помоћи од стране 
живих (Св. Василије је за време Теодориног путовања по митарствима још 
увек био жив на земљи и молио се за њену душу, а ту су и његова добра 
дела која су њој придодавана и приписивана). Поставља се питање како ће 
у небо да уђу многи други православни који ни изблиза нису тако „христо-
чежњиви“ као поменута монахиња, нити су пак за живота били слуге каквог 
духовног старца који би могао да им помогне златом из свога „скровишта“? 
А оно што је изнад свега чудно јесте и учење Источне цркве о томе да се и 
сама „Пресвета Мајка Божија“ и те како бојала своје смрти, тј. проласка кроз 
ваздушна митарства:

„Друго, ми сазнајемо, како се она у молитви својој за што скорији исход 
из овог живота молила, да душа њена, при одлучењу од тела, не види књаза 
таме и његова страшилишта, и да скривена од области тамне не сретне се са 
сатанском силом. Видиш, како је страшно души проћи кроз митарства! 
Кад је се тако молила Она, која је родила Разоритеља Ада, и која и сама има 
устрашавајућу силу над демонима, шта је онда остало за нас?“1

Ради подсећања на учење православних о пресветој Богородици, наво-
дим поуку старца Клеопе која јасно истиче узвишеност Марије над васце-
лом творевином:

„Знате ли ко је Мајка Господња? Царица Херувима, Царица целе творе-
вине, келија оваплоћења Господњег, двери светлости, двер живота, затво-
рене двери кроз кога нико не прође осим Господа нашег Исуса Христа. Она 
је уперена лествица ка небесима, божанско кандило и храм Пресветог Духа. 
Мајка Господња је невеста Очева, мајка Логоса (ријечи) и црква Божанскога 
Духа.“2

Владика Николај се, дакле, са правом пита: ако је „Мајка Божија“, која 
поседује тако велику власт у свемиру, имала страх од демона са којима је 
требала да се сретне након смрти, чему онда треба да се надају обични смр-
тници?

На основу свега до сада реченог, јасно је да православна догма о спасењу 
кроз добра дела и религијске подвиге не само да не да мира и сигурнос-
ти живима у то да ли ће на крају бити прихваћени од Бога или неће, већ и 
мртве оставља на милост и немилост крвожедних демона које проглашава 
господарима (непостојећих) „небеских царинарница“ са једне, и несавесним 
људима који би требали да се моле за душу покојника, са друге стране. Ко-
лико се ово учење одиста разликује од величанствене науке коју је Христос 
проповедао, по којој сваки нановорођени верник поседује апсолутну сигур-
ност свога спасења и припада Господу и за живота као и након смрти, ваљ-
да је сада свакоме јасно.3 Но ипак, погрешили бисмо уколико би завршили 
проучавање ове теме не спомињући још једну, веома важну, занимљивост. 

1 Охридски пролог, 15. август, расуђивање, стр. 583. Нагласак мој.

2 Свети кнез Лазар, Призрен 1999. год. бр. 1 [25], стр. 146. 

3 Видети још једанпут стихове: Јн. 3:16, 36; 11:25-26; Рим. 8:31-39, 14:7-8; 1. Јов. 5:11-13.
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Наиме, као што то код православних често бива, када нема библијских дока-
за којим би се поткрепиле одређене доктрине, онда се прибегава цитирању 
учења светих отаца или пак апокрифних књига. Ево како гласи део текста 
из житија преп. Василија Новог, а у којем се казује да Свето писмо научава о 
опроштењу грехова кроз давање милостиње сиромашнима:

„Али људи, занети земаљским ништаријама, не маре за то, и сматрајући 
да је уживање свакодневно наједање и пијење, једу сваког дана несито и пију 
без страха Божијег. Њима је стомак уместо Бога, не помишљају на будући 
живот, нити се опомињу Светог Писма које говори: Тешко вама сити сад, јер 
ћете огладнети; тешко вама који се напијате сад, јер ћете ожеднети! (Лк. 6, 
25). И они сматрају да је Свето Писмо бајка, и живе безбрижно и разузда-
но, пирују и веселе се сваки дан, као онај еванђелски богаташ. Но они међу 
њима, који су милостиви и милосрдни, и чине добра ништима и убогима 
и невољнима, ти лако добијају од Бога опроштај грехова својих и пролазе 
митарства без муке, ради милостиње своје, јер Свето Писмо каже: 
милостиња избавља од смрти, и очишћава сваки грех: они који чине ми-
лостињу и правду, испуниће се живота (Товит. 12, 9). Они пак који се не 
старају да милостињама очисте грехе своје, не могу избећи ова испитивања. 
Њих дограбљују тамнолики кнезови митарства.“1

Дакле, поред заговарања потпуно небиблијске доктрине о добијању опро-
штења грехова кроз давање милостиње (опет спасење по заслугама!), о чему 
Библија у својим канонским књигама говори сасвим супротно, ава Јустин је 
и старозаветну апокрифну књигу Тобије (Товит) прогласио Светим писмом. 
Ова књига је настала у IV или III веку пре Христа и описује догађаје (?) који 
су се одиграли у оквиру једне породице Јевреја која је живела у расејању на-
кон пропасти северног Израиљског царства у VIII веку старе ере. Речи које 
цитира ава Јустин, веровали или не, у изворном тексту изговара сам анђео 
Господњи по имену Рафаел (иначе у Библији непознат). Према ономе што 
учи Божија Реч, очигледно је да овај „анђео“, који саопштава поуку потпу-
но супротну Господњој науци, припада истој оној легији бестелесних духова 
који су се јавили и Григорију у сну (као и много раније Саулу), саопштив-
ши му казаније о ваздушним митарствима којима они, наводно, господаре 
и на њима суде преминулим Христовим верницима. Апостол Павле јасно 
упозорава хришћане да нису све објаве које стижу са „оне стране“ пореклом 
божанске:

„И није чудо; јер и сам сатана узима вид светлог анђела.“2

Господ Исус Христос и апостоли никада нису цитирали нити указивали 
на поуке из Тобијине књиге, која уосталом, у давна времена, није ни била 
уврштена у канон старозаветних јеврејских књига (није се читала у синаго-
гама)3 – што нам јасно указује на то да њене духовне поруке нису сматране 
веродостојним и богонадахнутим.

1 Трактат: Пут душе после смрти, о митарствима, манастир Ћелије 1995. год. Нагласак мој.

2 2. Коринћанима 11:14.

3 Види у: Biblija „Kršćanske sadašnjosti“, Zagreb, (rimokatolički prevod) iz 1983. god, uvodi i 
napomene – Stari zavjet, povijesne knjige, str. 1194.
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Доказе који говоре у прилог мојој тврдњи да учење о загробној судби-
ни људи, које се базира на догми о спасењу кроз добра дела, потиче (попут 
готово и свега осталог у учењу Источне цркве) од нечастивих преварљивих 
духова а не од Божијих светих анђела, доказаћу и у даљем наставку овог 
поглавља.

Парастоси (помени за мртве)

У оквиру култа умрлих, у Православљу су установљени и помени за мрт-
ве – звани парастоси, у народу познатији као даће. Ови помени за мртве, као 
што се да и претпоставити, такође нису утемељени на учењу Светог писма 
већ се у потпуности заснивају на предању – које је у овом случају, „узгред 
буди речено“, своје порекло довело из грчког многобожачког култа. Ево шта 
православни казују о важности одржавања парастоса:

„Друга времена посвећена искључиво молитви за покој душа упокојених 
хришћана јесу п а р а с т о с и, који се приређују обично у трећи, девети, 
четрдесети дан по смрти, о полугодишњици преминулих. (...) У наро-
ду су парастоси познати као „даће“. Приређују се тачно у одређено време за 
парастос. На то се нарочито пази. Не сме да се прекорачи ни један дан. То 
нарочито важи за даћу о четрдесетодневном парастосу, јер се тога дана, по 
предању наше Свете Цркве, у царству Божјем врши посебан суд над ду-
шом упокојенога, када душа добија привремену награду или казну, сходно 
вери и делима њеним као и молитвама наше Св. Цркве и нашим приносима 
за њено спасење од вечне осуде. То наш народ зна. Зато се четрдесетоднев-
ни парастос даје тачно четрдесетог дана од смрти покојника или који дан 
раније но, никако касније.“1

Дакле, према учењу Источне цркве, трећи, девети и четрдесети дан на-
кон смрти су веома важни за душу упокојеног хришћанина! Ради што бољег 
спознања православног веровања о исходу душе и њеној судбини након те-
лесне смрти (поред оног што смо већ проучили о ваздушним митарствима), 
навешћу подужи текст који о томе говори, а који потиче из списа св. Мака-
рија Александријског, који је живео у IV веку после Христа. У тексту је опи-
сан одговор кога је св. Макарије добио од анђела Божијег, а у вези важности 
светоотачког предања о поменима за мртве трећег, деветог и четрдесетог 
дана по смрти:

„Једном Свети Макарије Александријски упита Анђеле који су га пра-
тили по пустињи: „Пошто је од Светих Отаца предато да се у Цркви врши 
принос Богу за преминулог у трећи, девети и четрдесети дан, каква онда од 
тога бива корист по душу покојника?“ Анђео одговори: „Бог није допустио 
да ишта непотребно и некорисно бива у Његовој Цркви. Јер када у трећи 
дан бива у Цркви принос, онда душа умрлога добија од чувајућег је Анђела 
олакшање у тузи коју она осећа због разлучења са телом; добија зато што 
је за њу извршено у Цркви Божијој славословље и принос, те се у њој рађа 
блага нада. Јер у току два дана се дозвољава да заједно са Анђелима који 

1 Веронаука у кући, Београд 1991. год. стр. 98-99. Нагласак мој.
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се налазе поред ње хода по земљи где хоће. Отуда душа која љуби тело (те-
лољубива душа) лута понекад око куће у којој се растала са телом, понекад 
око гроба у коме је тело погребено; и тако проводи два дана као птица тра-
жећи себи гнездо. Добродетељна пак душа хода по оним местима на који-
ма је обично творила правду. У трећи дан Онај који је васкрсао из мртвих 
наређује да се свака хришћанска душа, по угледу на Његово васкрсење, уз-
несе на небеса ради поклоњења Богу свих. Стога Црква има добар обичај 
вршити у трећи дан принос и молитву за душу. После поклоњења Богу, 
Бог наређује да се покажу души разна и пријатна насеља Светих и лепота 
Раја. Све то разгледа душа шест дана, дивећи се и прослављајући Творца 
свега, Бога. А посматрајући све то, она се измењује и заборавља тугу коју је 
имала боравећи у телу. Али ако је крива за грехе она, при посматрању бла-
гослова Светих, почиње туговати и укоравати себе, говорећи: Тешко мени! 
колико сам се оништавила (оташтинила) у том свету! Заневши се задовоља-
вањем пожуда, ја сам већи део живота провела у безбрижности, и нисам 
послужила Богу како треба, да бих се и ја могла удостојити ове благодати 
и славе. Тешко мени кукавној... А после разгледања у току шест дана свих 
радости Праведника, Анђели је поново узносе на поклоњење Богу. Стога, 
добро чини Црква, вршећи у девети дан службе и принос за усопшег. После 
другог поклоњења, Владика (Господ) свих наређује одвести душу у пакао и 
показати јој сва тамошња места мучења, разна одељења пакла, и разноврсна 
мучења нечестивих, у којима находећи се душе грешника непрестано кукају 
и шкргућу зубима. По овим разним местима мука душа се носи тридесет 
дана, дршћући, да и сама не буде осуђена на затвор у њима. У четрдесети дан 
душа се опет узноси на поклоњење Богу; и тада већ Судија одређује души 
место које одговара њој према њеним делима. Стога Црква поступа пра-
вилно, чинећи у четрдесети дан помен за преминуле.“1 

Оно што из наведеног текста можемо да научимо не само да се противи 
библијском извештају о загробној судбини људи, већ се, чини се, не слаже 
ни са учењем о ваздушним митарствима о којима смо говорили малочас. 
Наиме, према свему раније поменутом, крштена душа након смрти недеља-
ма путује према рају земљином атмосфером у којој су смештене демонске 
царинарнице, без помена било каквих поклоњења у трећи и девети дан пред 
Божијим престолом. Сада, са друге стране, из „анђеоског откривења“ кога 
се удостојио да прими свети Макарије, сазнајемо да душа два дана може да 
лута слободно по земљи, потом је анђели шест дана проводе кроз рај а по-
том читавих тридесет кроз пакао, док се при свему томе митарства уопште 
не помињу! Оно што бисмо, наравно, требали да знамо јесте да ово учење 
које сазнајемо од св. Макарија, а које је он добио од анђела (као одговор на 
питање о сврсисходности обичаја помена за мртве у трећи, девети и четрде-
сети дан по смрти), потиче из IV века а оно о митарствима из Х века после 
Христа. Сходно томе, св. Макарије није ни могао да пише о митарствима 
када о њима ништа није знао, јер је то учење уведено у православно веро-

1 Трактат: Пут душе после смрти, о митарствима, (Реч о исходу душе праведних и грешних), 
манастир Ћелије 1995. год. Нагласак мој.
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вање тек шест векова након његове смрти. Оно што је, дакле, њега интере-
совало јесте због чега се помени за мртве одржавају баш тим, малочас поме-
нутим данима. Какав је био анђеоски одговор – већ смо видели. Међутим, 
уколико овакво саопштење „више силе“ занемаримо, и одговор потражи-
мо у реалнијим, земаљским (историјским) изворима, доћи ћемо до сасвим 
другачијих података. Најпре ћемо се подсетити изјаве руског православног 
богослова, протојереја Александра Шмемана, коју смо навели и у поглављу 
о Божићу (поглавље бр. 7), а која гласи овако:

„Главни метод којим се Црква служила да би незнабошца преобрати-
ла у хришћанство био је метод сублимисања и преображавања самих 
паганских веровања: Црква је пречишћавала неке паганске обичаје и 
испуњавала их хришћанским смислом и садржајем.“1

Прочитаћемо сада какви су и чији то пагански обичаји били преобра-
жени и испуњени хришћанским смислом. Одговор на ово питање нам даје 
православни историчар Јевсевије Поповић:

„Исто тако и обичај беше, држати богослужење за душе умрлих (задушни-
це) са принашањем евхаристичне жртве, ако је могуће било у близини гро-
ба, и гозбе љубави за душе умрлих (агапе за душе, даће), нарочито трећег, 
седмог или деветог, тридесетог или четрдесетог дана, и особито на го-
дишњицу смрти или погреба; при чему су седми, тридесети и годишњи дан 
изабрани као крајњи термини седмице, месеца и године после смрти или 
погреба, а трећи, девети и четрдесети дан изабрани су можда са обзиром 
на то, што је Христос трећег дана ускрсао из мртвих, четрдесетог дана после 
тога се узнео на небо, а девети дан је трипут трећи, потенцирано трећи дан; 
но већ и незнабожачки Грци су приносили жртве за своје мртве 
трећег, деветог и тридесетог дана и на годишњици смрти.“2

Претходне наводе, о томе да су хришћани држали обичаје који су посе-
довали зачуђујућу сличност са оним паганским, потврђује и A. G. Hamman у 
својој књизи „Рим и први хришћани“:

„Као и њихови земљаци, верници у Грчкој славе кармине трећег, 
деветог и четрдесетог дана после смрти. У Риму се погребни об-
реди завршавају деветог дана – после гозбе на коју се окупе рођаци и 
пријатељи. (...) Као и пагани, хришћани приређују гозбе у част покојника, 
које се зову refrigeria (окрепљење).“3

Пошто смо сазнали да су и обичаји незнабожачких Грка прописивали 
помен за душе умрлих у трећи, девети и четрдесети дан након смрти, није 
ли много логичније претпоставити да је и овај обичај од стране „Цркве“ 
прихваћен тако што му је придодано хришћанско значење, него веровати у 
његово божанско устројство које су, тобож, анђели обзнанили св. Макарију? 
Јасно је, наиме, да учење о оваквим поменима нигде у Библији не можемо 
да пронађемо, па чак ни у најмањим траговима! А оно што је очигледно јесте 

1 Божић, спец. додатак листу Данас, јануар 2002. год. стр. 6. Нагласак мој. Текст из књиге А. 
Шмемана: Тајне празника.

2 Општа црквена историја, том први, стр. 437. Нагласак мој.

3 Рим и први хришћани, Београд 1998. год. стр. 178. Нагласак мој.
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и то да се предање о посебном значају четрдесетог дана загробног живота по 
душу покојника сачувало и даље кроз векове (након христијанизирања тог 
паганског веровања), тако да је било присутно у веровању средњевековне 
цркве и у време св. Василија Новог и његових ученика. Зато је и душа преп. 
Теодоре, након што је прошла кроз сва митарства, а потом била проведена и 
кроз паклене рејоне, могла да саопшти Григорију у сну да је била упокојена 
у рају четрдесетог дана по смрти – у време када је св. Василије за њу вршио 
помен на земљи.1 

Но, да асимилација незнабожачких обичаја од стране неких хришћан-
ских цркава и покрета и њихово облачење у хришћанско рухо (зарад „пре-
обраћања“ пагана) није био само древни обичај, већ да се одвија и данас, 
доказаће нам и следећи навод из дела које је приредио Роман Миз:

„Становништво целог низа земаља Централне Африке, које је на почетку 
ХХ века било монолитно политеистичко, сада исповеда хришћанство или 
припада такозваним „новим афричким покретима“ – синкретистичким 
творевинама које успешно повезују елементе хришћанства с традици-
оналним племенским религијама. У Кини чак врло површне и недовољне 
статистике сведоче о присутности десетака милиона хришћана. Наставља 
се пораст заинтересованости за хришћанство у земљама Северно – Источ-
не Азије. Насупрот томе „хришћански бастиони“ у Европи на крају столећа 
не изгледају нимало непобедиви. (...) „Деевропеизација“ хришћанства је не 
само географски процес већ и, можда чак и у већој мери – социокултур-
ни. (...) Не ради се само о обредној специфичности, сакралној архитектури, 
богоштовним разликама, већ и о доктриналним питањима која задиру у 
саму суштину хришћанске верске науке. Рецимо, у Јапану је католич-
ка миса већ попримила праксу да се за покојне служи на прву, трећу, 
седму, тринаесту и тридесет трећу годишњицу смрти – управо тако 
како је то у будизму.“2

У складу са малочас спознатом чињеницом о томе да ни митарства а ни 
поклоњења пред Богом од стране душе у трећи, девети и четрдесети дан по 
смрти особе заправо не постоје, те да су црквени помени у ове дане у пот-
пуности беспотребни, у последњој целини овог поглавља ћемо се позабави-
ти прегледом још неких веома интересантних виђења, снова и посмртних 
искустава православних верника. Њиховим ишчитавањем и разматрањем 
ставићемо тачку на тврдњу коју сам изнео још на самом почетку поглавља, 

1 Ево како гласи овај текст у целини: „Затим ме изведоше отуда (из пакла; прим. И. С.) и до-
ведоше у ову обитељ преподобног оца нашег Василија, коју видиш, и упокојише ме овде, 
рекавши ми: Сада преподобни Василије врши помен за тебе. – И мени би јасно, да сам у ово 
место дошла за четрдесет дана по разлучењу мом од тела. (...) У четрдесети дан по разлучењу 
душе од тела, по учењу цркве, завршава се хођење душе по митарствима, изриче јој се 
временски суд, привремена пресуда, после чега се она настањује или у месту весеља, или 
у месту мучења, где и борави до Другог доласка Господњег на земљу и коначног Суда сина 
Божјег над људима.“ Трактат: Пут душе после смрти, о митарствима, манастир Ћелије 1995. 
год. Нагласак мој.

2 Роман Миз, Хришћанство на прагу трећег миленијума, Нови Сад, 2000. год. стр. 17-18. На-
гласак мој. 
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а која гласи да је учење Источне цркве о загробном животу у потпуности 
небиблијско (или, још боље речено: противбиблијско).

Остала виђења и сновиђења

Сви примери које ћу навести у даљем тексту заснивају се искључиво на 
сновима, визијама (виђењима) и другим „откривењима“ које су добили 
православни верници (како светитељи – монаси, тако и мирјани (световни 
људи). Сва ова откривења спадају, заједно са учењем светих отаца, одлука-
ма Васељенских сабора и осталим правилима за верски живот, у такозвано 
свето предање (барем према речима св. владике Николаја које сам навео 
у првом поглављу ове књиге). У прилог свих њих се не може навести нити 
један текст из Светога писма. Са друге стране, врло ћемо лако препознати 
да су многа казивања управо крајње супротстављена ономе што је у Писму 
објављено.

Анђеоске грешке и усмрћивање погрешних особа

Према веровању православних, током читаве историје хришћанске Цр-
кве дешавале су се неке ствари које су заиста зачуђујуће. Ради се о томе да 
су анђеоска бића испољавала своје несавршенство и непотпуно разумевање 
Господњих заповести, те су неретко били у прилици да исправљају последи-
це својих сагрешења. Ево неколико приповести у чију нас божанску истини-
тост жели да убеди владика Николај Велимировић, а које говоре о искуству 
верника који су грешкама анђела били усмрћени:

„Године 1910, у околини Пожаревца одиграо се знаменит догађај, који 
сведочи о постојању душе. Тамо има село у околини, Мали Црнић, и село 
звано Кула. У лето те, 1910. године, боловао је у Малом Црнићу човек по 
имену Стеван. Боловао и умро. Мртав био 24 сата, и понели су да га сахране. 
Рака је била ископана. Пратња је била велика. Жене су кукале, по обичају. 
Кад су дошли близу гробља, наилазећи поред неке ограде, мртав Стеван се 
потресе, као да је жив. Присутни се поплашише и разбегоше. Стеван устане 
са носила и врати се својој кући. Питали су га шта је са њим било, и да ли је 
заиста био умро. И Стеван је објаснио:

Да је заиста био умро; да је његова душа ишла по ономе свету; да је стигао 
на једно место где му је забрањен пролаз; да је чуо неког старешину како 
каже: „Није Стеван из Црнића, него Стеван из Куле.“ И моја се душа вра-
тила и стигла моје тело пре уласка у гробље.“1

„У влашком селу Магареву код Битоља, налази се омањи човек, по имену 
Коста, око 60 година. Кад му је било око 30 година, био је болестан, и умро 
је. Био је мртав 24 сата. Кад је умро, дошла су 3 ангела, и водили су га кроз 
ваздушну сферу. Изађе му, на једном месту, сатана у сусрет, и рече му „оди, 
душо, да пијеш, воде, жедна си.“ – Коста му одговори: „Бежи од мене, сото-

1 Свети владика Николај Велимировић, Да ли душа постоји, Светило, стр. 20-21. Нагласак 
мој.
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но! Ја сам 3 године постио тримир за мога Господа Исуса Христа“, и сагнем 
се да узмем камен да га гађам. Онда је отишао даље, прешао је мост, и ушао 
у Рај. Тамо је целивао Христа у десну руку. „Добро дошла, душо моја!“ рекао 
је Христос. Коста вели да је сав суд предат Христу. Но Христос рече ангели-
ма! „Погрешили сте, што сте довели овог човека. Требали сте довести 
другог Косту из истог села.“1

„Код Трстеника, у селу Богдању, ноћу, између 10. и 11. децембра по цркве-
ном календару, 1929. године, догодио се ретко славан догађај:

Ковач из Богдања, Михаило Авакумовић, устаде око пола ноћи да обиђе 
мало своју ковачницу. Ноћ необично тиха. Сат на цркви у Трстенику избија-
ше дванајест. Врати се Михаило у своју собу. Његова домаћица баш тада 
устаде да врши неки посао који је био потребан. Кад Михаило заспи, дође 
неки младић тако од 18 година; необична изгледа и светао у лицу, и рече 
му: „Мико, хајде, дошао је час! Господ је наредио.“ Михаило одмах пође за 
тим младићем, који му беше увек са десне стране. Стигну тако до једне про-
стране ливаде. Трава необично лепа, и не могу очи да је се нагледају. На 
једном месту показаше се три пута. Средњи веома украшен ситним камич-
цима. Леви пут није тако изгледан. Мене пратилац поведе средњим путем, 
и би ми веома мило.

Стигосмо, путујући према истоку, код једног великог дрвета. Видим на 
истоку, рађа се сунце необичне величине. Под дрветом има астал, и ту седи 
човек необична изгледа. Могао је имати тако до 32 године. Коса му дугачка, 
и једнака при крају. Лице светло, и као нека мудрост да сија из њега. Па ће 
рећи моме пратиоцу: „Зашто си довео тога човека?“ Пратилац одговори да 
је наредио Господ. Онда онај човек отвори једну необично велику књигу, 
која стајаше на асталу пред њим. И нађе тамо записано моје име, па рече: 
„Није требао да дође Михаило. Михаило има да живи на земљи 86 година, 
и без страдања да умре. Господу треба да предстане, у подне, Коста Ива-
новић из Страгара. Одмах Михаила врати на своје место.“2

Као што смо видели, анђели приликом извршавања Божијих заповести 
могу и да погреше. Некада се грешка односи на то да доведу душу човека 
истог имена и из истог села, али различитог презимена. Са друге стране, 
анђели некада промаше и за читаво село, па доведу неког са истим именом 
– али из другог места. А понекад се деси, о несреће, да не само да погреше 
које је село у питању већ и име и презиме човека чију душу треба да доведу 
у рај.

Можемо са слободом да се запитамо шта би се, рецимо, десило да су 
анђели погрешили у случају објаве рођења Јована Крститеља свештенику 
Захарији – па да су уместо њему – јавили ту вест неком другом? Или, шта 
би се десило да је анђео Гаврило уместо девици Марији отишао са најавом 
рођења Спаситеља некој другој женској особи са посве различитим именом, 
и то у сасвим други град а не у Назарет? Шта би се догодило да су анђе-
ли објавили рођење Христа, али не пастирима из Витлејема већ чуварима 

1 Наведено дело, стр. 22-23. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 13-14. Нагласак мој.
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свиња из земље Гадаринске? Или пак да су рекли да је Спаситељ рођен у 
Витфаги или Витанији а не у Витлејему? 

Иако анђеоска бића не поседују оно савршенство које поседује сам Бог, 
Писмо ни једном једином речју не дозвољава ни најмању могућност да су 
напред описани догађаји о којима нам приповеда Православље и најмање 
могући. У Библији није описан ниједан случај да је било који анђео погреш-
но схватио Божију наредбу и погрешно обавио свој посао. Божија Реч до-
душе много говори о анђелима који су сагрешили (пали анђели - сотонини 
демони), а који доводе људе у стање сваковрсне обмане а поготово религијс-
ке. Стога, када добро сагледамо напред описане назови догађаје и искуства 
за кратко преминулих (па између осталих и изјаву да ће они који не посте 
и непонизни су да бораве у паклу 40 година (а шта после?), а такође и то 
да је Коста из Магарева од поменутог искуства почео да види звезде дању а 
ђавола у сумрак када тражи кога да превари1) онда све ове догађаје можемо 
много пре да повежемо са окултном оностраношћу него са духовношћу која 
долази од Бога.

Колико су ова и њима слична искуства неподударна са оним што стоји 
записано у Писму, утврдићемо још више за који тренутак.

Виђења рајског живота и паклених мука грешника

Према владики Николају, тј. његовим саговорницима чија је посмртна 
искуства описао, живот душе после смрти је умногоме различит од онога ка-
квим је приказан у Библији. Ево шта је, између осталог, у рају видела 1922. 
године девојка Милка Чаировић из села Борча код Крагујевца:

„И мени се просветише очи те могох видети ко мене води: то су биле две 
девојке у белим хаљинама. Наиђосмо код једног четвртастог стола, и на сто-
лу три отворене књиге. И кључ велики стоји крај књига. Старац један стаја-
ше поред стола, у лику свештеника. Ја приђох, поклоних му се, и целивах 
га у руку. Рече ми он: „Жива била Милка! Ја сам св. Петар. Прођи и види 
како је у Рају Божјем“. А ја помислих у себи: како ћу ја да идем међу онај свет 
онако лепо обучен! Кад ја тако помислих да сам недостојна, а оно се обрте 
велико огледало преда мном. Видим у огледалу да је на мени бела свила, 
и само шушти, као и на оном народу многоме. Онда продужих пут, и баш 
тада чују се звона црквена. Онај безбројан свет, све девојке у свили, кренуше 
на богомољу. Све три по три. Ништа оне девојке не говоре, само ме погле-
дају. Једна ме од њих познаде, и рече ми: „Ево Милке, што сваке недеље 
иде у цркву“. Ја погледах и познадох је. То је била моја другарица, по име-
ну Милуника Јовановић, ученица VII разреда гимназије, а умрла је пре пет 
година. Идосмо тако, док стигосмо до једног дрвета на коме има три врсте 
лишћа: златно, зелено и црно. Објасни ми о томе дрвету моја водитељка са 
леве стране: „То је дрво на сред Раја Божјег, и зове се дрво живота. Од њега 
свет постаје. Златно лишће представља угоднике Божје на земљи. Зелено 
лишће представља средње побожне људе. А црно лишће означује несретне 

1 Види у: Исто, стр. 23.
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људе који псују Бога“. Прођосмо поред дрвета живота и наиђосмо на стари 
народ, седи за асталима. Обучени у кадифу, зелену и кавену. Све бруји од 
њиховог разговора. Пред њима стоји свега и свачега: разна јела и пића. Ја 
помислих у себи: зашто онај народ не једе кад има свега и свачега. А моја 
водитељка осети моју помисао, па ми рече: „Овај народ само три пута у 
години једе, на Божић, на Васкрс, и на свете Тројице.“ Прођосмо дубоко по-
ред тих столова, кад ја познадох моје мајке мајку, која је била умрла пре два 
месеца. Име јој је Живана. Погледа ме, познаде ме, и рече: „Ево ћерке моје 
Милке!“ Видех око ње неки појас а она рече: Овај појас носим и 
тражим Максима. Он је сахрањен без појаса.“ У ствари, на земљи, 
тако је и било. Мајка моје мајке увек је жалила што је човека распојасана 
спремила на онај свет.“1

Након виђења раја (а у њему богомоља, црквених звона, дрвета живота 
са разнобојним лишћем као и своје баке која већ два месеца тражи свог по-
којног мужа носећи му каиш од панталона – јер га је без њега у гроб опра-
вила), свети Петар је послао Милку да види како је у паклу. Уз то, дао јој је и 
новац да би могла да плати демонима улазак и излазак из њега ако случајно 
не би хтели да је пусте:

„И опет дођосмо код Светог Петра, и он ми рече: „О Милка јеси ли видела 
како је у Рају Божијем? А видиш ли ове књиге? Ова прва књига са златним 
словима значи ко је записао за манастир и дао. А ово где су црна слова, то је 
писаније, које су записали за манастир па нису дали. Овде је црним слови-
ма записано шта је твој деда обећао за манастир Враћевшницу, па није дао. 
– Ова друга књига, књига је живота, и ту су записани који су у Рају Божјем. 
Ова трећа књига, књига је мртвих, јер они који су у паклу, пред Богом су мр-
тви. Ове паре овде твоје су милостиње које си давала црквама и 
манастирима. Сад иди да видиш како је у паклу. Ево ти од ових 
твојих пара, па плати ако не хтедну да те пусте.“ И ја узех од 
тих пара. Поклоних се, пољубих Светог Петра у руку и он ми рече: „Збогом 
Милка! Па кажи тамо како је овамо.“ (...) Дођосмо до два црна звера, мора 
између њих да се прође. Ја са страхом наиђох туда. А водитељка ми објасни: 
„Не бој се! само ко је грешан, они узимају и бацају у пакао.“ И прођосмо из-
међу њих. И не погледаше нас. Наиђосмо на једну пећину, врата се само от-
ворише, и једна жена изађе отуда. И рече: „Ево Милке што сваке недеље иде 
у цркву.“ И ја је познадох да је из Брестовца жена Матије Урошевића, која је 
умрла пре 15 година, по имену Полка. Кад уђосмо на капију, видесмо једну 
жену на кревету, а испод кревета гори јој ватра. А Полка баца разна одела 
на њу, а то јој одело све гори. И рече ми Полка: „Ја сам Милка учила жене 
да не рађају децу, и Бог ме је казнио да гледам ову мученицу што је давила 
децу.“ Док и она жена што је на кревету рече ми: „О Милка, ја сам Стојка 
Арсенија Урошевића жена из Брестовца. Ја сам удавила 24 детета, све за 
кошуље и чарапе, и у њима горим данас. И горећу до вијека, осуђена сам.“ 
Показаше ми после једна врата, где се чује бура и вода, и кажу да су тамо 
воденичари и врачаре. Воденичари су криво мерили. А врачаре су учиниле 

1 Да ли душа постоји, Светило, стр. 8-9. Нагласак мој.
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да жене не могу да усире и узваре. Воденичари носе камење воденич-
ко, а врачаре носе чаброве. Друга врата показаше нам. Тамо је велика 
кукњава, јер бију оне што кажу да нема Бога, и псују Бога. Трећа врата 
нам показаше. Тамо се кува и ври смола. Ту су рекоше велики грешни-
ци, који су осуђени да се кувају у казану. Унутра нисам улазила.“1

Мислим да ће сваки познавалац Светога писма приликом читања овог 
казивања „остати без текста“. Грешници који се кувају у казану у коме ври 
смола, воденичари који носе камење и врачаре које носе чаброве на ономе 
свету; то све много више личи на детаље из познатог домаћег филма „Сабир-
ни центар“ него на истиниту божанску објаву. Можемо са слободом да се за-
питамо како ли пролазе данас они грешници који умиру након живота про-
веденог у савременом окружењу? Да ли можда таксисти, који су наплаћива-
ли своје вожње скупље него што је то требало (по таксиметру) у паклу гурају 
своје аутомобиле јер су остали без горива? Или можда програмери који су 
писали „вирус-програме“ и на тај начин неовлашћено упадали у туђе рачу-
наре и чинили штету сада у паклу носе на својим леђима застареле тешке 
компјутерске мониторе? Или су можда атлетичари који су остваривали вр-
хунске резултате уз помоћ допинга сада осуђени да трче „вечити маратон“? 
Сасвим је очигледно да овакав приказ пакла ни у чему не одговара библијс-
кој објави, али зато веома наликује старим средњевековним примитивним 
представама о загробном животу, у коме једино недостаје рогати и репати 
ђаво са копитама на ногама, који у рукама држи трокраке виле и лично по-
тпаљује ватру испод малочас помињаног казана са узаврелом смолом! Но, 
да донекле „комичним“ детаљима из загробног живота ни овде није крај, 
доказује и податак који ће бити посебно интересантан за пољопривредни-
ке (воћаре) и ботаничаре. Ево шта је „Господ“ објавио једном од српских 
сељака пре другог светског рата, Момиру Јаковљевићу из села Дубље код 
Врњачке Бање:

„Показа ми Господ како је стабло од јабуке у рају ниско. Рече ми да су 
јабуке на земљи због тога високе да се жене на њих не пењу. То је у вези са 
Евиним грехом.“2

Ето, сада знамо не само то да су јабуке у рају ниске, већ и због чега су на 
земљи, тобож, високе! Ипак, поставља се питање, због чега нису још мало 
вишље, јер жене ипак могу, и без пењања, да пруживши руку узберу њен 
плод (и тако, у складу са претходном поуком, понове чин којим је Ева саг-
решила)!?! Иако владика Николај на крају свога излагања тврди да „ко име 
вере, и познаје верске знаке код верних, у ово не може посумњати“3, озбиљ-
ним проучаваоцима Светог писма остаје само да се чудом чуде и да се питају 
да ли је могуће да у овакве – напред описане ствари – може неко паметан 
да поверује?!

1 Наведено дело, стр. 11-12. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 20.

3 На истом месту.
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Остала чудесна виђења

За сам крај овог поглавља желео бих да, готово без икаквог мог комента-
ра (који би у сваком случају био сувишан), наведем још два примера посмр-
тних судбина људи. Оно што ћемо свакако запазити јесте да и ова казивања 
много више наликују на средњевековне представе о загробном животу, него 
на нешто што би заиста могло да дође од Бога. Оно што је свакако немогуће 
да се нађе у реалном царству мртвих јесу примери загробних живота људи о 
којима ћемо читати. То су примери везани за особе које су обешене наопачке 
и тако осуђене да висе годинама, као и оне који су везане за стуб између раја 
и пакла – а то све због нерешене утакмице између њихових добрих и лоших 
почињених дела. Оно о чему нас ови текстови поучавају, а за шта смо много 
пута до сада поуздано утврдили на основу Писма да је потпуно небиблијски, 
јесте спасење које се постиже сопственим заслугама тј. добрим делима:

„Један побожан војник био је на самрти па се повратио у живот. Он је 
испричао да је видео тамну реку, преко које је био мост. Сви који из овог 
живота прелазе у онај други треба да пређу преко тога моста. Праведници 
прелазе слободно, а грешници падају у мрачну и смрдљиву реку. На другој 
страни реке видела се зелена ливада, са мирисним цветовима и травом, са 
дивним становима, у којима су се видели људи, обучени у беле хаљине... 
Близу ове страшне реке видео сам игумана Петра, умрлога пре 
4 године, како окован виси стрмоглавце. На моје питање зашто тако 
страда, одговорио ми је: „Кад ми је било заповеђено да некога у манастиру 
казним због преступа, ја сам то чинио не толико да послушам заповест, ко-
лико по своме суровом и нечовечном карактеру. Зато се мучим овако“. (...) 
На икони страшног суда Христовог види се један човек приве-
зан за стуб, са лицем окренутим царству небеском. Таква слика 
на икони није плод маште него у основи има откривену истину. За време 
цара Лава живео је у Цариграду богат и славни муж, који је веома волео си-
ромахе, али је робовао блудној страсти чак и у старости. Деси му се да умре 
без покајања. О загробном стању његове душе почну да се споре епископ и 
патријарх Гермоген. Један од њих говорио је да се он делима милосрђа ис-
купио од мука, а други је тврдио да је за улазак у рај потребна непорочност и 
духовна чистота. Он је у једноме грешио и није се покајао. А Господ је рекао: 
„У чему затекнем, у томе ћу и судити“. Ради решења спора обрате се Богу. 
Патријарх препоручи свима монасима који су се подвизивали као затворни-
ци да се моле Богу да им открије судбину оног богаташа. Бог је услишио мо-
литву својих слугу и једноме од њих, монаху – затворнику, откривено је где 
се овај богаташ налази и у каквом стању. Дозвавши патријарха, овај затвор-
ник је пред свима испричао следеће: „Прошле ноћи за време молитве Богу 
видео сам неисказаних блага, а лево огњено језеро, чији је пламен досезао 
до облака. Између раја и језера налазио се онај богаташ, привезан за стуб. 
Он је често погледао на рај, горко плакао и јечао. Видех како му приђе један 
светао анђео и рече му: „Човече, зашто узалуд јечиш? Ради учињене 
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милостиње избављен си од мука, али пошто се ниси оставио 
гадног блуда, зато си лишен раја. Јер нечист не може да види Бога.“1

Закључак

Сматрам да се закључак, после проучавања православног веровања којег 
смо сагледали у овом делу књиге, сам по себи намеће. На сву жалост по бо-
гослове Источне цркве који верују у све раније наведено, њихово учење не 
само да нема подршку Светог писма, већ готово у свему од њега одступа. На-
супрот свим сујеверјима, празноверјима и оностраним (окултним) објавама 
која постоје у оквиру учења „једине свете и апостолске Цркве“ еванђеоски 
хришћани верују само у оно што као учење произилази из Божије Речи. 

Верујем да је још једном, по ко зна који пут, мојим читаоцима морало да 
постане јасно због чега се из хришћанског веровања морају избацити све 
појединости из учења каснијих црквених ауторитета - а која на веома погре-
шан начин „допуњавају“ јасно откривење Књиге над књигама.

1 Најбољи васпитач, стр. 342-343. Нагласак мој.
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мртвих

„Ако, наиме, верујемо да је Исус умро и васкрсао, тако ће Бог Исусовим 
посредством повести са њим и оне који су уснули. Јер ово вам казујемо 
речју Господњом – да ми који живимо и остајемо до доласка Господњег 
нећемо претећи оне који су уснули. Јер ће сам Господ на заповест, на 
глас арханђела и на трубу Божију сићи са неба, те ће мртви у Христу 
васкрснути прво. Затим ћемо ми живи, ми који преостајемо, бити заједно 
са њима однети на облацима у ваздух – у сусрет Господу; и тако ћемо 
свагда бити са Господом.“

Прва посланица Солуњанима 4:14-17

Као што је то случај и са многим другим веровањима, учење еванђеоских 
протестаната о другом Христовом доласку и васкрсењу мртвих – које они 
заснивају искључиво на Библији, у много чему се разликује од православног 
схватања које је настало под утицајем тумачења каснијих црквених отаца.

Да бисмо пред својим очима створили јасну слику о томе у чему су погре-
шили средњевековни хришћански ауторитети – чију науку и по овом питању 
заступа традиционално хришћанство истока, потребно је да детаљно про-
учимо шта нам о овој теми казује Свето писмо. Уверен сам да ће мојим чита-
оцима на крају овог поглавља постати још јасније због чега Православље не 
може да се назове Црквом која наставља апостолско учење и традицију. 

Пре него што будемо стекли увид у библијска пророчанства која говоре 
о другом Христовом доласку, желим да детаљније проучимо старозаветна 
пророчанства која су указивала на Његово рођење и прво појављивање међу 
људима Израиља.

Старозаветна пророчанства о доласку Месије (Христа)

Од самога почетка историје грешног човечанства, Господ је људима на-
говештавао долазак тј. рођење Спаситеља. Током неколико миленијума, 
колико је протекло од стварања света до рођења Исуса Христа, Бог је пре-
ко својих слугу – пророка објављивао све више појединости (детаља) о по-
реклу и будућој улози Онога који је требао да откупи човечанство умирући 
због његовог греха. Адам и Ева су из уста Свевишњег још у еденском врту 
сазнали да ће будући Спаситељ бити „семе женино“ тј. да ће бити зачет и 
рођен без учешћа мушкарца (1. Мојс. 3:15; Иса. 7:14), што је касније и било 
испуњено (Лк. 1:34-35; Гал. 4:4). Старозаветном хероју вере, Аврааму, било 
је објављено да ће кроз њега, тј. његово потомство, бити благословљени сви 
народи на земљи (1. Мојс. 12:3; 18:18; 22:18), што је свакако значило да ће 
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Откупитељ бити његов потомак по телесној линији (Мт. 1:1; Гал. 3:16). Ова 
телесна линија је требала да води кроз Авраамове директне потомке, Сари-
ног сина Исака (а не од Авраамовог прворођенца Исмаила којег му је роди-
ла слушкиња Агара) и његовог сина Јакова (а не од прворођеног Исава), те 
кроз Јаковљевог сина Јуду, за кога је речено да се „владалачка палица неће 
одвојити од његовог племена“, те да ће кроз њега доћи „онај коме ће се по-
коравати народи“ (Рим. 9:7-13; 1. Мојс. 49:10).

Израиљско ишчекивање божанског цара - Месије

Неколико стотина година након Јаковљевог благослова упућеног својој 
деци и изреченог пророчанства о Месији који је требао да дође кроз Јудино 
племе, израиљски народ је из својих редова изнедрио цара Давида, Јесеје-
вог сина. Овај јеврејски цар, за разлику од свог претходника Саула који је 
био из Венијаминовог племена, водио је своје порекло од Јуде (Рута 4:18-22; 
Мт. 1:1-6). Бог је, наиме, Јудином потомку Давиду изрекао следеће речи:

„Кад се наврше дани твоји, и починеш код отаца својих, подигнућу сјеме 
твоје након тебе, које ће изаћи из утробе твоје, и утврдићу царство његово. 
Он ће сазидати дом имену мојему, и утврдићу пријесто царства његова до-
вијека. Ја ћу му бити отац, и он ће ми бити син (...) Али милост моја неће се 
уклонити од њега, као што сам је уклонио од Саула, којега уклоних испред 
тебе. Него ће тврд бити дом твој и царство твоје довијека пред тобом, и 
пријесто ће твој стајати довијека.“1 

Према пророчанству произашлом директно из Божијих уста, будући Ме-
сија ће бити вечни цар и седеће на престолу цара Давида. Његовом царству 
неће бити краја. Ово пророчанство је више пута потврђено у књигама Ста-
рога завета:

„Јер нам се роди дијете, син нам се даде, којему је власт на рамену, име 
ће му бити: дивни, савјетник, Бог силни, отац вјечни, кнез мирни. Без краја 
ће расти власт и мир на пријестолу Давидову и у царству његову да се 
уреди и утврди судом и правдом одсада довијека. То ће учинити ревност 
Господа над војскама.“2

„А у вријеме тијех царева Бог ће небески подигнути царство које се до-
вијека неће расути, и то се царство неће оставити другом народу; оно ће 
сатрти и укинути сва та царства, а само ће стајати довијека.“3

„А ти, Витлејеме Ефрато, ако и јеси најмањи међу тисућама Јудинијем, 
из тебе ће ми изаћи који ће бити господар у Израиљу, којему су изласци од 
почетка, од вјечнијех времена.“4

Анђео Гаврило је, више столећа након записивања управо прочитаних 
пророчких речи, а у време најаве рођења Спаситеља девици Марији у На-
зарету, поновио Господње одређење које је подразумевало успостављање 

1 2. Самуилова 9:12-16. Нагласак мој.

2 Исаија 9:6-7. Нагласак мој.

3 Књ. пророка Данила 2:44. Нагласак мој.

4 Михеј 5:2.
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царства над Израиљем и то постављањем вечнога владара на престо цара 
Давида:

„Тада јој анђео рече: не бој се, Марија; јер си нашла милост у Бога. И гле, 
зачећеш и родићеш сина, и наденућеш му име Исус. Он ће бити велик и 
зваће се Син Свевишњега, и даће му Господ Бог престо његовог оца Дави-
да, те ће владати над домом Јаковљевим довека, и његовом царству неће 
бити краја.“1

Отац Јована Крститеља, свештеник Захарија је, на дан обрезања свога 
сина, изрекао потврђујуће пророчке речи:

„Нека је благословен Господ Бог Израиљев што је посетио и искупио свој 
народ, и подигао нам рог спасења у дому свога слуге Давида, као што је 
обрекао од давнине кроз уста својих светих пророка (...) и да се сети свога 
светог савеза, заклетве којом се заклео нашем оцу Аврааму.“2

Према Драгану Симову, аутору приручника за проучавање Светог писма, 
у Старом завету постоји око 660 уопштених пророчанстава од којих се 333 
односи на Исуса Христа. У време првог Господњег доласка било је испуњено 
109 пророчанстава, а преосталих 224 ће бити испуњено приликом његовог 
другог доласка.3 Ипак, оно што одмах можемо да запазимо у вези мало-
пређашњег истицања да ће Исус бити цар над Израиљем, јесте чињеница да 
је Он живео на земљи пре безмало две хиљаде година (био распет, васкрснут 
и вазнет на небо) а да се пророчанство о Његовом царевању над изабраним 
народом није испунило! Управо из разлога што је право библијско значење 
испуњења овог пророчанства и данас непознато многим тумачима Библије 
(међу које спадају и богослови Православне цркве) а због њиховог проду-
ховљавања библијских текстова који се требају схватити и тумачити дослов-
но, дужан сам да детаљно изложим еванђеоско – протестантско схватање 
ове теме, те да на тај начин својим читаоцима докажем исправност ставова 
које и сам лично заступам.

Одлагање испуњења неких пророчанстава

Иако сам у поднаслову споменуо да је у питању Господње „одлагање ис-
пуњења неких пророчанстава“, овде се заправо ради о томе да је Он овакав 
развој догађаја у вечности планирао – да би га у своје време коначно и у 
потпуности остварио.

Наиме, велика је библијска истина да су Израиљци Исусовог времена 
жељно ишчекивали долазак месијанског царства и свој повлашћени поло-
жај међу другим народима – а у складу са старозаветним пророчанствима. 
Царство Месије је требало да буде непролазно, у шта смо се уверили чи-
тајући малочас наведене библијске текстове. Ово царство је, такође, требало 
да на планети Земљи изазове многобројне промене, заправо – прави пре-
ображај. Последице Господњег проклињања земље због Адамовог преступа 

1 Ев. по Луки 1:30-33. Нагласак мој.

2 Ев. по Луки 1:68-73. Нагласак мој.

3 Види у: Драган Симов, Шта каже Свето писмо, стр. 236.
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би требале да буду уклоњене. Пустиње би постале плодно земљиште. Месо-
ждерство међу животињама више не би постојало, већ би данашњи „смртни 
непријатељи“ живели у савршеној хармонији, а сви становници Земље би 
прослављали Господа. О том будућем времену су Божији пророци писали 
овако:

„Вук ће боравити с јагњетом и рис ће лежати са јаретом, теле и зверче 
заједно ће пасти, а дечак ће их водити. Крава и медведица ће се напасати, 
и младунчад њихова заједно ће лежати; слично волу, и лав ће се сламом 
хранити. Изнад јаме гујине играће се одојче, а детешце ће ручицу завлачити 
у легло змијиње. Зло се више неће чинити, нити ће бити насиља на светој 
гори мојој, јер ће се земља испунити познањем Господа, као што је водом 
испуњено море.“1

„Вук и јагње заједно ће пасти, и лав ће јести сламу као во; а змији ће 
бити храна прах; неће удити ни потирати на свој светој гори мојој, вели Гос-
под.“2

„Радоваће се томе пустиња и земља сасушена. Веселиће се пустош и про-
цвјетати као ружа. (...) Тада ће се отворити очи слијепима, и уши глухима 
отвориће се. Тада ће хромац скакати као јелен, и језик нијемога пјеваће, јер 
ће у пустињи проврети воде и потоци у земљи сасушеној.“3

Међутим, пре наступања овог изузетног догађаја за читаву планету и све 
народе на њој, а поготово за Израиљце, људска безбожност – којом су миле-
нијумима владали земљом уништавајући је, мораће да буде кажњена. Свето 
писмо нам говори да ће у исто време, док Господ буде кажњавао безбожне 
широм света због њиховог греха, на земљу – међу Јевреје, бити послат од 
Бога старозаветни пророк Илија који ће проповедати покајање и скоро ус-
постављање месијанског царства:

„Јер, гле, иде дан, који гори као пећ, и сви ће поносити и сви који раде 
безбожно бити стрњика, и упалиће их дан који иде, вели Господ над војс-
кама, и неће им оставити ни коријена ни гране. (...) Памтите закон Мојсија 
слуге мојега, којему заповједих на Хориву за свега Израиља уредбе и законе. 
Ево, ја ћу вам послати Илију пророка прије него дође велики и страшни 
дан Господњи; И он ће обратити срце отаца к синовима, и срце синова к 
оцима њиховијем, да не дођем и затрем земљу.“4

Управо наведено пророчанство нам ставља до знања да би Илија (који, 
сетимо се казивања Старог завета, није умро већ је жив вазнет на небо, 2. 
Царевима 2:11), пре великог и страшног Господњег дана (доласка божанског 
Месије и уништења безбожника), својим проповедима постигао позитивне 
резултате и учинио оно на шта га је Господ послао. Но, сада се поставља 
једно једноставно питање. Наиме, ако већ знамо да је Исус из Назарета тај 
од Бога одређени Месија, због чега се сви ови догађаји (долазак пророка 

1 Књига пророка Исаије 11:6-8. Нагласак мој. Превод са јеврејског проф. др Александар Бир-
виш, издавач: Иконос, Београд, 2004. год.

2 Исаија 65:25.

3 Исаија 35:1, 5-6.

4 Књига пророка Малахије 4:1, 4-6. Нагласак мој.
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Илије, као и затирање безбожних на земљи) нису одиграли у време када је 
Он боравио на земљи? Одговор на ово питање се налази записан на страни-
цама Новог завета. Апостол Павле о томе казује овако:

„Ради тога сам ја, Павле, сужањ Исуса Христа за вас многобошце. (...) 
Оданде читајући можете да разумете моје схватање у Христовој тајни, 
која у другим нараштајима није била обзнањена људским синовима као што 
је сада откривена његовим светим апостолима: да су многобошци у Хрис-
ту сунаследници, и припадници истог тела, и заједничари у обећању кроз 
еванђеље. (...) И да свима расветлим у чему се састоји тајна која је од 
вечности била сакривена у Богу, творцу свега.“1

Као што видимо из овог Павловог казивања, старозаветним пророцима 
није била обзнањена „Христова тајна“ која се састојала у томе да ће Месија 
морати да на свет дође два пута а не само једном. Први долазак обележило 
је његово крсно страдање за грехе читавог човечанства (и Јевреја и мно-
гобожаца – ради искупљења и једних и других). Успостављање месијанс-
ког царства над Израиљем, у складу са древним најавама пророка, морало 
је да буде „одложено“ за далеку будућност, и успостављено након Његовог 
поновног доласка на Земљу. За овакво тумачење светих текстова, нарав-
но, постоји мноштво библијских доказа. Најпре, уместо пророка Илије (и 
страшног Господњег дана) као Месијин претеча појавио се човек по име-
ну Јован (Крститељ). Овај је проповедао, према речима небеског гласника 
упућеним његовом оцу Захарији, „у Илијином духу и сили“:

„Али анђео му рече: не плаши се, Захарија, јер је услишана твоја молитва 
и твоја жена Јелисавета родиће ти сина, а ти треба да му наденеш име Јо-
ван. Радоваћеш и веселићеш се, и многи ће се обрадовати његовом рођењу. 
Јер ће бити велик пред Господом, неће пити ни вина ни жестока пића, а 
Духа Светога напуниће се још у утроби своје мајке, те ће обратити многе 
Израиљеве синове њиховом Господу Богу. Он ће ићи пред њим у Илији-
ном духу и сили, да обрати срца отаца према деци и непокорне на пра-
ведничку разборитост, да припреми Господу уређен народ.“2

Такође, знајући да још није дошло време „страшног дана Господњег“, 
већ да ће Његов (први) долазак имати за последицу спасење а не уништење 
многих, Господ Христос је у једној од својих првих проповеди у синагоги у 
Назарету прочитао следећи текст:

„И дадоше му књигу пророка Исаије, па је отвори и нађе место где је било 
написано: ‘Дух Господњи је на мени, зато ме је помазао и послао да објавим 
радосну вест сиромашнима, да јавим заробљенима да ће се пустити и сле-
пима да ће прогледати, да отпустим потлачене, да најавим пријатну годи-
ну Господњу’. И затвори књигу, даде је службенику те седе; а очи свих 
људи у синагоги беху уперене у њега. И поче им говорити: данас смо чули 
испуњење овог писма.“3

1 Ефесцима 3:1, 4-6, 9. Нагласак мој.

2 Ев. по Луки 1:13-17. Нагласак мој.

3 Ев. по Луки 4:17-21. Нагласак мој.
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Уколико погледамо читав текст из књиге пророка Исаије из које је Исус 
читао, увидећемо једну врло важну ствар, а то је изостављање још једног де-
таља који је пресудан за наше исправно разумевање ове теме. Наиме, део из 
Исаијине књиге који је Исус прочитао потиче из 61. поглавља, стихови 1-2. 
Међутим, ево како гласи изостављени део другог стиха овог поглавља:

„Да огласим годину милости Господње и дан освете Бога нашега...“1

Управо из разлога остваривања Свог вечног плана који старозаветним 
пророцима није био откривен, а који је подразумевао постојање дугог вре-
менског периода који је требао да протекне између Исусовог првог доласка 
(ради смрти на крсту) и успостављања месијанског царства над Израиљем 
(који ће се десити након другог доласка), Он је приликом читања Исаијиног 
пророчанства обелоданио само онај његов део који ће бити испуњен Ње-
говим првим доласком (а то је најављивање „године милости Господње“). 
Након оваквог читања, Исус је затворио књигу и саопштио слушаоцима да 
је дошло време испуњења прочитаног дела старозаветног пророштва.

Христови ученици, као и сам Његов претеча Јован Крститељ, који је у 
својим проповедима најављивао народу скоро успостављање небеског царс-
тва, били су збуњени оваквим развојем догађаја. Уместо успостављања 
царства, њихов Учитељ је све чешће говорио о својој смрти и васкрсењу из 
мртвих, што је додатно збунило ученике, који нису могли да поверују да 
ће Месија морати да страда. Неки од њих су чак покушали, из незнања, да 
спрече Христово страдање које је било предодређено:

„И сви су се дивили Божијој величини. А док су се сви чудили свему што 
је чинио, он рече својим ученицима: ставите ове речи у своје уши; јер ће Син 
човечји бити предан у људске руке. Али они нису разумели ове речи, и била 
је скривена од њих да нису могли да је схвате, а бојали су се да га запитају 
за ову реч.“2

„Отада поче Исус казивати својим ученицима да он треба да оде у Јеруса-
лим и много да пострада од старешина, првосвештеника и књижевника, да 
буде убијен, и да трећи дан васкрсне. А Петар га узе настрану и поче га кори-
ти говорећи: Боже сачувај, Господе; неће ти се то догодити. А он се окрену 
и рече Петру: иди од мене, сатано; саблазан си ми, јер не мислиш што је 
Божије, него што је људско.“3

Јован Крститељ је, бивајући у тамници, послао своје ученике да питају 
Исуса да ли је он заиста тај (Месија) који треба да дође или треба да чекају 
неког другог.4 Дакле, чак и онај који је био испуњен Светим Духом још у 
утроби своје мајке, и за време крштења Исусовог видео Божијег Духа који 
силази на Њега у обличју голуба, као и чуо глас Очев са неба, посумњао је у 
Исусово месијанство – из разлога што се догађаји нису одвијали онако како 
је он то замишљао. На сличан начин су били збуњени и апостоли. Након 

1 Исаија 61:2. Нагласак мој.

2 Ев. по Луки 9:43-45. Нагласак мој.

3 Ев. по Матеју 16:21-23. Нагласак мој.

4 Види у: Ев. по Луки 7:18-23.
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што су са Исусом на гори преображења видели и старозаветне пророке Мој-
сија и Илију, они су му упутили следеће питање:

„И запиташе га његови ученици говорећи: што, дакле, књижевници кажу 
да Илија треба прво да дође? А он одговори и рече: Илија ће доћи и све ће 
успоставити. Али вам кажем да је Илија већ дошао, и не познаше га, него 
учинише с њим што хтедоше. Тако ће и Син човечји страдати од њих. Тада 
ученици разумеше да им каза за Јована Крститеља.“1

Као што можемо да уочимо, Господ најпре одговара употребљавајући бу-
дуће глаголско време а потом и прошло, говорећи да ће у будућности Илија 
уистину доћи и успоставити све што је писано за њега, али истичући и то да је 
„Илија“ већ дошао (у лику Јована Крститеља, који је ишао у „Илијином духу 
и сили“), те да су са њиме „учинили шта су хтели“ (бацили га у тамницу где 
је и погубљен). Пошто старозаветно пророчанство о Илијином доласку није 
подразумевало да ће Илија бити убијен, а то се ипак десило са Јованом, то 
је свакако значило да ће се прави долазак овог пророка (пред успостављање 
Божијег царства) одиграти у будућности. Господ Исус је у своје време био 
једина особа у читавом Израиљу којој је било познато због чега се догађаји 
одигравају у овом правцу. Месија је по први пут дошао на земљу да страда 
за грехе људи (стих 12б) а не да царује. Зато је уместо Илије на историјску 
позорницу, као Месијин претеча, морала да ступи друга личност – у особи 
Јована Крститеља. Уколико постављате питање зашто је он уопште морао да 
дође уместо Илије, када је резултат оваквог појављивања Захаријиног сина 
била његова мученичка смрт, одговор је врло једноставан. Наиме, староза-
ветна пророчанства су најавила да ће пре појаве Месије обавезно бити пос-
лат онај који је најавити Његов долазак. Пророк Исаија је о томе написао:

„Глас је некога који виче: приправите у пустињи пут Господњи, по-
равните у пустоши стазу Богу нашему. Све долине нека се повисе, и све горе 
и брегови нека се слегну, и што је криво нека буде право, и неравна мјеста 
нека буду равна. И јавиће се слава Господња, и свако ће тијело видјети; јер 
уста Господња говорише.“2 

Иако је на питање које су му поставили Јудеји, а којим су желели да про-
вере да ли је он пророк Илија, одговорио одречно (тј. рекао је да он није про-
рок Илија), Јован Крститељ је овако објаснио природу свога посланства:

„Онда му рекоше: ко си? – да можемо одговорити онима који су нас пос-
лали; шта кажеш за себе? Рече: ‘Ја сам глас онога што више у пустињи: 
поравните пут Господњи’, као што рече пророк Исаија.“3 

Дакле, иако донекле „замршен“, одговор на питање о сличностима и раз-
ликама личности и историјског појављивања пророка Илије и Јована Крс-
титеља пред доласцима Месије (Христа) је прилично једноставан. Он гласи: 
нити је Јован Крститељ Илија, нити је Илија у време Христово био убијен. 
Јован је био послат уместо Илије приликом Месијиног првог доласка, док 

1 Ев. по Матеју 17:10-13. Нагласак мој.

2 Исаија 40:3-5. Нагласак мој.

3 Ев. по Јовану 1:22-23. Нагласак мој.
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ће Илија доћи у будућности, пред велики и страшни дан Господњи, и успос-
тављање небеског царства на Земљи, тј. пред Његов други долазак.

Но, пре него што пређемо на проучавање библијских пророчанстава о 
другом Христовом доласку и дешавањима везаним за њега, желим да још 
једанпут истакнем чињеницу која ће бити веома важна и за доношење 
коначног закључка на крају овог поглавља, а она гласи да ће месијанско 
(хиљадугодишње) царство над израиљским народом сасвим сигурно бити 
успостављено у будућности! Ово морам да истакнем пре свега из разлога 
што учење Православне цркве, које је потекло од светих отаца, у потпуности 
негира могућност успостављања било каквог будућег Божијег царства над 
јеврејским народом - и поред многобројних библијских текстова (које смо 
цитирали раније) који управо о томе говоре. О заблудама оваквог учења Ис-
точне цркве детаљно ћу говорити касније. Ево за сада одговора којег је на 
ово и сва остала слична погрешна мишљења дао сам Господ Исус Христос у 
разговору са својим ученицима:

„А окупљени питаху га овим речима: Господе, хоћеш ли у ово време 
поново успоставити царство Израиљево? Он им рече: Није ваше 
да знате времена или рокове које је Отац одредио својом вла-
шћу, него ћете примити силу – кад Дух Свети сиђе на вас, и бићете моји 
сведоци како у Јерусалиму тако и по свој Јудеји, и Самарији, и све до краја 
земље. И кад то рече, би узнет пред њиховим очима, и један облак га узе од 
њихових погледа. Када су пак гледали у небо – док је он одлазио – гле, два 
човека у белим хаљинама већ су стајали поред њих. Они рекоше: људи Гали-
лејци, што стојите и гледате у небо? Овај Исус, који је од вас вазнет на небо, 
доћи ће на исти начин како сте га видели да одлази на небо.“1

Као што јасно произилази из апостолског питања упућеног Исусу, они су 
и након Његовог васкрсења, када су повратили претходно изгубљену веру, 
чврсто ишчекивали успостављање месијанског царства над израиљским на-
родом. Исус Месија се тога тренутка, заједно са њима, налазио на Маслинс-
кој гори у близини Јерусалима. Пророчанство изречено од стране пророка 
Захарије, а које говори о догађајима који ће се одиграти непосредно пред 
успостављање царства, гласило је овако:

„Јер ће Господ изаћи, и војеваће на народе као што војује на дан кад је 
бој. И ноге ће његове стати у тај дан на гори Маслинској која је 
према Јерусалиму с истока, и гора ће се Маслинска распасти по сриједи на 
исток и на запад да ће бити продол врло велика, и половина ће горе уступи-
ти на сјевер а половина на југ. (...) И у тај ће дан протећи из Јерусалима вода 
жива, пола к источном мору а пола к западном мору, и биће и љети и зими. 
И Господ ће бити цар над свом земљом, у онај дан биће Господ 
један и име његово једно.“2

Исусови ученици су помислили да је моменат успостављања царства ве-
ома близу, јер су Месијине ноге биле на Маслинској гори која се спомиње 
у пророчанству. Ипак, Господ је одговорио да им не може открити тачан 

1 Дела апостолска 1:6-11. Нагласак мој.

2 Књига пророка Захарије 14:3-4, 8-9. Нагласак мој.
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датум успостављања божанске владавине над нашом планетом – из разлога 
што је Отац ту информацију задржао у тајности. Обратимо добро пажњу на 
чињеницу да им Исус није рекао да царство над Израиљем уопште неће 
бити успостављено, већ да „није њихово да знају времена и рокове које је 
Отац одредио својом влашћу“, што свакако значи да ће царство сигурно 
бити успостављено у будућности. Ученицима је, пак, преостало да окупљени 
у Јерусалиму сачекају силазак Светог Духа, који ће их оспособити и опуно-
моћити да у наредним вековима проповедају еванђеље о спасењу по чита-
вом свету, све до времена које су милиони до данас жељно ишчекивали и 
умрли не дочекавши га. До времена другог Христовог доласка!

БИБЛИЈСКО УЧЕЊЕ О ДРУГОМ ДОЛАСКУ ИСУСА ХРИСТА

У претходном делу поглавља увидели смо да су старозаветна пророчанс-
тва веома јасна по питању улоге коју Месија (Христос) мора да преузме на 
себе приликом свога доласка међу земаљске становнике. Такође смо уочили 
и чињеницу да древним пророцима није била објављена „Христова тајна“ о 
Цркви – новозаветном Божијем народу, који треба да буде сачињен од при-
падника свих народа у васељени.

Управо из разлога што старозаветна пророчанства о Месији – израиљс-
ком цару, морају бити испуњена у потпуности, а такође и новозаветна која 
говоре о Њему који долази да успостави своје хиљадугодишње царство на 
Земљи, желим да детаљно проучимо какве су то благословене последице 
које ће произвести други Христов долазак. Најпре ћемо говорити о Њего-
вом повратку у односу на народ Израиља, а потом и у односу на новозаветну 
Цркву.

Други Христов долазак и израиљски народ

Да би потпуније схватили какве ће благослове доживети израиљска на-
ција приликом другог Христовог доласка дужни смо да проучимо још једно 
старозаветно пророчанство, које се у историји испунило са стопроцентном 
прецизношћу. Ово предсказање је изречено пророку Данилу у првој поло-
вини VI века пре Христа, док је он, бивајући у дубокој старости, још увек, 
заједно са осталим Израиљцима, боравио у вавилонској земљи – у коју их 
је у изгнанство одвео цар Навуходоносор у периоду између 605. и 586. год. 
пре нове ере. Господња објава изречена овом пророку посредством анђела 
Гаврила, односила се на време које је од Бога одређено, а које треба да се 
испуни до доласка месијанског царства, царства праведности и мира. Текст 
пророчанства гласи овако:

„И научи ме и говори са мном и рече: Данило, сада изидох да те уразу-
мим. У почетку молитве твоје изиде ријеч, и ја дођох да ти кажем, јер си 
мио; зато слушај ријеч, и разумиј утвару. Седамдесет је недјеља од-
ређено твоме народу и твоме граду светом да се сврши пријеступ 
и да нестане гријеха и да се очисти безакоње и да се доведе вјечна правда, и 
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да се запечати утвара и пророштво, и да се помаже свети над свети-
ма. Зато знај и разумиј: откад изиде ријеч да се Јерусалим опет сазида до 
помазаника војводе биће седам недјеља, и шездесет и двије недјеље да 
се опет пограде улице и зидови, и то у тешко вријеме. А послије те шездесет 
и двије недјеље погубљен ће бити помазаник и ништа му неће остати; 
народ ће војводин доћи и разорити град и светињу; и крај ће му бити с пото-
пом, и одређено ће пустошење бити до свршетка рата.“1

Као што увиђамо, анђео је изјавио да је Даниловом народу (Јеврејима) и 
светом граду (Јерусалиму) одређено још „седамдесет недјеља“ (тј. седмица). 
Очигледно је да се ради о временском периоду одређене дужине. Појам „не-
дјеља“ тј. „седмица“ (како гласи у преводу Библије „Кршћанске садашњос-
ти“), односи се на период од седам година (у складу са 3. Мојс. 25:8). Дакле, 
Даниловом народу је одређено још 70 х 7 (тј. 490) година до доласка вечне 
правде и крунисања „Давидовог потомка“ на израиљском престолу. Ових 
490 година су, према тексту, требале да почну да се рачунају од момента 
„кад изиде ријеч да се Јерусалим опет сазида“ (ст. 25). Веома је, такође, ин-
тересантно да Гаврило износи пророчанство да ће од тог момента – па до 
„помазаника војводе“ (реч „помазаник“ на јеврејском је „Месија“ а на гр-
чком „Христос“) протећи 7+62 седмице, односно 69 седмица (483 године). 
Историјски подаци казују да је заповест о поновној изградњи Јерусалима и 
храма у њему изречена од персијског цара Артаксеркса и то 14. марта 445. 
године пре Христа (Немија 2:1-15). Према пророштву, од тог датума требало 
је да прође 483. године до момента када ће „помазаник бити погубљен – али 
не за себе“ (како казује превод Кршћанске садашњости; што нам ставља до 
знања да је и у Даниловој књизи проречено да Исус неће умрети за своје 
грехе већ за грехе других људи). У израчунавању датума Исусовог распећа у 
складу са овим предсказањем треба да имамо на уму да је јеврејска година 
трајала 360 дана, а не 365 дана и 6 часова – као што је то данас случај у свету. 
Према овом сазнању, од поменуте Артаксерксове заповести до завршетка 
69 седмице – након које је помазаник требао да буде погубљен требало је да 
протекне 173.880 (483 х 360) дана. Када се ових 173.880 дана „претвори“ у 
године којим ми данас рачунамо време (од 365 дана и 6 часова), произилази 
да ове 483 јеврејске године (по 360 дана) јесу идентичне са 476 година (+ 
21 дан) по модерном рачунању. Када датуму 14. марту 445. године пре нове 
ере додамо 476 година + 21 дан добијамо датум 6. април 31. године нове ере. 
Овај датум је веома важан, јер је 31. године н. е. Исус Христос уистину по-
губљен од стране Римљана, а по наговору јеврејских старешина. Дан у који 
се испунило пророчанство о навршених 69 седмица (након којих је Месија 
погубљен) јесте дан Његовог уласка у Јерусалим (на Цветну недељу), 31. го-
дине. Тога дана се испунило и предсказање пророка Захарије, које је било 
записано неколико стотина године пре Христовог рођења:

1 Књ. пророка Данила 9:22-26. Нагласак мој.
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„Радуј се много, кћери Сионска, подвикуј, кћери Јерусалимска; ево, цар 
твој иде к теби, праведан је и спасава, кротак и јаше на магарцу, и на ма-
гарету, младету магаричину.“1

Јашући на магарцу, тога дана Господ Исус се полагано приближавао Је-
русалиму.

„А кад је ишао, простираху своје хаљине по путу. И кад се већ приближио 
месту где се силази са Маслинске горе, све мноштво ученика поче у радости 
да хвали Бога из гласа за сва чудеса која су видели, говорећи: нека је благо-
словен цар који долази у име Господње. Мир на небу и слава на висини. А 
неки фарисеји из народа рекоше му: учитељу, забрани својим ученицима. И 
одговори им: кажем вам, ако ови ућуте, камење ће викати. А кад се при-
ближи, угледа град и заплака над њим говорећи: кад би и ти бар у овај дан 
сазнао шта је за твој мир; али је сад скривено од твојих очију. Јер ће доћи 
дани на тебе и твоји непријатељи окружиће те опкопом, па ће те опколити и 
навалиће на тебе са свих страна, и сравниће са земљом тебе и твоју децу, те 
неће оставити у теби камен на камену, зато што ниси упознао време 
када си похођен.“2

У библијском тексту којег сам управо цитирао (од стиха 41 – 44), Господ 
Христос, израиљски Месија, говори о истим догађајима о којима је говорио 
и анђео Гаврило у изјави датој пророку Данилу готово шест векова раније. 
Он казује да ће у будућности непријатељи опколити Јерусалим, те да ће га 
заједно с његовим становницима сравнити са земљом. У Даниловом проро-
чанству пише, подсетимо се, да ће након погубљења „помазаника војводе“ 
доћи народ другог „војводе“ (војсковође) и разорити град и светињу (храм 
у Јерусалиму). Ово разорење се десило 70. године нове ере. Искусила га је 
иста генерација Израиљаца која је живела у време Исусовог распећа четрде-
сетак година раније. Сагледајмо укратко неколико Исусових пророчанстава 
у вези ове трагедије, као и разлоге који су до ње довели.

Исусова пророчанства о разорењу Јерусалима и храма

Као што сам то приказао у другом поглављу ове књиге, Бог је неке до-
гађаје одредио унапред – што се тиче њиховог испуњења. Најочигледнији 
пример за то је предодређење Христовог страдања – као и спасења одређе-
них људи за живот вечни. Са друге стране, Бог у својој премудрости поштује 
слободну вољу свакога појединца. У време када је Исус био ухапшен, на-
лазећи се пред Понтијем Пилатом који је желео да га ослободи оптужби и 
пусти на слободу, Јевреји су, уместо да прихвате Исуса за цара – спаситеља, 
заведени својим лажним духовним вођама, викали „нека буде распет“:

„Рече им Пилат: а шта да урадим са Исусом који се зове Христос? Сви 
рекоше да распет буде. А он рече: какво је зло учинио? Али они још више 
викаху говорећи: нека распет буде. А Пилат видевши да ништа не помаже, 
него бука све већа бива, узе воду па опра руке пред народом и рече: ја нисам 

1 Захарија 9:9. Нагласак мој.

2 Ев. по Луки 19:36-44. Нагласак мој.
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крив у крви овога праведника, ви ћете се бринути. Одговори сав народ и 
рече: крв његова на нас и на нашу децу. Тада им пусти Вараву, а Исуса иши-
ба и предаде да га распну.“1

„А беше дан уочи Пасхе, око шестога часа; и рече Јудејима: ево, вашега 
цара. Но они викаху, узми, узми, распни га. Рече им Пилат: да распнем ва-
шега цара? Првосвештеници одговорише: ми немамо цара сем ћесара. Тада 
им га предаде – да га распну.“2

Из управо наведених текстова увиђамо да су Јевреји тражили Исусово 
распеће, наводећи да немају другога цара сем цезара, призивајући истов-
ремено проклетство на себе и своју децу. Сигурно пристизање проклетства, 
којег су заведени Израиљци призивали на себе и своје потомке, потврдио је 
и Господ Исус током свога пута ка Голготи на дан распећа:

„А за њим је ишло велико мноштво народа и жена које су га сажаљевале 
и оплакивале. Исус се обазре на њих и рече: кћери Јерусалимске, не плачите 
за мном, него плачите за собом и за својом децом. Јер, ето, иду дани када 
ће говорити: блажене су нероткиње, и утробе које не родише, и дојке које 
не дојише. Тада ће почети да говоре горама: падните на нас, и бреговима: 
покрите нас; јер кад овако раде са зеленим дрветом, шта ће тек бити са 
сувим?“3

Страшна судбина је чекала Исусове савременике као и оне после њих 
– јер су уместо свога цара, за господара изабрали римског цезара. Господ је 
једном приликом рекао да ће на јеврејски народ, због одбацивања Месије, 
доћи казна за проливену крв свих праведника који су од стварања света жи-
вели на земљи. У своме најжешћем вербалном дуелу са фарисејима, који је 
записан у еванђељима, Христос је изговорио и следеће:

„Змије, змијски породе, како да побегнете од осуде паклене? Зато, ево 
вам шаљем пророке, и мудре и књижевнике. Од њих ћете једне убити и рас-
пети, а друге шибати у вашим синагогама и гонити од града до града, да 
дође на вас сва праведна крв, проливена на земљи, од крви Авеља пра-
веднога до крви Захарије сина Варахијина, кога убисте између храма и жр-
твеника. Заиста вам кажем, све ће то доћи на овај нараштај. Јерусалиме, Је-
русалиме, који убијаш пророке и засипаш камењем послане к теби, колико 
пута хтедох да скупим твоју децу, као што квочка скупља своје пилиће под 
крила, и не хтедосте. Ето, оставља вам се дом ваш пуст. Него вам кажем, 
од сада ме нећете видети док не речете: нека је благословен који долази у 
име Господње.“4

Према речима Господа Исуса Христа, „израиљски дом“ ће остати пуст тј. 
биће опустошен од стране римске војске и остаће такав све док не дође вре-
ме да Израиљ прихвати Исуса из Назарета као свога Месију и цара. Христос 
је прорекао све оно што ће се са јеврејским народом и њиховом земљом де-

1 Ев. по Матеју 27:22-26. Нагласак мој.

2 Ев. по Јовану 19:14-16. Нагласак мој.

3 Ев. по Луки 23:27-31. Нагласак мој.

4 Ев. по Матеју 23:33-39. Нагласак мој.
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шавати до последњег времена – до времена поновног Његовог доласка међу 
народ Старог завета и коначног успостављања царства:

„А кад видите да је војска опколила Јерусалим, онда знајте да је близу 
његово опустошење. Тада становници Јудеје нека беже у горе, који буду у 
граду нека изиђу напоље, а који буду у пољу нека не улазе у град, јер су ово 
дани освете, да се испуни све што је написано. Тешко трудним женама и 
дојиљама у те дане; биће, наиме, велика невоља на земљи и гнев на овом 
народу, пашће од оштрице мача и одвешће их у ропство по свим на-
родима, а многобошци ће газити Јерусалим док се не испуне 
времена многобожаца.“1

Испуњење поменутих пророчанстава

Пре него што у неколико реченица прикажем истинитост и испуњење 
пророчанстава која је изговорио сам Господ – а у вези даље судбине јеврејс-
ког народа након Његовог одбацивања и распећа, желим да истакнем још 
једну важну чињеницу. Наиме, пророчанство из књиге пророка Данила 
казује да ће помазаник (Христос) бити убијен (погубљен) после „шездесет 
друге недеље“ (након што је протекло првих седам недеља), тј. после 483 
јеврејске године (173.880 дана). Оно што је у овоме важно истаћи јесте то 
да пророчанство не тврди да ће помазаник бити погубљен у току 70-те сед-
мице, већ након протеклих 69. Да се у неком случају ово „одбројавање“ го-
дина наставило у време после Исусовог распећа, то би значило да је царс-
тво Божије требало да буде успостављено неколико година након Његовог 
вазнесења на небо. Насупрот томе, а у складу са књигом пророка Данила и 
казивањем из Јовановог Откривења, након окончања 69-те седмице, насту-
пила је „временска пукотина“ у пророштву – која ће трајати све до момента 
Христовог доласка по његову Цркву. Оно што ваља запазити, а о чему ћемо 
говорити много детаљније нешто касније, јесте то да и сам Господ Христос 
подразумева да „седамдесета седмица“ неће скоро бити навршена. Уместо 
скорог успостављања Божијег царства, Исус предвиђа злу судбину Изра-
иљаца – њихово расејање и ропство по целом свету. 

Нешто више од тридесет година после погубљења Месије, у покрајини 
Јудеји избио је устанак против римске окупационе власти. У историји је овај 
седмогодишњи сукоб (од 66-73. год. н. е.) познат под именом „Јудејски рат“ 
а детаљно је описан у делу римског историчара јеврејског порекла, Јоси-
фа Флавија, у истоименој књизи. Године 70. после Христа, римска војска је 
опколила Јерусалим. У главном граду, који је у то време бројао негде око 
100.000 становника, налазило се неколико пута више људи, који су, не рачу-
најући на то да ће се десити опсада Јерусалима, допутовали да у светом гра-
ду прославе древни традиционални празник – Пасху. Градска врата су била 
затворена и опсада је трајала пет месеци. Током тог времена, становници 
главног града су пролазили кроз страховиту агонију. Хране је бивало све 
мање. Појавиле су се разне банде чији су се припадници међусобно убијали. 

1 Ев. по Луки 21:20-24. Нагласак мој.
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Једни другима су палили амбаре са ионако осиромашеним залихама жита-
рица. Због велике глади која је владала јављали су се и случајеви људож-
дерства (чији су актери биле мајке које су посезале за својом малом децом 
као храном). Изгладнели Јерусалимљани који су бежали из града, бивали су 
заробљавани и прибијани на крстове. Након коначног слома одбране и про-
бијања унутар градских зидина, Римљани су кренули у крвави обрачун са 
онима који су још увек пружали отпор. Најхрабрији и најупорнији јеврејски 
устаници ушли су и у сам свети храм и у њему поставили последњи бедем 
одбране. Ипак, након невиђеног покоља, приликом кога је крв погинулих 
текла потоцима низ камене степенице, букнуо је пожар у оквиру храмов-
ног комплекса као и у самој његовој унутрашњости. Јерусалимски храм је 
спаљен, а затим и у потпуности срушен, 9. дана јеврејског месеца Ава, на 
исти дан када је нешто више од 600 година пре тога (586. г. пре Христа) 
уништен и онај први, Соломонов храм, од стране Вавилонаца. Стотинама 
година су Јевреји на тај дан, који се звао Тиш Бе Ав, оплакивали уништење 
првог храма. Сада су они, који су одбацили Исуса, доживели истоветну суд-
бину својих предака. Током опсаде града у њему и око њега погинуло је око 
600.000 људи. У целој Палестини, за време рата, погинуло је око милион и 
сто хиљада Израиљаца. Исусова пророчанства су се испунила у потпуности. 
Од храма није остао „ни камен на камену“. Она генерација која је присуство-
вала и учествовала у Његовом распињању, као и њихови директни потомци 
на које су призивали кривицу за учињено недело, била је брутално кажњена 
и то од стране онога кога су изабрали рекавши: „ми немамо другог цара...“. 
Избор римског цезара уместо галилејског дрводеље је за њих био више него 
кобан.

Гушење Бар-Кохбиног устанка

Након великог пораза од стране римске војске, многи Израиљци су про-
терани из своје земље и одведени у робље, управо у складу са Исусовим ре-
чима. Међутим, један део народа је ипак остао у Јерусалиму као и читавој 
Палестини. Шездесетак година после завршетка Јудејског рата (73. г. н. е.), 
Јевреји су поново подигли устанак против Римљана. Јеврејски рабин Акиба 
је једног лажног пророка и револуционара прогласио за израиљског Месију. 
Име му је било Бар – Кохба (арамејски: Син Звезде). Поменути „месија“ је 
поново повео Јевреје у рат против најјаче империје света. Тиме се испунило 
још једно Господње пророчанство. Он (Христос) дошао је у име свога небес-
ког Оца – и није био примљен од стране својих сународника. Бар – Кохба је 
дошао у своје име и од стране верских ауторитета био проглашен Месијом. 
Господ је наиме рекао:

„Ја сам дошао у име свога Оца, и не примате ме. Ако други дође у своје 
име, њега ћете примити.“1

Ево како нас о поменутој буни коју је водио самозвани месија, „Син Звез-
де“, извештава историчар Милован Балетић у свом делу:

1 Ев. по Јовану 5:43.
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„Хадријан је против устаника послао генерала Севера, али је римским 
легијама требало три године да савладају устанике. Бар Кохба и његови зе-
лоти су изгинули. То је било 135. године наше ере. Хадријанова освета је 
била окрутна: затомити жидовску вјеру и законе. Да би се осветио Жидови-
ма, обновио је Јерузалем, али је Жидовима било забрањено да се појаве на 
његовим улицама. Подигнут је римски храм са киповима Јупитера. Град је 
добио ново име Elia Capitolina. То се догодило 138. године наше ере.“1

Од тог времена, па све до половине двадесетог века наше ере, јеврејски 
народ је живео у расејању – без своје државе, испуњавајући на себи још јед-
но од многобројних пророчанстава Старога и Новога завета.

Израиљ у расејању

Због свог отвореног богоборства, проглашавања свога Месије слугом ђа-
вола те његовим распињањем, Израиљ је на крају добио оно што је и заслу-
жио. Господ је још у Мојсијево време, у Старом завету, саопштио Израиљци-
ма шта ће им се десити уколико зађу са пута истинитог богоугађања:

„Ако ми узидете насупрот и не хтједбудете слушати ме, додаћу вам седам 
пута више мука према гријесима вашим. (...) И обратићу градове ваше у 
пустош, и разорићу светиње ваше, и нећу више мирисати мириса вашега. 
И опустићу земљу да ће јој се чудити непријатељи ваши, који ће живјети у 
њој. А вас ћу расијати по народима, и учинићу да вас гоне с голијем 
мачем; и земља ће ваша бити пуста и градови ваши раскопани.“2

„Али у онијем народима нећеш одахнути, нити ће се стопало ноге твоје 
одморити; него ће ти Господ дати ондје срце плашљиво, очи ишчиљеле и 
душу изнемоглу. И живот ће твој бити као да виси према теби, и плашићеш 
се ноћу и дању, и нећеш бити миран животом својим.“3

Након готово потпуног уништења јеврејске нације од стране римске 
империје, и прогона остатка из своје вековне земље, духовно вођство над 
Израиљцима у расејању преузели су учењаци и књижевници који су били 
настављачи фарисејске традиције. Подаци из Јеврејске енциклопедије нам 
стављају до знања следеће:

„После уништења храма (70. године после Христа), садукеји су сасвим 
ишчезли остављајући одлуке о свим јеврејским питањима – фарисејима. 
Јеврејски живот су зато регулисали фарисеји; цела историја јудаизма пре-
рађена је са њиховог становишта, као и ново виђење некадашњег јеврејског 
врховног савета (Синедриона) у прошлости. Нови ланац традиције збацио 
је стару свештеничку традицију. Фарисејство је обликовало карактер, као и 
јудејски живот и мисао будућих генерација.“4

1 Милован Балетић, Повратак Жидова у земљу Израелову, Глобус, Загреб, ЧГП Дело, Љубљана 
1982. год.

2 3. Мојсијева 26:21, 30-33. Нагласак мој.

3 5. Мојсијева 28:65-66.

4 Види у: Ратибор Рајко М. Ђурђевић, Тајни рушитељи јеврејства и хришћанства, Ихтус 
хришћанска књига, Београд 1996. год. стр. 48.
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У периоду од II до IV века настала је и збирка јеврејских религијских тек-
стова по имену Талмуд. Милован Балетић о Талмуду казује:

„Талмуд је регулирао начин живота Жидова у постбиблијским времени-
ма све до еманципације у XIX стољећу. У ужем смислу Талмуд је заједнички 
назив за два дјела од којих је једно Мишна, а друго Гемара, тј. коментари 
Мишне, чији су аутори Аморејци, који дјелују од 225. до VI стољећа. Пос-
ледње пречишћавање текста извршили су Саборејци у првој половици VI 
стољећа. У каснијим рукописима и тисканим примјерцима јављају се и ко-
ментари Рашија и Маимонидеса, а и збирка Тосефта, тј. додатних танаитс-
ких текстова насталих непосредно с Мишном. (...) Талмуд је имао пресудну 
улогу у чувању жидовског националног јединства у дијаспори. Због своје 
строгости и моралистичке педантности, због наглашеног јудеоцентристич-
ког става, оштре опозиције против прозелитског настојања кршћанства, 
Талмуд је стољећима био нападан, клеветан и кривотворен унутар и 
изван жидовства.“1

Према управо прочитаном наводу, Талмуд, као књига која је умногоме 
допринела очувању националног идентитета јеврејског народа у расејању 
кроз векове, била је нападана и кривотворена како од самих Јевреја тако и од 
„хришћана“. Оно што представља сигурну чињеницу јесте да писци овог дела 
нису били „пријатељски настројени“ према верској струји која је проистекла 
из јудаизма у првом веку, тј. према хришћанству. Последица коју су изази-
вали ставови оних који су били идејни настављачи првовековних Христових 
и апостолских непријатеља из крила јудаизма, јесте мржња коју су Јевреји 
навукли на себе од стране отпалог хришћанства током више од хиљаду годи-
на црквене доминације над средњевековном Европом. Враћајући Јеврејима 
„истом мером“ један од најпознатијих богослова хришћанске цркве у IV и V 
веку, св. Јован Хризостом (прозван и „Златоусти“) је изјавио:

„Синагога је гора од јавне куће. Жидови су гомила разбојника. Мрзим и 
синагогу и Жидове!“2

Норман Кон, у својој изванредној књизи у којој описује порекло и на-
чин страдања Јевреја у новијој историји (у XIX и XX веку), износи и остале 
податке о изворима нетрпељивости „хришћана“ према старозаветном Бо-
жијем народу:

„На многим меридијанима на Јевреје се традиционално гледало као на 
мистериозна бића, обдарена страшним, опаким моћима. Овакав став проте-
же се уназад све до времена, између другог и четвртог века наше ере, када су 
се црква и синагога такмичиле за преобраћенике из хеленског света и када 
су се, још више, бориле да придобију следбенике из противничког табора. 
Како би принудио хришћане из Антиохије још везане за јудаизам да конач-
но раскину са вером отаца, свети Јован Златоусти синагогу назива „хра-
мом демона... ђаволовом пећином... пакленим амбисом“, а Јевреје слика као 
огрезле убице и уништитеље, људе које је обузео зао дух. А да би заштитио 
своје катихумене од јудаизма, свети Августин је описао како су се они који 

1 Милован Балетић, Повратак Жидова у земљу Израелову, стр. 34. Нагласак мој.

2 Види у: Ulf Ekman, Židovi narod budućnosti, Havel publishing, Zagreb 1999. god. str. 51.
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су некада били најмилији синови Божији преобразили у синове Сатанине. 
(...) Многи од црквених отаца су учили да ће Антихрист бити Јеврејин и да 
ће Јевреји бити његови најоданији следбеници.“1

У то време се, због све израженијег антисемитизма у црквеним кругови-
ма, почела да развија и посебна теологија, која је заступала „теорију супсти-
туције“ тј. „теорију замене“, а која је постајала све популарнијом и то дотле 
док није постала опште прихваћеном. Ова „теорија замене“ је подразумева-
ла да Јевреји више не представљају Божији народ ни по ком основу, те да је 
хришћанска Црква заправо „Нови Израиљ Божији“. На хришћанском Ис-
току је почело да се верује да су сва пророчанства намењена старозаветном 
Израиљу пренесена на Цркву; да у будућности неће бити никаквог месијан-
ског царства над Јеврејима, нити овај народ више има било какву улогу у 
даљем Божијем науму спасења човечанства. Ево шта о овој теми укратко 
казује православни богослов Божидар Мијач:

„Христос конституише цркву као Изабрани Народ Божији, Нови Из-
раиљ. Као што је Стари Израиљ био ексклузивна заједница у којој се Бог 
откривао и на посебан начин био присутан, тако је и Нови Израиљ, Црк-
ва, место нарочитог Божјег откривења и присуства.“2

Румунски аутор, др Димитрије Станилоје на ову тему додаје:
„Таквом се учењу (учењу о будућем Христовом месијанском царству 

над Израиљем; прим. И. С.) може одговорити да се испунило пророштво 
о обнављању Израиљског царства оснивањем Цркве, која је духов-
ни Израиљ, или ће се савршено испунити у будућем животу. (...) И откад 
је овде Христос, поновно прибирање израиљског народа из дијаспоре нема 
више значаја за историју спасења, јер је прошао посебни значај земље, Је-
русалима, царства Израиљева, његовог култа. Од тада наовамо израиљска је 
дијаспора толико мала теолошка тема, као што је дијаспора немачког наро-
да пред лицем света. Израиљ, као историјски народ, није више теолошка 
величина, чинилац у историји спасења; од Христа, Израиљ је испунио своју 
мисију у спасењу света.“3

Ово Мијачево и Станилојево објашњење би, наравно, могло да буде ве-
ома интересантно и прихватљиво, али само за оне који не познају довољно 
Свето писмо. Једини проблем у вези њега јесте чињеница да се оно не те-
мељи ни на једном једином тексту Старога и Новога завета.4 Идеја да је, са 
једне стране, Црква Исуса Христа „Нови Израиљ“, а са друге да је јеврејски 
народ изгубио своју улогу у божанском спасењском плану је веома далека 
од истине као што смо и раније говорили, а у шта ћемо се још више увери-

1 Норман Кон, Позив на геноцид, Матица српска, стр. 19. Без године издавања. Нагласак мој.

2 Божидар Мијач, Одзиви и дозиви, Београд 1974. год. стр. 143. Нагласак мој.

3 Димитрије Станилоје, Православна догматика III, Сремски Карловци, 1997. год. стр. 241-242. 
У наведеном тексту исправио сам граматичке и словне неправилности. Нагласак је мој.

4 Једини стих на који би заговорници „теорије замене“ могли да се позову јесте из посл. Га-
латима 6:16. Међутим, ни тај стих у свом контексту а и ван њега не говори ништа о Цркви 
као Новом Израиљу, већ спомиње „Израиљ Божији“ очигледно указујући на верни остатак 
Јаковљевих потомака који су се преобратили у хришћанство и на тај начин искусили на себи 
оне благослове који су били обећани читавом народу (види: Римљ. 9:4-5).
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ти нешто касније. Наиме, сам апостол Павле, пишући о будућој обнови ду-
ховности израиљског народа, казује да су Јевреји само привремено постали 
Богу непослушни, ради спасења многобожаца, те да ће, на крају, и сами од 
Бога примити спасење:

„Питам сад: да није Бог одбацио свој народ? Далеко од тога. Јер 
и ја сам Израиљац од Авраамовог потомства, из Венијаминовог племена. 
Бог није одбацио свој народ, који је унапред знао. (...) Питам сто-
га: да се нису спотакли да би сасвим пали? Далеко од тога; него 
њиховим промашајем спасење је дошло многобошцима, да их подстакну на 
ревност. Ако је пак промашај богатство за свет и њихово заостајање богатс-
тво за многобошце, шта ли ће тек учинити њихова пуноћа?“1

На овом месту желим да укратко прикажем кроз какве су све недаће про-
лазили Авраамови потомци кроз историју дугу готово 19 векова – откако су 
због богоотпаднућа, према библијским пророчанствима, били расејани по 
свим народима.

Према Џозефу Линчу, писцу дела „Историја средњевековне цркве“, на-
кон потпуног разорења Јерусалима 138. године после Христа, јеврејски на-
род, који је поседовао специфичну религију а у исто време био и потпуно 
сломљен да не представља никакву претњу по империју, могао је да и даље 
постоји и исповеда своју веру која је била заштићена законом и поред пре-
зирања од стране обичног света. Ипак, уместо да се ситуација у погледу људ-
ских права Јевреја преокрене у позитивном правцу у време када је Римско 
царство постало хришћанско, десило се сасвим супротно:

„Када је Царство постало хришћанско, постојећа напетост појачана је 
давнашњим супарништвом између хришћана и Јевреја, јер су и једни и 
други тврдили да су баш они народ Израела који је Бог изабрао. (...) 
Упркос законској заштити, ни Јевреји као појединци ни њихова религија 
нису били равноправни са правоверним хришћанима и њиховом Црквом.“2

Као што нам дакле историја сведочи, положај Јевреја се, уместо да се по-
бољша доласком „хришћана“ на власт, знатно погоршао. Разлози због којих 
се очекивало да се побољша били су чисто еванђелске природе, а у складу са 
Христовим „златним правилом“ које је поставио пред све своје ученике: „Све 
дакле што желите да вама чине људи, чините и ви тако њима.“ (Мт. 7:12). 
Угрожавање основних људских права и слобода, какво су Јевреји доживља-
вали под паганским Римом, било је права „шала“ наспрам прогонстава и 
злочина које је над Јаковљевим потомцима касније починила „хришћанска 
црква“ на Западу и Истоку. Ево неколико извештаја о поступању Западне 
цркве према заветном Божијем народу у периоду од XIII до XV века:

„Утјецај Цркве је јачао и према Жидовима се ширила мржња, јер се у 
њима видјело ‘отеловљење порицања догме о божанском подријетлу Ису-
сову’. (...) Tomas de Torquemada је био свећеник, приор самостана домини-
канаца у граду Сеговији, фанатички заговорник инквизиције. Одликовао се 
бестијалношћу у прогонима и масовно слао оптужене, особито Жидове, на 

1 Римљанима 11:1-2, 11-12. Нагласак мој.

2 Божић, спец. додатак листу Данас; 2002. год. стр. 18.
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ауто-да- фе. Године 1492. испословао је од краља Фердинанда декрет за из-
гон Жидова из Шпањолске, па их је протјерано 300.000, пошто им је одузе-
та сва имовина. (...) Свуда у кршћанском свијету чекат ће их већи или мањи 
фанатизам кршћанске традиције који се ослањао на Јустинијанов ‘Corpus 
iuris civilis’ као узор протужидовског законодавства у Европи и њеним посје-
дима. (...) У средњевековној Француској било је и спаљивања Талмуда (1242) 
по наређењу Људевита Светог, који је слијепо слушао свећенство. Инквизи-
ција је у тој земљи често измишљала оптужбе против Жидова. Окривљава-
ни су да убијају кршћанску дјецу уочи празника Песаха, како би њиховом 
крвљу умијесили празничне колаче. Жидови су мало што могли учинити у 
своју обрану, иако су били недужни.“1

Са друге стране, ни ситуација на православном Истоку (конкретно у 
Русији) није била ни мало боља. Оно што изнад свега запрепашћује јесте 
чињеница да су прогонства Јевреја на Истоку била најинтензивнија крајем 
XIX и почетком XX столећа. Почевши од 1881. па до 1920. године, у Русији се 
одиграло на стотине локалних погрома Јевреја, који ни у ком случају нису 
били резултат спонтаног излива народног гнева већ пажљивог планирања:

„Русија, на крају властитог средњег вијека, са четворомилионском јеврејс-
ком заједницом, у условима дубоких превирања чинила је земљу у којој је 
антисемитизам све до појаве Хитлера добио најмасовнију и најрадикалнију 
форму. (...) За разлику од истодобног западноевропског, руски антисе-
митизам личио је на антијеврејство из доба средњег вијека, а 
разлика је, поред масовности и суровости, и у томе што је антисемитизам 
у Русији имао прикривену а често и отворену подршку државе. (...) Оваква 
политика руске државе, ослоњена на православну цркву па и руску 
интелигенцију, остаће константа све до Фебруарске револуције 1917.“2

„Инциденти у Москви, Петрограду и Харкову прерасли су у масовне пог-
роме. Јевреји су проглашавани кривцима за глад, епидемије колере и сл. 
Да је антисемитизам константа у политици царске Русије показало се у Ки-
шињеву априла 1903. у вријеме крвавог погрома у коме је било 45 мртвих и 
око 1000 рањених Јевреја, те око 2000 опљачканих и запаљених јеврејских 
кућа и радњи. Иницијатор зулума био је нико други до царски министар 
унутрашњих послова Вјачеслав Константинович Пле(х)ве.“3

„Прогони су интензивирани након што је релативно либералан цар Алек-
сандар II убијен 1881, а наследио га његов син, немилосрдни и ултрареакци-
онарни Александар III. И Александар III и његов син Николај II, последњи 
цар (овај „свети цар“ је нама од раније познат из поглавља „Поштовање све-
титеља“. Његове се иконе саме осликавају на зидовима руских манастира, 
и то на местима где треба да стоје иконе Свемогућег Господа; прим. И. С.) 

1 Милован Балетић, Повратак Жидова у земљу Израелову, стр. 49-53.

2 Зоран Пејашиновић, Ционистички покрет од Базелске до Балфурове декларације, Арс Либ-
ри, Београд 1997. стр. 17-18. Нагласак мој. 

3 Наведено дело, стр. 62-63. 
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били су фанатични антисемити; током њихове владавине све могуће 
је рађено, уз службено охрабривање, да се Русија очисти од Јевреја.“1

Историјски подаци које износе Милован Балетић и Зоран Пејашиновић у 
својим радовима указују да се сасвим поуздано зна да је на овакву фанатичну 
антисемитску политику руских царева пресудно утицала Руска православна 
црква, тј. њен главни гласноговорник, прокуратор светог архијерејског си-
нода Константин Петрович Побједоносцев. Он је био тутор цара Александра 
III, а после његове смрти је на исти начин „туторисао“ и његовом сину Нико-
лају II Романову. Свети синод Руске цркве је заступао идеју о „три трећине“, 
која је садржала замисао о решавању „јеврејског питања“ у царској Русији. 
Наиме, према овој идеји, трећину Јевреја је требало побити, трећину проте-
рати из земље а трећину покрстити и преобратити у Православље.2 Биле су 
организоване различите екстремистичке организације које су учествовале 
у организованим погромима над припадницима старозаветног Божијег на-
рода. Једна од тих организација је носила име „Црне стотине“. Ево како нас 
Норман Кон обавештава о помоћи коју је Руска црква пружала овим разбој-
ничким бандама:

„Добро је познато да су Црне стотине ангажовале криминалце ради раз-
бојништава и предвођења погрома, а политичке вође Црних стотина нису 
примане у пристојно друштво – но то није ометало организацију да добија 
обилну помоћ од цркве и државе. Један епископ је био међу њеним 
вођама, манастири су штампали летке њима у прилог, њихови амблеми 
и заставе излагани су у црквама, свештеници су наговарали вернике да се 
моле за њихов успех и да учествују у њиховим активностима.“3

Према истом аутору, 1905. године, московски митрополит је наредио да 
се у свих 368 московских цркава прочита проповед која је садржавала наво-
де из такозваних „Протокола сионских мудраца“ (у којима стоји записано 
да је циљ Јевреја да поробе све народе и загосподаре светом), а који заправо 
представља (како је касније утврђено) обичан плагијат сатире из 1864. коју 
је о Наполеону III написао Морис Жоли, а која носи назив „Дијалог у паклу 
између Макијавелија и Монтескијеа“. Овај плагијат, који је умногоме до-
принео погрому над Јеврејима у Русији као и касније у нацистичкој Немач-
кој4, сачињен је у Паризу од стране тајне Руске полиције Охране.

1 Норман Кон, Позив на геноцид, стр. 49. Нагласак мој.

2 Овакве тиранске идеје су Србима из Хрватске свакако познате, јер су над њима спровођене за 
време Другог светског рата у НДХ, под усташким режимом Анте Павелића и под благосло-
вом Римокатоличке цркве. Нажалост, оно што им (Србима дакле) очигледно није познато 
јесте то да су усташе пример оваквом свом монструозном злочину могле да имају у посту-
пању руских православаца и светог цара Николаја II према недужним Јеврејима неколико 
деценија раније. Види код: Балетић, стр. 99. Пејашиновић стр. 63.

3 Норман Кон, наведено дело, стр. 111. Нагласак мој.

4 Било би занимљиво истаћи само још један детаљ који повезује нацисту Адолфа Хитлера (кога 
је у своје време, пре Другог светског рата, свети владика Николај Велимировић упоређивао 
са Светим Савом) и светог цара Николаја II Романова. Наиме, супруга руског цара је била ве-
лики поштовалац древног симбола среће и задовољства названог „свастика“ (кукасти крст). 
Ова сујеверна жена је носила огрлицу од драгог камења у облику кукастог крста, а тај симбол 
је урезивала и у поклоне које је слала својим пријатељима. Кукасти крст који је донео (до ХХ 
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Због углавном неповољног положаја у коме су се налазили Јевреји у 
Европи (иако је било и периода слободе), у XIX веку је у неким круговима 
почела да јача идеја о поновном успостављању државе израиљског народа. 
Од тога времена, истакнути Јевреји су основали тзв. „Ционистички покрет“ 
чија ће настојања, након више деценија довести до жељеног резултата – по-
новног оснивања израелске државе половином ХХ века у Палестини.

Повратак Јевреја у земљу Израиљеву

„Тај дан учини Господ завјет с Аврамом говорећи: сјемену твојему дадох 
земљу ову од воде Мисирске до велике воде, воде Ефрата.“1

„Зато пророкуј, и кажи им: овако вели Господ Господ: ево, ја ћу отво-
рити гробове ваше, и извешћу вас из гробова ваших, народе мој, и довешћу 
вас у земљу Израиљеву. И познаћете да сам ја Господ, кад отворим гро-
бове ваше, и изведем вас из гробова ваших, народе мој. И метнућу дух свој у 
вас у вашој земљи, и познаћете да ја говорим и чиним, говори Господ. (...) И 
реци им: овако вели Господ Господ: ево, ја ћу узети синове Израиљеве 
из народа у које отидоше, и сабраћу их од свуда, и довешћу их у земљу њи-
хову. И начинићу од њих један народ у земљи, на горама Израиљевим, један 
ће цар бити свјема њима, нити ће више бити два народа, нити ће више бити 
раздијељени у два царства. (...) И сједеће у земљи коју дадох слузи својему 
Јакову, у којој сједеше оци ваши; у њој ће сједети они и синови њихови и си-
нови синова њиховијех довијека, и Давид слуга мој биће им кнез довијека. 
И учинићу с њима завјет мирни, биће вјечан завјет с њима, и утврдићу их и 
умножићу их, и намјестићу светињу своју усред њих навијек. И шатор ће мој 
бити код њих, и ја ћу им бити Бог и они ће ми бити народ. И народ 
ће познати да сам ја Господ који посвећујем Израиља, кад светиња моја буде 
усред њих довијека.“2

Најпре настојање а потом и остварење тежње Јевреја окупљених у цио-
нистичком покрету за поновним оснивањем израиљске (израелске) државе 
у земљи коју је Господ обећао њиховим праоцима, Аврааму, Исааку и Ја-
кову, представља задивљујуће испуњење још једног библијског пророчанс-
тва, старог преко 2500 година. Иако је пророк Језекиљ живео и пророковао 
за време расејања старозаветног Израиља у Вавилону, пророчанство које 
је овом приликом изрекао није се односило на њихов повратак у јудејску 
земљу који се десио за време Зоровавеља, Јездре и Нехемије у VI и V веку 
пре Христа. Доказ за то су стихови 26 и 27 у напред наведеном тексту, у који-
ма се јасно тврди да ће након овог повратка Јевреја из расејања Бог са њима 
да успостави „вечни завет мира“, те да ће они бити Његов народ који ће га 
признавати за свог Бога. Као што је познато, овај „завет вечног мира“ ника-

века невиђену) „срећу“ јеврејском народу, био је осликан и на прозорском рагастову у соби 
у којој су боравили она и њен муж, цар Николај. Види код: Норман Кон, наведено дело, стр. 
115, 116. 

1 1. Мојсијева 15:18.

2 Језекиљ 37:12-14, 21-22, 26-28. Нагласак мој.
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да до сада није био успостављен од Господа над Израиљем – те је стога јасно 
да се ради о догађају који ће уследити у будућности. У наредних неколико 
реченица желим да укратко поменем на који је начин дошло до проглашења 
израелске државе, на њима обећаној територији, 1948. године.

Јеврејски ционистички покрет

Све време широм дијаспоре, највећи број Јевреја избегавши асимила-
цију (стапање међу друге народе), певао је стихове из 137. псалма, који их је 
подсећао на боравак њихових предака у вавилонском изгнанству:

„Зар Господњу песму свету
на тлу туђем да певамо?
Граде свети, граде мира,

ако тебе заборавим, 
десница ми затајила.

Нек ми језик с непца срасте,
ако тебе не спомињем, 

ако игде радост тражим
док ми пати Јерусалим.“1

Стихови овог псалма су осликавали њихову наду да ће се једнога дана вра-
тити у своју земљу и свети град. Сваке године, приликом Пасхе, током дугог 
низа векова, Јевреји су се поздрављали речима Lešana habaa bi Jerušalajim 
– „Догодине у Јерусалиму“, што је потврђивало њихову тежњу за скорим 
повратком у земљу праотаца. 

Први покушаји решавања јеврејског питања и промене статуса Палести-
не везују се за крај XVIII века, када је генерал Потемкин, блиски пријатељ 
руске царице Катарине II, сањао о освајању Свете земље – истеривању Тура-
ка и насељавању хришћана и Јевреја. Јаковљеви потомци широм Сједиње-
них Америчких Држава и Европе су се посебно активирали у размишљању 
о колонизацији Палестине, а нарочито након тзв. „афере Дамаск“ из 1840. 
год. када су Јевреји лажно оптужени за ритуално убиство једног католичког 
калуђера. Над Јеврејима је том приликом извршена одмазда уз крвопро-
лиће попут оног из средњег века.

Први велики заступник политичког ционизма је био земунски рабин 
Jehuda ben Šlomo Haj Alkahaj. Овај рабин је заступао идеје о откупу земљиш-
та и стварању пољопривредних колонија у Палестини, које би пре свега чи-
нили Јевреји из отоманске империје. Други велики заступник ционизма 
је био немачки филозоф Моше (Мојсије) Хес, који је своју визију о реша-
вању израиљског питања изнео у свом делу „Рим и Јерусалим“ 1862. године. 
Ипак, особа која је највише допринела актуелизацији и решавању питања 
повратка Јевреја у њихову земљу, коју им је Господ обећао пре четири ми-

1 Псалам 137:5-6. Превео др Александар Бирвиш. Британско и инострано библијско друштво, 
Београд 1990. год.
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ленијума, био је Теодор Херцл. Овај новинар који је живео у Бечу и писао 
текстове за позоришне комаде, а који се у почетку није много интересовао 
за повратак својих сународника у Палестину, па чак и био критичар таквих 
идеја, постао је циониста захваљујући још једној од лажних оптужби упе-
реној против припадника свога народа – која је позната као „Драјфусова 
афера“. Наиме, у октобру 1894. године у Паризу је ухапшен генералштабни 
капетан Алфред Драјфус под оптужбом да је шпијунирао француску војску 
у корист Немачке. Под притиском јеврејских непријатеља, организован је 
судски процес на коме је Драјфус, уз помоћ лажних докумената и сведочења 
осуђен на доживотну робију и послат на њено издржавање на „Ђавоље ост-
рво“ близу француске Гвајане. У народу се чуло гласно узвикивање пароле 
„смрт Јеврејима“. Према сведочењу самога Херцла, овај лажирани процес 
против Драјфуса је пресудно утицао на њега и начинио га гласноговорни-
ком јеврејског националног покрета. Под његовим вођством, 1897. године у 
Базелу у Швајцарској, одржан је први ционистички конгрес, који је окупио 
204 делегата. На њему је донет следећи проглас (Базелска декларација):

„Ционизам има за циљ да јеврејском народу створи домовину у Палести-
ни која би била обезбеђена јавним законом.

Конгрес је размотрио следеће начине за постизање тог циља:

1. Унапређење погодних линија за насељавање Палестине Јеврејима који се баве 
пољопривредом, занатством и трговином.

2. Организовање и повезивање свег јеврејства путем одговарајућих инс-
титуција, локалних и општих, у складу са законима сваке земље.

3. Јачање осећања јеврејске припадности и националне свести.
 Римокатоличка теологија, попут православне, такође одбацује веровање 

у будуће царство Месије на земљи, сматрајући га кривоверјем: 
4. Предузимање припремних корака за обезбеђење сагласности владе, уколико је 

потребна, за остварење циљева ционизма.“1

Следећи важан догађај који се одиграо на путу ка успостављању израел-
ске државе у Палестини је био Први светски рат, који је као резултат донео 
британско освајање Палестине и ослобађање од Турака. У то време је у Ен-
глеској живео један јеврејски научник по имену Хаим Вајцман, заговорник 
ционизма. Овај научник је открио ацетон, материју која је од стране Брита-
наца била коришћена за израду експлозива, па је на тај начин помогао да 
непријатељске војске Немачке и Аустроугарске буду поражене. Из разлога 
захвалности др Вајцману за овакво сензационално откриће, притисака ци-
ониста, као и својих личних политичких интереса, влада Велике Британије 
подржала је повратак Јевреја у Палестину и успостављање њихове нацио-
налне државе. Том приликом је донет документ који ће у историји бити упа-
мћен по називу „Балфурова декларација“. Први енглески високи комесар у 
(од Турака ослобођеној) Палестини био је Јеврејин sir Herbert Samuel. И он 
је позвао Јевреје који су живели широм света – да се врате у своју прапос-

1 Зоран Пејашиновић, Ционистички покрет од Базелске до Балфурове декларације, стр. 51. 
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тојбину. Од тога доба, па до успостављања израелске државе, у Палестину се 
населило готово пола милиона Јевреја.

Оснивање модерне државе Израел

Три године након завршетка Другог светског рата, у коме је страдало око 
шест милиона припадника старозаветног Божијег народа, 1948. године у Па-
лестини је проглашена независна држава Израел. Влада Велике Британије, 
која је нешто пре као и током Другог светског рата водила прилично нега-
тивну политику у односу на Јевреје да би се додворила арапским државама 
богатим нафтом, након завршетка рата најавила је крај свог протектората 
над Палестином. Врућ кромпир решавања питања успостављања израелске 
државе и јеврејско – арапских односа пренела је на тек основану организа-
цију Уједињених Нација. Ова светска организација основала је комисију за 
Палестину која је требала да нађе решење у вези поделе земље између Изра-
елаца и Палестинаца. Већина у комисији је заступала уверење да Палестину 
треба поделити у две потпуно самосталне државе. Израел је прихватио план 
којим је добијао 56, 17% територије. Палестинци, којима је преостало 42, 
83% територије били су незадовољни, а арапске државе су захтевале да на 
читавој територији буде установљена палестинска држава у којој би Јевреји 
добили статус националне мањине.1 

Приближавао се 14. мај 1948. године, датум за који је Британија најавила 
престанак свога мандата над поменутом територијом Блиског истока. Ујут-
ру, 14. маја, последњи високи комесар у Палестини sir Alan G. Cunningham 
је напустио Јерусалим. Након инспекције поморских снага у Хаифи тачно 
у поноћ, спуштена је Британска застава, чиме је престала њена управа над 
Палестином, која је трајала 30 година, 5 месеци и 4 дана: 

„Истог послијеподнева Давид Бен Гурион је у име Жидовског нацио-
налног вијећа и Генералног ционистичког вијећа прочитао прокламацију о 
проглашењу независне и суверене жидовске државе:

‘ERETZ IZRAEL (Земља Израелова) је мјесто настанка жидовског наро-
да. Овдје је израстао његов духовни, религијски и политички идентитет. 
Овдје је он имао своју државу, створио културне вриједности од нацио-
налног и свјетског значења и дао човјечанству вјечну Књигу над књигама. 
(...) Ношени том традиционалном и повијесном приврженошћу Жидови су 
тежили у свакој новој генерацији да се поново врате у своју прадомовину. 
Посљедњих десетљећа они су то масовно и чинили. (...) ПРЕМА ТОМЕ, МИ 
ЧЛАНОВИ НАРОДНОГ ВИЈЕЋА, ПРЕДСТАВНИЦИ ЖИДОВСКЕ ЗАЈЕД-
НИЦЕ У ERETZ IZRAELU И ЦИОНИСТИЧКОГ ПОКРЕТА, СКУПИЛИ СМО 
СЕ ОВДЈЕ НА ДАН ПРЕСТАНКА БРИТАНСКОГ МАНДАТА НАД ERETZ 
IZRAELOM, И НОШЕНИ ПРИРОДНИМ И ПОВИЈЕСНИМ ПРАВОМ, КОЈЕ 
ЈЕ ПОТВРДИЛА И ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА УЈЕДИЊЕНИХ НАРО-
ДА, ОБЈАВЉУЈЕМО УСПОСТАВЉАЊЕ ЖИДОВСКЕ ДРЖАВЕ У ERETZ 
IZRAELU, КОЈА ЋЕ СЕ ЗВАТИ ‘ДРЖАВА ИЗРАЕЛ’. (...) НАДАЈУЋИ СЕ У 

1 Види у: Душан Симић; Садат: Мир или авантура, Политика, Београд 1978. год.
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СВЕМОГУЋЕГА, МИ ПОТПИСУЈЕМО ОВУ ПРОКЛАМАЦИЈУ НА ОВОМ 
САСТАНКУ ПРИВРЕМЕНОГ ВИЈЕЋА ДРЖАВЕ, НА ТЛУ ДОМОВИНЕ, У 
ГРАДУ ТЕЛ АВИВУ, У ПРЕДВЕЧЕРЈЕ БЛАГДАНА СУБОТЕ, 5. DANA IYARA 
5708. (14. свибња 1948)’.“1 

На овај начин био је учињен најзначајнији корак ка будућем потпуном 
испуњењу пророчанства које је изрекао Божији слуга Језекиљ. Израиљци 
(Израелци) су поново, након безмало два миленијума, били у својој држави 
– из које су њихови преци, по речима Господа Исуса Христа - били протера-
ни због одбацивања Божијег Месије. Повратак Израелаца у своју земљу се 
наставља. Од оснивања државе до данашњих дана, број повратника изно-
си више милиона људи. Божија Реч објављена преко пророка Језекиља се 
обистињује управо пред нашим очима.

Израелско – арапски ратови

Неколико дана пре проглашења модерне јеврејске државе, први израел-
ски премијер Давид Бен Гурион послао је Голду Меир на тајни састанак са 
Абдулахом, хашемитским владаром, који је међу Јеврејима био поштован 
као најумеренији арапски лидер. Абдулах је одмах саопштио г-ђи Меир да 
се арапска лига спрема да војном силом спречи формирање Израела. Еги-
пат, Сирија, Либан, Ирак и Јордан су већ окупљали своје снаге. Ипак, исход 
рата који је био на помолу, не само да није био повољан за Палестинце (што 
се тиче проширења територије која би била под њиховом управом) већ је 
дао прилику Божијем заветном народу да касније, из рата у рат, стално за-
узима нова пространства:

„Први израелско-арапски рат траје, са променљивом срећом, осам месе-
ци. У њему, на обема странама, гине око дванаест хиљада људи. У почетку 
арапске армије, од којих некима још командују британски официри, пости-
жу извесне успехе: Јорданци, под фамозним сер Џон Глаб Пашом, освајају 
јеврејски део Јерусалима; Египћани продиру у пустињу Негев, а Ирачани 
стижу надомак Хаифе. Али, организованији и снажније мотивисани Изра-
елци преокрећу ток рата и, до краја, заузимају још готово половину терито-
рије коју је светска организација наменила палестинским Арапима.“2

И поред бриљантне победе Божијег народа над агресорским војскама 
неколико арапских држава, Јерусалим још увек није припадао Јеврејима у 
потпуности. Један његов део (Стари град у коме се налази и храмовно брдо 
и „Зид плача“) пао је у руке Јорданаца. У наредних деветнаест година Јеру-
салим је био подељени град.

Након „Суецке кризе“ и напада здружених британско – француско – из-
раелских снага на Египат 1956. године, на Синајском полуострву су разме-
штене трупе Уједињених Нација (плави шлемови). Током наредних година, 
израелска авијација и артиљерија су често вршиле одмазде и над терито-
ријом Сирије због њене подршке Палестинцима који су вршили терорис-

1 Милован Балетић, Повратак Жидова у земљу Израелову, стр. 341-343. Нагласак мој.

2 Душан Симић, Садат: Мир или авантура, стр. 22.
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тичке нападе. У мају 1967. године, египатском председнику Насеру су из 
Дамаска и Москве стигла упозорења да Израел концентрише своје трупе на 
сиријској граници – те да ће, највероватније, ускоро уследити напад на ту 
државу. Председник Египта је због тога затражио повлачење плавих шле-
мова са Синајског полуострва, да би гомилањем својих трупа на границу са 
Израелом успоставио противтежу израелском гомилању трупа према Си-
рији. На изненађење свих, па и самог председника Насера, Уједињене На-
ције су донеле одлуку да се плави шлемови што пре повуку. Египатске снаге 
су заузеле читаво Синајско полуострво, а Каиро је обновио блокаду Акабс-
ког залива – која је била повучена после рата 1956. године. Ево како се даље 
одвијала блискоисточна криза те 1967. године:

„Египатски потпредседник Захарија Мохиједин управо се, 5. јуна, спре-
мао да крене у Вашингтон на преговоре, када је Израел – позвавши се на 
затварање Акабског залива као на casus belli - свим својим снагама извршио 
изненадни агресивни напад на египатске положаје. Израелски ‘миражи’ 
су у року од неколико десетина минута на пистама египатских аеродрома 
уништили главнину египатске ваздушне силе. Добро обучени и изванред-
но наоружани, израелски војници, чији је морал био подстакнут пропаган-
дом неких арапских радио-станица о томе како ће ‘Израелци бити бачени у 
море’, у року од три дана заузели су цео Синај и избили на Суецки канал. У 
два следећа дана, у рату са армијом краља Хусеина, освојили су целу Цисјор-
данију и избили на реку Јордан. Деветог и десетог јуна, после најогорче-
нијих битака рата, заузели су и читаву сиријску Голанску висораван.

Израел је победнички ликовао; арапски свет је био у стању најдубљег 
шока.“1

Оно што је посебно важно за наше разматрање библијских пророчанс-
тава о скором успостављању месијанског (Христовог) царства над Израиљ-
цима поново окупљеним у својој држави јесте оно што ћу управо поменути. 
Наиме, у овом рату, Израелски војници су ослободили читав Јерусалим, тј. 
његов стари део који је деветнаест година био у рукама Јорданаца. Храмско 
брдо и „Зид плача“ били су поново у рукама Јевреја. Велики рабин Шломо 
Горен је, препознајући знаке времена, тим поводом изјавио: „Ушли смо у 
месијанско доба“. А професор Jeshua Prawer са хебрејског универзитета је 
допунио претходну изјаву речима: „Готово две хиљаде година је овај народ 
морао да чека своје избављење како би могао да ослушкује Месијине 
кораке који се приближавају.“2 Очигледно је да су ова двојица уваже-
них људи у поновном успостављању израелске власти над целим Јерусали-
мом, што значи и над местом некада постојећег храма, препознали велики 
знак који указује на скоро успостављање месијанског царства над Израелом. 
Према казивањима Старога и Новога завета, пре (поновног) доласка јеврејс-
ког Месије (Христа), храм у Јерусалиму ће поново бити сазидан и у њему 
бити успостављен старозаветни систем жртвовања.

1 Наведено дело, стр. 29.

2 Види у: Joackim Langhammer, Što će biti od ovoga svijeta?, Riječi iskrene – Pušćine 1996. god. 
str. 56.
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Испуњење седамдесете Данилове седмице

Према речима Господа Исуса Христа записаним у Лк. 21:24, Јерусалим ће 
газити многобошци „док се не испуне времена многобожаца“. Ова „време-
на“ су почела још давно, у време Навуходоносоровог уништења првог јеру-
салимског храма. Као што смо малочас увидели, од 1967. године Јерусалим 
је у рукама Јаковљевих потомака, али се „времена многобожаца“ још увек 
нису испунила. Оно што ће се дешавати пред само истицање овог времена 
казују нам даљи стихови поменутог текста из ев. по Луки:

„И биће знакова на сунцу, месецу и звездама, а на земљи страх ће обузети 
народе, тако да неће имати куд од хуке и морских валова, људи ће издисати 
од страха и очекивања онога што иде на свет; јер ће небеске силе бити уз-
дрмане. И тада ће угледати Сина човечјег како долази на облаку с великом 
силом и славом. А кад се ово почне збивати, исправите се и подигните своје 
главе јер се приближава ваше избављење.“1

Ово време, испуњено великим невољама, у којем ће сам Господ судити 
безбожним земаљским становницима, јесте управо време о којем смо го-
ворили на почетку овог проучавања. Сетимо се, говорили смо о „дану ос-
вете Бога нашега“ (Иса. 61:2; Малахија 4:5) који ће наступити након долас-
ка пророка Илије на земљу – ради проповедања Господњег еванђеља. Оно 
што је битно да знамо јесте и то да данашњи Израелци, као и ондашњи, не 
прихватају чињеницу да је њихов Месија заправо Исус из Назарета. Они и 
даље чекају другачијег месију – а он ће им доћи у лику никог другог до са-
мог антихриста, који ће највероватније бити по телесном пореклу Јеврејин. 
Као што смо у ранијем разматрању пророчанства из књиге пророка Дани-
ла утврдили, након Исусовог уласка у Јерусалим и његовог распећа, тј. ис-
пуњења пророштва о 69 седмица, настала је велика пророчка „пукотина“ у 
којој је смештено деловање Христове новозаветне Цркве. У последње време 
за човечанство, мораће да буде испуњена и последња, седамдесета седми-
ца, као и сви догађаји предвиђени за њу, да би месијанско царство могло 
да буде успостављено. Дакле, према старозаветном пророчанству и најави 
Господа Христа да ће „Илија најпре доћи и све успоставити“ (Мт. 17:11), за 
време последњих седам година постојања грешне људске цивилизације мо-
рамо да очекујемо долазак на земљу овог Божијег пророка. Његову најаву 
налазимо и у Откривењу Јовановом у 11. поглављу, где се спомиње још не-
колико занимљивих детаља. Погледајмо како гласи овај текст:

„И даде ми се трска слична штапу, с овим речима: устани и измери храм 
Божији и жртвеник и оне што се у њему Богу моле. А спољашње двориште 
храма остави на миру и не мери га, јер је дано многобошцима, и они ће га-
зити свети град четрдесет и два месеца. И даћу двојици својих сведока па 
ће у оделу за жалост пророковати хиљаду двеста и шездесет дана. Ови су 
две маслине и два свећњака што стоје пред Господом земље. И ако ко хоће 
да им науди, ватра излази из њихових уста и прождире њихове непријатеље. 
И ако ко зажели да им науди, мора овако да буде убијен. Ови имају власт 

1 Ев. по Луки 21:25-28.
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да затворе небо – да не пада киша у дане њиховог пророковања, и имају 
власт над водама – да их претварају у крв, и да ударе земљу сваком недаћом 
– колико год пута зажеле. И кад сврше своје сведочанство, звер која излази 
из бездана ратоваће против њих, и победиће их, и убиће их. И њихова те-
леса лежаће на улици великог града, који се у духовном смислу зове Содом 
и Египат, где је и њихов Господ био распет. И људи од народа и племена и 
језика и народности гледаће њихова телеса три и по дана, и неће дозволити 
да њихова телеса положе у гроб. И који станују на земљи радоваће се за њих 
и веселиће се, и слаће дарове један другоме, зато што су ова два пророка 
намучили становнике земље. И после три и по дана уђе у њих дух живота од 
Бога, па стадоше на своје ноге, а велики страх спопаде оне који их гледаху. 
И чуше снажан глас са неба који им је говорио: попните се овамо. И попеше 
се на небо у облаку, и видеше их непријатељи њихови.“1

Према управо наведеној пророчкој речи у којој се описује деловање два 
Божија пророка (по знацима њихове делатности највероватније се ради о 
пророцима Илији и Мојсију), најпре се истиче чињеница да ће храм у Је-
русалиму постојати, а да ће његово спољашње двориште (као у библијским 
временима) бити дато многобошцима, уз назнаку да ће га они газити 42 ме-
сеца (1260 дана или три и по године). Веома је занимљиво и то да ће у исто 
време, један до другог, постојати два верска објекта. Јерусалимски храм који 
ће, према вестима из Израела, бити изграђен у скорој будућности и ислам-
ска џамија са позлаћеном куполом, названа Омарова џамија. Занимљиво 
је такође да ће двојица пророка сведочити 1260 дана, управо онолико дуго 
колико ће и многобошци газити спољашње храмовно двориште. О чему се 
овде заправо ради?

Према пророчанствима записаним у књизи пророка Данила у 9:27 и От-
кривењу 11:3 и 12:14, последња „седмица“ (из Даниловог пророчанства 9:24-
26) је подељена на два једнака дела од по три и по године. Почетак првог тро-
ипогодишњег периода обележиће појављивање човека којег Библија назива 
Антихристом, а који ће према пророштву бити владар последњег безбожног 
царства на земљи пре успостављања царства небеског. Према Светом писму, 
територија којом ће овај човек управљати биће иста она коју је некада давно 
заузимало Римско царство (Данило 7:7-8, 19-27). Чак се помиње и сам град 
Рим, као град који ће имати огромног утицаја на многа политичка као и 
религијска збивања (Отк. 17:1-6, 18)2. Антихристова владавина ће из почетка 
бити демократска и веома популарна код широких народних маса. Према 
пророку Данилу, овај владар ће успоставити политички савез са многим 

1 Откривење Јованово 11:1-12. Нагласак мој.

2 Овај град се у Откривењу упоређује са женом блудницом која је „пијана од крви светих и 
крви Исусових сведока“. Римокатолички теолози у свом тумачењу сматрају да се ту ради о 
древном незнабожачком Риму из првих векова прогона хришћана, но пошто се овде ради о 
будућим догађајима највероватније је да је реч о папском Риму, који је током средњег века 
прогонио и предавао на смрт многе верске неистомишљенике под паролом очувања „праве 
вере“. Међу стотинама хиљада и милионима невиних страдалника су били и многи прави, 
библијски, нановорођени хришћани, који се нису слагали са небиблијским доктринама које 
је исповедала папска црква. (О малочас поменутом тумачењу Римокатоличке цркве види 
више у: Biblija Kršćanske sadašnjosti, Zagreb 1983. god. str. 1271).
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државама па и са Израелом – за период од седам година. У половини „сед-
мице“ (тј. после три и по године) изненада ће раскинути савез са модерном 
државом старозаветног Божијег народа, а прогонство Израиљаца ће поново 
отпочети. Важно је напоменути и то да ће управо овај (први) период задње 
„седмице“ бити обележен Мојсијевим и Илијиним појављивањем. Током 
њиховог троипогодишњег проповедања међу Јеврејима, многи Јаковљеви 
потомци ће прихватити Исуса Христа за свог Месију и Спаситеља. У то вре-
ме ће се испунити и пророштво које је више стотина година пре Христовог 
рођења изрекао пророк Јоил:

„И познаћете да сам ја усред Израиља, и да сам ја Господ Бог ваш, и да 
нема другога, и народ мој неће се посрамити довијека. И послије ћу излити 
дух свој на свако тијело, и прорицаће синови ваши и кћери ваше, старци ће 
ваши сањати сне, младићи ће ваши виђати утваре. И на слуге ћу и на слуш-
киње у оне дане излити дух свој; и учинићу чудеса на небу и на земљи, крв и 
огањ и пушење дима. Сунце ће се претворити у таму и мјесец у крв прије 
него дође велики и страшни дан Господњи. И сваки који призове 
име Господње спашће се; јер ће на гори Сиону и у Јерусалиму бити спасење, 
као што је рекао Господ, и у остатку који позове Господ.“1

Ово пророчанство се делимично испунило у време оснивања Христове 
Цркве, на дан Педесетнице, али са том разликом што тада нису уследили 
знаци катаклизме – као што ће се то десити у последње време. Као што смо 
раније говорили, пророк Данило предвиђа „укидање жртве и приноса“ у 
половини „седмице“, што јасно указује на то да ће у будућности бити по-
дигнут храм у коме ће се ово жртвовање вршити. Три и по године након 
успостављања савеза са Израелом, и исто толико времена протеклог од по-
четка проповедања двојице пророка послатих са неба – поменута двојица ће 
бити убијена од стране антихристових атентатора. Њихова тела ће лежати 
на улицама Јерусалима неколико дана, након чега ће их Господ подићи у 
нови живот и ваздигнути на небо (Отк. 11:7-12). Баш у то време ће се збити 
још један драматичан догађај о којем говоре старозаветни пророци, Господ 
Христос, као и Његови апостоли. Антихрист, чијом ће се вољом прекинути 
приношење жртава Израиљевом Господу Богу у складу са старозаветним 
прописима, ући ће у Јахвеов храм у Јерусалиму и сести у њега, приказујући 
себе – да је он Бог. Ево како нас о томе извештава Свето писмо:

„Потом ће настати силан цар, и владаће великом државом и радиће што 
хоће (...) А од времена кад се укине жртва ваздашња и постави гнусоба 
пустошна, биће тисућа и двјеста и деведесет дана.“2

„Када, дакле, видите да гнусоба опустошења, о којој је говорио 
пророк Данило, стоји на светом месту, ко чита нека разуме, тада 
становници Јудеје нека беже у горе, а ко буде на крову нека не силази да 
узме што из своје куће, и ко буде у пољу нека се не враћа да узме свој огртач. 
Тешко трудним женама и дојиљама у те дане. Молите се да бежање ваше не 
буде у зиму или у суботу; јер ће тада бити велика невоља, какве није било 

1 Књига пророка Јоила 2:27-32. Нагласак мој.

2 Књ. пророка Данила 11:3; 12:11. Нагласак мој.
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од постања света до сада, нити ће бити. И ако се не би скратили они дани, 
не би се спасао ни један човек. Али због изабраних скратиће се они дани.“1

„Децо, последњи је час, и као што сте чули да ће антихрист доћи... (...) Ко 
је лажљивац ако не онај који пориче да је Исус Месија? То је антихрист – ко 
пориче Оца и Сина.“2

„Да вас нико не превари ни на који начин; јер нема дана Господњег док 
прво не наступи отпад и не појави се човек греха, син погибли, који се про-
тиви и диже на све што се назива Богом или светињом, тако да ће сести 
у храм Божији и самога себе представљати – да је он Бог.“3

Господ Исус Христос се, дакле, у тексту из ев. по Матеју позива на Дани-
лово пророчанство и потврђује га речима да ће у време постављања „гнусобе 
опустошења“ у свето место (храм) – настати велика невоља какве није било 
откако је људи на земљи нити ће је икада бити. Посебно, ова невоља ће бити 
у вези са израиљским народом, јер управо њима Исус поручује да „беже у 
горе“ (брда и планине) ради спасавања голих живота. Јованово Откривење 
нам ставља до знања да ће антихрист повести велики рат против Израелаца 
настојећи да потре како оне Јевреје који су се преко сведочанстава двојице 
пророка преобратили на хришћанство, тако и остало Јаковљево потомство. 
Рат ће трајати све до Господњег другог доласка, и то у наредне три и по годи-
не (Отк. 12. гл.). Пророк Данило је такође предвидео овај догађај и поступке 
човека безакоња:

„И говориће ријечи на вишњега, и потираће свеце вишњега, и помишљаће 
да промијени времена и законе; и даће му се у руке за вријеме и за времена 
и за по времена (тј. три и по године; прим. И. С.). Потом ће сјести суд, и 
узеће му се власт, те ће се истријебити и затрти сасвијем. А царство и власт 
и величанство царско под свијем небом даће се народу светаца вишњега; 
његово ће царство бити вјечно царство, и све ће власти њему служити и слу-
шати га.“4

Оно што је још веома важно да истакнем јесте и изјава Господа Исуса 
Христа коју је изрекао својим сународницима у време када су га одбацили 
као свог Месију:

„Него вам кажем, од сада ме нећете видети док не речете: нека је благо-
словен који долази у име Господње.“5

Наиме, за време великог антихристовог рата против Израела, у којем ће, 
према Откривењу, на супротстављеним странама учествовати готово све ве-
лике светске силе (Отк. 9. гл.) и у коме ће изгинути једна трећина станов-
ништва планете (дакле више од две милијарде), на страни Јевреја изгубиће 
животе око две трећине тада живећих потомака Авраама, Исаака и Јакова. 
О овој страшној катаклизми и будућој погибији многих Израиљаца писао је 
и пророк Захарија пре два и по миленијума:

1 Ев. по Матеју 24:15-22. Нагласак мој.

2 1. посл. Јованова 2:18, 22-23.

3 2. посл. Солуњанима 2:3-4. Нагласак мој.

4 Књ. пророка Данила 7:25-27. Нагласак мој.

5 Ев. по Матеју 23:39.
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„И у свој земљи, говори Господ, два ће се дијела истријебити у њој и по-
гинути, а трећи ће остати у њој; И ту ћу трећину метнути у огањ, и претопићу 
их како се претапа сребро, и окушаћу их како се куша злато; они ће призвати 
име моје, и ја ћу им се одазвати и рећи ћу: то је мој народ; а они ће рећи: 
Господ је Бог наш.“1 

Тек након ове страшне несреће која ће задесити Израел (као и читаво 
човечанство) Јевреји ће, сусревши се са својим потпуним уништењем, зава-
пити ка Богу као свом Спаситељу. Према Исусовим речима, његови сапле-
меници ће га поново видети тек када буду рекли „да је благословен онај који 
долази у име Господње.“ О самом тренутку доласка израиљског Месије са 
неба на земљу, Свето писмо нас овако извештава:

„И излићу на дом Давидов и на становнике Јерусалимске дух милости и 
молитава, и погледаће на мене којега прободоше; и плакаће за њим као за 
јединцем, и тужиће за њим као за првенцем.“2

„Одмах после невоље оних дана сунце ће потамнети и месец неће давати 
своје светлости, и звезде ће падати с неба, и силе небеске уздрмаће се. И тада 
ће се на небу појавити знак Сина човечјег, па ће тада закукати сва племе-
на на земљи, и угледаће Сина човечјег где долази на облацима са силом и 
великом славом.“3

„Ево, иде са облацима и гледаће га свако око и они који га прободоше, и 
кукаће за њим сва племена земаљска. Да, амин.“4

Као што је јасно из управо наведених текстова, на самом крају „великих 
невоља“ за читав свет, када Јевреји, који су „проболи Христа“ буду за њим 
плакали и у покајању га прихватили за свог Месију, безбожност са земље ће 
занавек бити уклоњена, сви антихристи поражени а месијанско божанско 
царство успостављено. У тај дан, дан успостављања царства, ноге Исуса Ме-
сије ће стати на Маслинску гору (Зах. 14:4; Дела ап. 1:6-12):

„И у тај ће дан протећи из Јерусалима вода жива, пола к источном мору а 
пола к западном мору, и биће и љети и зими. И Господ ће бити цар над свом 
земљом, у онај дан биће Господ један и име његово једно.“5

На самом почетку царства Месије над Израиљем као и над читавом 
земљом, уследиће и васкрсење мртвих праведника. Међутим, пошто је тема 
о васкрсењу мртвих обимна, о њој ћемо говорити у току разматрања које је 
пред нама, а то је проучавање односа другог Христовог доласка и постојања 
као и окончања мисије (посланства) земаљске новозаветне Цркве.

Други Христов долазак и мисија новозаветне Цркве

На исти начин као што православна теологија (есхатологија) не признаје 
никакву улогу израиљског народа у вези са другим Христовим доласком, 

1 Књ. пророка Захарије 13:8-9.

2 Књ. пророка Захарије 12:10. Нагласак мој.

3 Ев. по Матеју 24:39-40. Нагласак мој.

4 Откривење Јованово 1:7. Нагласак мој.

5 Књ. пророка Захарије 14:8-9.
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што је наравно (као што смо се уверили) погрешно, такав је случај и са ту-
мачењем односа мисије новозаветне Цркве у односу на Господњи повратак. 
Током проучавања које следи, увидећемо да теологија Источне цркве од-
ступа од учења Светог писма и по овом питању. Као што смо могли да уочи-
мо током ранијег разматрања, Господ Исус Христос је најавио свој поновни 
долазак тако што је рекао да ће му претходити велики и силни знаци на 
небу и на земљи, долазак антихриста, велики ратови и природне катастро-
фе каквих није било никада у ранијој историји човечанства. Међутим, ако 
добро обратимо пажњу, овај Исусов говор који је најавио будућу катаклизму 
био је упућен јеврејском народу (Израиљу) – а не Његовој Цркви, која је тек 
требала да буде основана. Постоји велика разлика између другог Христовог 
појављивања у односу на Цркву и Његовог доласка везаног за судбину Из-
раиља (Израела). Ово мора да буде посебно истакнуто, јер се у томе и сас-
тоји главна грешка православне теологије. Наиме, када Господ Исус говори 
верницима који су по националности Јевреји, а који ће се обратити Богу и 
Његовом Месији током великих невоља (последње Данилове седмице), Он 
каже:

„И биће знакова на сунцу, месецу и звездама, а на земљи страх ће обузети 
народе, тако да неће имати куд од хуке и морских валова, људи ће издисати 
од страха и очекивања онога што иде на свет; јер ће небеске силе бити уздр-
мане. И тада ће угледати Сина човечјег како долази на облаку са великом 
силом и славом. А кад се ово почне збивати, исправите се и подигните 
своје главе, јер се приближава ваше избављење.“1

Господ очигледно даје на знање људима да када виде да се „све ово збива“, 
подигну своје главе јер је Његов повратак на прагу. Други Исусов долазак у 
небеској слави ће бити најављен великим невољама – и свако ко у то време 
буде познавао Свето писмо – моћи ће да препозна ове унапред проречене 
догађаје. Међутим, Господ Христос је у исто време говорио о свом другом 
доласку и као о дану који ће доћи изненада, без икаквих чудесних знакова 
који би му претходили. Ево шта Исус о томе саопштава својим ученицима:

„Бдите дакле, јер не знате у који дан ће доћи Господ ваш. А ово знајте, 
када би домаћин знао у коју ноћну стражу ће лопов доћи, бдио би и не би 
дозволио да се поткопа његова кућа. Зато и ви будите спремни, јер ће Син 
човечји доћи у час када не мислите.“2

Као што примећујемо у управо наведеном тексту, Господ упозорава своје 
ученике да стално треба да буду духовно будни и чекају Његов повратак – 
јер ће се он одиграти изненада. Пример којим Исус свој долазак упоређује 
са сликом лопова који се прикрада да би нешто украо из куће је веома илуст-
ративан. Из Исусовог поређења произилази оно што се и уистину дешава 
– а то је да се крадљивац приближава туђој кући веома лагано и то у време 
када се домаћин најмање нада његовом доласку. Притом, он се наравно тру-
ди да не начини ни најмањи шум или буку на основу које би могао да буде 
откривен. Очигледно је, дакле, да Господ истиче двоструку природу свога 

1 Ев. по Луки 21:25-28. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 24:42-44. Нагласак мој.
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повратка на земљу, или боље речено, најављује најпре тајанствени, а потом 
и јавни, свима видљиви, долазак у небеској слави. Да би нам ово било јас-
није, погледаћемо шта нам о томе говоре остали новозаветни текстови.

Вазнесење новозаветне Цркве

„Нека се не узнемирава ваше срце; верујте у Бога, и верујте у мене. У дому 
мога Оца има много станова; да није тако, зар бих вам рекао: идем да вам 
припремим место. И кад одем и припремим вам место, доћи ћу опет и 
узећу вас к себи, да и ви будете где сам ја.“1

Према речима Господа Исуса Христа и апостола, записаних у Новом 
завету, веома јасно произилази да је први наредни догађај предвиђен Бо-
жијим пророчким календаром тајно вазнесење нановорођених верника 
(Христове Цркве) на небо – у небески Јерусалим. У претходно проучаваној 
целини истакао сам чињеницу да ми данас живимо у пророчкој „временс-
кој пукотини“ након завршетка 69. и почетка 70. Данилове седмице, која ће 
отпочети да се испуњава на крају времена, седам година пре успостављања 
Христовог месијанског царства над Израиљем и читавом планетом. Према 
Божијој провидности, старозаветни Јевреји су одбацили свога Месију и на 
тај начин омогућили испуњење Господњег плана који је у времену пре Ису-
совог рођења био сакривен. Тај план је подразумевао оснивање новозаветне 
Цркве, Божијег народа састављеног од припадника свих народа на земљи. 
У посланици Римљанима апостол Павле потврђује библијску истину о томе 
да су Јаковљеви потомци окорели и постали Богу непокорни – да би унап-
ред одређени број многобожаца, кроз веру у Христа (у оквиру Цркве), био 
спашен. Након тога ће се, према овом апостолу (и осталом целобиблијском 
учењу) одиграти догађаји који ће довести и до спасења израиљског народа:

„Не желим наиме, браћо, да вам остане непозната ова тајна, да не би 
мудровали по својој мудрости: један део Израиља је окорео – док не 
уђу сви многобошци, и тако ће се спасти сав Израиљ, као што је 
написано: ‘Избавитељ ће доћи са Сиона, одвратиће безбожност од Јакова. И 
ово им је завет од мене, кад уклоним њихове грехе’.“2

Према Павлу, овакав развој догађаја је био „тајна“ за старозаветне вер-
нике – а он жели да сада буде откривен новозаветним хришћанима. У време 
када је Исус, мало пре свога вазнесења, био са ученицима на Маслинској 
гори, они су му поставили следеће питање:

„А окупљени питаху га овим речима: Господе, хоћеш ли у ово време 
поново успоставити царство Израиљево? Он им рече: Није ваше да 
знате времена или рокове које је Отац одредио својом влашћу, него ћете 
примити силу – кад Дух Свети сиђе на вас, и бићете моји сведоци како у 
Јерусалиму тако и по свој Јудеји, и Самарији, и све до краја земље.“3

1 Ев. по Јовану 14:1-3. Нагласак мој. 

2 Посл. Римљанима 11:25-27. Нагласак мој.

3 Дела апостолска 1:6-8. Нагласак мој.
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Према Господњим речима, пре успостављања царства над Израиљем, 
његови ученици морају да проповедају еванђеље „све до краја земље“. Овак-
ву заповест читамо и у ев. по Матеју:

„Тада приђе Исус и рече им: мени је дана свака власт на небу и на земљи. 
Зато идите и начините све народе мојим ученицима, крстећи их у име Оца 
и Сина и Светога Духа, учећи их да држе све што сам вам наложио; и ево, ја 
сам с вама у све дане до свршетка света.“1

Хришћанство и порука еванђеља се шири светом већ готово пуних 
двадесет векова. У данашње време више него икада раније, захваљујући 
средствима масовне комуникације (уз помоћ дељења и продаје Библија, 
хришћанске литературе, филмова, радио и телевизијских емисија...). Про-
поведање еванђеља и доступност Светог писма обичном човеку је било ум-
ногоме отежано до XV века, из разлога што су се свети списи умножавали 
преписивањем. Тај поступак је био врло спор, а примерци таквих Библија 
веома скупи – па стога и недоступни широким народним масама. Тек у XV 
веку, проналаском штампарске машине, почело се и са масовнијим умно-
жавањем Књиге над књигама – која је из деценије у деценију постајала све 
приступачнија обичном свету – кроз превођење на народне језике. Ипак, 
ХХ век представља прекретницу у брзини ширења еванђеља по читавом 
свету. Током последњих сто година основана су многа библијска друштва 
која се баве штампањем Светих писама на готово свим језицима. У прошлом 
веку подељено је на милијарде примерака Библија (или њених делова, Но-
вих завета и еванђеља), хришћанских књига, брошура, трактата... Снимље-
но је мноштво филмова (документарних, играних и цртаних) са библијском 
тематиком, које је видело на стотине милиона становника наше планете. 
Сателитски преноси еванђелских проповеди познатих светских евангелиза-
тора су такође допринели и још увек доприносе продирању Христове поруке 
помирења са Богом у сваки дом, па чак и у државама које нису наклоњене 
хришћанству. Хришћански мисионари залазе и у најдубље џунгле Амазо-
није, Африке и Индонезије да би задобили људе за Христа...

Данашње време је, дакле, управо оно о коме су прорицали Христос и 
апостоли – време пред други Господњи долазак. Исус је веома уско повезао 
глобално проповедање еванђеља са тренутком Његовог повратка на земљу:

„И проповедаће се ово еванђеље о царству по свему свету за сведо-
чанство свима народима, и тада ће доћи крај.“2

Према свим знацима о којима смо до сада говорили а који указују на ско-
ри Христов долазак, као што су сакупљање Јевреја у њима обећаној земљи, 
припрема за изградњу јерусалимског храма, уједињење „Римског царства“, 
као и проповедање еванђеља по целом свету, можемо са сигурношћу да твр-
димо да се налазимо на корак од тајног Господњег доласка – ради вазнесења 
Цркве на небо. У тексту којег сам цитирао на почетку ове целине (Јн. 14:1-3), 
јасно налазимо Спаситељеву изјаву да ће – када ученицима приправи место 
– поново доћи и узети их себи, да би и они били тамо где је Он (запазимо 

1 Ев. по Матеју 28:18-20. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 24:14. Нагласак мој.
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да Исус овде не каже да ће доћи да буде тамо где су они – дакле на земљи, 
што ће се десити приликом успостављања царства - већ да ће их узети к 
себи). Ово „узеће“ Цркве на небо ће се, према Библији, засигурно десити 
пре почетка последње, седамдесете Данилове седмице, тј. великих невоља 
и катаклизми које ће задесити свет. То потврђује апостол Павле у једној од 
својих посланица:

„...како сте се ви од идола обратили Богу, да служите живом и истинитом 
Богу, и да са небеса очекујете његовога Сина кога је васкрсао из мртвих, 
Исуса који нас избавља од гнева који долази.“1 

Када говори о тајном Христовом доласку у облаке ради вазнесења Цркве, 
исти апостол наставља говорећи:

„Не желимо, браћо, да останете у незнању у погледу оних који су уснули, 
да не будете ожалошћени као остали који немају наде. Ако, наиме, верујемо 
да је Исус умро и васкрсао, тако ће Бог Исусовим посредством повести с њим 
и оне који су уснули. Јер ово вам казујемо речју Господњом – да ми који жи-
вимо и остајемо до доласка Господњег нећемо претећи оне који су уснули. 
Јер ће сам Господ на заповест, на глас арханђела и на трубу Божију сићи са 
неба, те ће мртви у Христу васкрснути прво. Затим ћемо ми живи, ми 
који преостајемо, бити заједно са њима однети у ваздух – у сусрет 
Господу; и тако ћемо свагда бити са Господом. Стога тешите један дру-
гога овим речима.“2

„А у погледу времена и часа, браћо, немате потребе да вам се пише, јер 
сами тачно знате да ће дан Господњи доћи као лупеж у ноћи. Кад наи-
ме кажу: мир и сигурност, тада ће изненада наићи на њих погибао као бол 
на трудну жену и неће утећи.“3

Текстови које сам управо навео су више него јасни. Они представљају 
најаву испуњења Исусовог обећања датог у Јн. 14:1-3 („доћи ћу и узећу вас 
к себи“). Према откривењу које нам овај апостол износи, Господ Исус ће, 
незнано када (у будућности), доћи у земљину атмосферу (тј. „у облаке“ а не 
на земљу) и изрећи заповест о „васкрсењу мртвих у Христу“ (тј. преминулих 
чланова Цркве из читаве хришћанске историје). Онога тренутка када мртви 
буду васкрсли, живи верници, након свога преображаја у бесмртна и непро-
падљива телеса, биће вазнети заједно са њима у небо – те ће од тада па у веч-
ност бити занавек са Господом. Апостол Павле ову своју тврдњу допуњава 
објавом датом Коринћанима:

„Јер као што у Адаму сви умиру, тако ће и у Христу сви оживети. Али 
сваки у свом реду: као првенац Христос, затим они који Христу припа-
дају – приликом његовог доласка (...) Ево казујем вам тајну: нећемо сви 
помрети, али ћемо се сви изменити, у моменту, у трен ока, кад затруби пос-
ледња труба. Труба ће, наиме, затрубити, и мртви ће бити васкрснути не-

1 1. посл. Солуњанима 1:9б-10. Нагласак мој.

2 1. посл. Солуњанима 4:13-18. Нагласак мој.

3 1. посл. Солуњанима 5:1-3. Нагласак мој.
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распадљиви, а ми ћемо се изменити. Јер ово распадљиво треба да се обуче 
у нераспадљивост, и ово смртно да се обуче у бесмртност.“1

Објављујући хришћанским верницима оно што је у Старом завету била 
тајна, Павле негира могућност будућег заједничког (општег) васкрсења 
верника и неверујућих – онаквог како су у њега веровали Јевреји у складу 
са ограниченим старозаветним објавама. Насупрот томе, он јасно разграни-
чава ова два васкрсења, говорећи да ће „мртви у Христу васкрснути најпре“ 
(1. Кор. 15:23; 1. Сол. 4:16). Господ Исус Христос је, најављујући свој тајни 
долазак и вазнесење верника у небески Јерусалим пре великих невоља, као 
и остављање на земљи оних који нису поверовали, изрекао следеће:

„А о оном дану и часу нико не зна, ни анђели небески, него само Отац. 
Као дани Нојеви, тако ће бити долазак Сина човечијег. Јер као што су у дане 
пред потопом јели и пили, женили се и удавали, до дана када Ноје уђе у 
ковчег, и нису знали док не дође потоп и све однесе, тако ће бити и долазак 
Сина човечијег. Тада ће бити два у пољу, један ће бити прихваћен, 
а други ће бити остављен; две ће млети у млину, једна ће бити 
прихваћена, а друга ће бити остављена. Бдите дакле, јер не знате 
у који дан ће доћи Господ ваш.“2

Након што смо на прави начин схватили библијско учење о првом наред-
ном пророчком догађају, тј. тајном Христовом доласку у облаке, васкрсењу 
мртвих хришћана и вазнесењу Цркве на небо, проучићемо и догађаје који 
ће уследити до успостављања Господњег царства на земљи.

Јагњетова свадба и долазак у небеској слави

Након вазнесења Цркве на небо, чиме ће бити окончана њена мисија 
проношења еванђеља о спасењу неверујућем свету, а чиме ће, такође, бити 
сачувана од „гнева који долази“, наступиће период антихристове владавине 
и време великих невоља (време „великог и страшног дана Господњег“). Ре-
шена свих овоземаљских проблема, Црква – која се у Откривењу Јовановом 
назива и Христовом женом (Отк. 19:7), за време велике земаљске антихрис-
тове тираније, певаће Господу песму хвале:

„Потом видех, и гле, многи народ кога нико није могао изброја-
ти, од сваке народности и племена и народа и језика, где стоје 
пред престолом и пред Јагњетом, обучени у беле хаљине са палмама у ру-
кама својим. И викаху снажним гласом говорећи: спасење припада Богу на-
шему, који седи на престолу, и Јагњету. (...) И прозбори један од старешина 
говорећи ми: ко су и одакле дођоше ови обучени у беле хаљине? А ја 
сам му казао: господине мој, ти знаш. И рече ми: ово су они што долазе 
од велике невоље, који опраше своје хаљине и убелише их у Јагњетовој 
крви. Зато су пред Божијим престолом, те му служе дан и ноћ у његовом хра-
му, а онај што седи на престолу пребиваће над њима. Они неће никад више 
гладовати, ни жеднети, нити ће их сунце пећи нити каква жега, јер ће Јагње, 

1 1. посл. Коринћанима 15:22-23, 51-53. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 24:36-42. Нагласак мој.
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које је насред престола, бити њихов пастир и водиће их на изворе живе воде; 
а Бог ће отрти сваку сузу са њихових очију.“1

Поред свег величанства божанске објаве ваља запазити и Јованову изја-
ву о томе да ови људи обучени у беле хаљине „долазе од велике невоље“. Да 
се овде ради о Христовој Цркви која је вазнета са земље на небо пре вели-
ких невоља несумњиво је, јер се ово велико мноштво састоји од припадни-
ка „свих народа, народности, племена и језика“. Очигледно је да овде нису 
у питању духовна анђеоска бића а ни бестелесне душе Јевреја који су због 
своје вере у Бога и Исуса Месију (коју су стекли кроз проповедање Мојсија 
и Илије) побијени у Израелу током великих невоља. Ови људи се у мате-
ријалним прослављеним телима налазе на небу пред Божијим и Јагњето-
вим (Христовим) престолом.

У време пред само истицање периода последњих седам година људске 
безбожне владавине над планетом Земљом, и испољавања праведног Бо-
жијег гнева над земаљским становницима, Господ Исус Христос ће се ношен 
облацима, у пратњи прослављене Цркве, вратити на земљу и успоставити 
своје царство. Ево како је Господ пред своје распеће одговорио јудејском 
првосвештенику на питање да ли је он заиста Христос, Син Божији:

„Рече му Исус: ти каза; али вам кажем, од сада ћете видети Сина човечјег 
где седи с десне стране силе и долази на небеским облацима.“2

Такође, рекао је и:
„Одмах после невоље оних дана сунце ће потамнети и месец неће давати 

своје светлости, и звезде ће падати с неба, и силе небеске уздрмаће се. И 
тада ће се на небу појавити знак Сина човечјег, па ће тада закукати сва 
племена на земљи, и угледаће Сина човечјег где долази на облацима небес-
ким са силом и великом славом.“3

У Јовановом Откривењу је догађај Христовог славног повратка и жесто-
ког обрчуна са војском безверних описан много детаљније:

„И видех отворено небо, и види, бео коњ, и који седи на њему зове се Вер-
ни и Истинити, и он суди и ратује по правди. Очи су му ватрени пламен, 
а на глави му многе круне, са написаним именом које нико не зна сем њега. 
И беше обучен у хаљину натопљену крвљу, и његово име зове се Реч Божија. 
А небеске војске на белим коњима, обучене у бело, чисто платно, пратиле 
су га. И из његових уста изиђе оштар мач – да њим побије многобошце. И он 
ће им бити пастир са гвозденом палицом; и он ће газити муљару љутог вина 
гнева Бога Сведржитеља. Он има на хаљини и на свом бедру написано име: 
цар царева и господар господара.“4

Након кажњавања антихриста и његовог помоћника, лажног пророка, 
бацањем у огњено језеро (Отк. 19:20), као и „везивања“ сотоне и бацања 
у бездан на хиљаду година, Господ Христос ће, према пророштву Божијег 
слуге Захарије и анђеоској најави (Зах. 14:4; Дела ап. 1:11-12), сићи са неба 

1 Откривење Јованово 7:9-10, 13-17. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 26:64. Нагласак мој. Види и: Мк. 14:61-62.

3 Ев. по Матеју 24:29-30. Нагласак мој.

4 Откривење Јованово 19:11-16. Нагласак мој.
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са великом славом и стати на Маслинску гору. Тога тренутка ће уследити 
васкрсење свих праведника (кроз веру оправданих верника) који су икада 
живели на земљи – почевши од Адама па све до оних који су погинули за 
време антихристове владавине. О овом васкрсењу нам детаљно говори апос-
тол Јован у последњој и најпотпунијој пророчкој књизи Светога писма – От-
кривењу 20-тој глави:

„И видјех пријестоле и сједоше на њих, и даде им се суд; и душе посјече-
них за свједочанство Исусово и за ријеч Божију, који се не поклонише звије-
ри и лику њезином, и не примише жига на челима својим и на руци својој; и 
оживјеше и цароваше са Христом хиљаду година. А остали мртва-
ци не оживјеше док се не сврши хиљада година. Ово је прво васкрсење. 
Блажен је и свет онај који има удјела у првом васкрсењу; над њима друга 
смрт нема власти, него ће бити свештеници Богу и Христу, и цароваће с 
Њим хиљаду година.“1

Оно што је веома важно да истакнемо на овом месту јесте да у Откри-
вењу 20. глави, у првих 7 стихова, на шест места стоји наглашено да ће бу-
дуће Исусово царство трајати хиљаду година. У Старом завету, као и у 
еванђељима се не спомиње дужина трајања овог царства, али нам је то у 
Откривењу јасно назначено. 

Након земаљског Христовог царства праведности и мира, сотона ће за 
кратко бити ослобођен из своје тамнице у којој је провео читав миленијум. 
За време свога кратког деловања, успеће поново да заведе велико мноштво 
људи који ће бити рођени током поменутог хиљадугођа – као потомци оних 
особа које су преживеле велике невоље и у Миленијум ушле у непрославље-
ним телима (новозаветни и старозаветни верници, који ће пре хиљадуго-
дишњег царства доживети васкрсење и преображење својих смртних телеса, 
биће у прослављеним вечним телима и међу њима више неће бити женидбе 
и удаје, као ни рађања деце. Види: 2. Кор. 5:1-5; Лк. 20:33-36). Свршетак 
ових побуњеника, који је описан у Отк. 20:7-10, биће трагичан. Они ће бити 
спаљени огњем, а сотона који их је доводио у заблуду, са својим демонима 
биће бачен у огњено језеро (Мт. 25:41), где су десет векова пре тога били 
одагнани и антихрист и лажни пророк. Страшни суд, који ће уследити, а 
на коме ће се наћи безбожници васкрсли након хиљадугодишњег царства 
– биће последњи догађај у земаљској историји – на коме ће бити споменути 
они који нису марили за Бога и Његову свету вољу. Сви ненановорођени 
(које Господ Христос назива и злочинцима, Јн. 5:29) биће васкрснути за 
вечну осуду. Казне ће им бити одређене у складу са величином почињених 
греха. Након осуде коју су заслужили, сви ће бити бачени у огњено језеро, 
где ће бити мучени у све векове – заувек:

„А остали мртваци не поживеше – док се не наврши хиљада година. (...) 
И видех велики, бели престо, и онога што седи на њему, од чијег лица побе-
гоше земља и небо, и не нађе им се места. И видех мртваце, велике и мале, 
где стоје пред престолом, а књиге се отворише; и једна друга књига би от-

1 Откривење светога Јована Богослова 20:4-6. Превод комисије Светог архијерејског синода 
СПЦ. Нагласак мој.
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ворена, то је књига живота. И мртвацима се судило на основу онога што је 
написано у књигама – по делима њиховим. (...) И ко год се не нађе уписан у 
књизи живота, би бачен у ватрено језеро.“1

Након свршетка суда над безаконицима и Богу непокорнима, Господ 
ће уништити данашњи нама познати свемир и створити ново небо и нову 
Земљу (Отк. 21. и 22. поглавље). Христос ће предати царство своме небеском 
Оцу (1. Кор. 15:24-28), а васкрсли верници ће владати и живети са Господом 
и небеским анђелима заувек.

На овај начин смо проучили најважније текстове Светог писма који гово-
ре о будућим догађајима, другом Христовом доласку и васкрсењу мртвих. 

Сада ћемо прећи на упознавање са православним веровањем по питању 
истих тема. Верујем да нам неће требати пуно времена да се уверимо у чиње-
ницу да је учење Источне цркве, које је настало под утицајем црквених ота-
ца, поприлично различито од онога о чему нас учи вечна Божија Реч.

ПРАВОСЛАВНО ВЕРОВАЊЕ О ДРУГОМ ХРИСТОВОМ 
ДОЛАСКУ И ВАСКРСЕЊУ МРТВИХ

Као што сам истакао на самом почетку поглавља, учење Православне 
цркве се налази у великом раскораку са оним што су научавали Христос и 
апостоли о Његовом другом доласку и васкрсењу мртвих. Укратко речено, 
православна есхатологија не познаје нити признаје еванђелско учење о ваз-
несењу Цркве Христове, о одвојеном васкрсењу праведника и грешника, 
нити пак истину о успостављању хиљадугодишњег царства на земљи. Пре-
ма православнима, на крају времена ће се на земљи појавити антихрист, 
Црква (Православна) ће бити прогоњена, а Христовим доласком уследиће 
опште васкрсење мртвих и страшни суд. Но, на којим то библијским текс-
товима православни темеље овакво своје уверење? Да ли докази за овакво 
веровање уопште постоје? Као темељ за изношење „православних доказа“ 
послужиће нам поново књига „Црква и секте“ аутора Лазара Милина, у којој 
је он (безуспешно) покушао да библијским текстовима обеснажи „секташ-
ко“ (еванђеоско - протестантско) веровање у двократно васкрсење и хиља-
дугодишње царство Месије. Докази из поменуте књиге би, дакле, требали да 
нас убеде у исправност православног схватања Библије и погрешност учења 
еванђеоских хришћана. Кренимо зато редом. Ево како гласе неки од навода 
из Милинове књиге:

„Друга група јеретика, хилијасти, веровали су напротив у неко васкрсење 
сасвим грубо, као обнављање овог земаљског живота у Христовом хиљаду-
годишњем царству у којем ће Он са праведницима владати на земљи хиља-
ду година. Тада ће тек васкрснути грешници и почеће општи Божји суд. (...) 
Секташи такође признају да ће сви мртви васкрснути, али не одједном него 
у два маха. Прво ће васкрснути праведници који ће са Христом царовати 
хиљаду година, а после те хиљаде година васкрснуће грешници који ће се 
устремити на Јерусалим као престоницу Христову и тада ће их Христос 

1 Откривење Јованово 20:5, 11-12, 15.
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уништити. (...) Уосталом, Христос је вечни цар и за Њега хиљаду година не 
значи ништа више него један дан, баш као што и каже Библија да је „пред 
Богом хиљада година као један дан и један дан као хиљада година“ (Пс. 90, 
4; 2. Петр. 3, 8). А што је у целој овој ствари најважније, секташи пре-
виђају чињеницу да Христос никад никоме није обећао никакво земаљс-
ко царство ни хиљадугодишње ни једночасовно. И кад су људи хтели да га 
учине царем, Он је то избегао (Јн. 6, 15), а пред Пилатом је изричито рекао 
да Његово царство није од овога света (Јн. 18, 6). Да је мислио на некакво 
своје хиљадугодишње царство, имао би згодну прилику да то бар овог пута 
наговести. (...) Под хиљадугодишњим царством Христовим тре-
ба схватити период историје човечанства од оснивања Цркве 
(кад је сатана „везан и бачен у бездан“) па до поновног доласка Хрис-
това, а нарочито период њеног релативно мирног развитка од престанка 
гоњења па док сатана поново не буде „пуштен из тамнице“ то јест до време-
на кад ће се појавити антихрист.“1

Из свих ових навода најпре увиђамо да православни називају јеретицима 
оне вернике који читају речи Светога писма и верују управо онаквом зна-
чењу пророчанства како је у најсветијој књизи и назначено. Потом, г-дин 
Милин потпуно погрешно наводи да Господ Исус Христос никада никоме 
није обећао било какво царство – ни хиљадугодишње ни једночасовно, очиг-
ледно не желећи да узме у обзир стихове из Мт. 21:4-9; Лк. 19:38-40; 23:42; 
Дела ап. 1:6-7; 1. Кор. 15:24; Отк. 20:6; који говоре управо о будућем Христо-
вом (хиљадугодишњем) царству. То да је Христос избегао проглашавање за 
(земаљског) цара у време свога првог доласка (Јн. 6:15) сасвим је тачно, али 
то само из разлога што том царству тада још није било време. Уосталом, Гос-
подња намера није била да прогласи царство какво би одговарало његовим 
грешним савременицима (текст нам говори да су Јудеји желели да Исуса 
прогласе царем само зато што су се сити најели од хлебова и риба које је 
Он умножио, тј. због сопствених себичних интереса; види: Јн. 6:1-26). Даље, 
Христов одговор Пилату да његово царство „није од овога света“ је такође 
потпуно разумљив, јер Он неће преузети владалачки престо на начине како 
то људи чине (војним устанком и превратом – чега се Пилат прибојавао на 
основу лажних оптужби јудејских старешина; види: Јн. 19:7-12). Исусов од-
говор Пилату, који је у наставку гласио: „Кад би моје царство било од овога 
света, моји војници би се борили, да не будем предан Јудејима; овако, моје 
царство није одавде“ (Јн. 19:36), у свом садржају јасно указује на то да Исусу 
свакако припада царство – само што оно неће бити успостављено људским 
већ божанским методима. 

Ипак, врхунац „правоваљаног“ тумачења Библије Милин је достигао твр-
дњом да хиљадугодишње царство заправо представља период од готово две 
хиљаде година постојања хришћанске Цркве – све до доласка антихриста. 
Дакле, период од 1000 година не представља буквално хиљадугође, већ се 
ове године, у православном тумачењу, на неки чудесан начин умножавају 

1 Лазар Милин, Научно оправдање религије – Црква и секте, стр. 285, 289, 293. Нагласци кур-
зивом су моји.
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тако да чине 2000 година (или већ онолико колико ће протећи до другог 
Христовог доласка)! Колико је ово Милиново тумачење нелогично сведочи 
и следећи закључак. Према овом ставу произилази да је сотона већ везан 
и борави у тамници (бездану) и то још од времена Христовог васкрсења и 
оснивања Цркве. Уколико је то заиста тако, откуда је онда дошло оволико 
зло међу људе и права поплава сујеверја, лажних вера и окултизма по целом 
свету? Да ли по свему ономе што се дешавало кроз читаву историју „хиља-
дугодишњег царства цркве“ у Европи, у мрачном средњем веку, као и на 
основу савременијих дешавања у духовном и материјалном свету можемо 
да закључимо да је сотона „везан“, или насупрот томе да је активнији него 
икада (Отк. 12:12)? Према Лазару Милину, чија смо „врсна“ тумачења већ 
раније истицали, хиљадугодишње царство је само симболична слика и не 
сме се буквално тумачити.

„Ми смо до сада већ више пута нагласили да је буквално схватање Апока-
липсиса немогуће из више разлога. Пре свега очигледно је да се Апокалип-
сис служи символичним сликама које се никако не могу схватити буквал-
но.“1

Међутим, насупрот овој тврдњи, углавном сва библијска пророчанства 
везана за одређене временске периоде – испуњавала су се баш дословно. 
Већ смо проучили пророчанство о 70 Данилових седмица. Такође, ту је бук-
вално испуњење Господње најаве дате Аврааму да ће његови потомци бити 
у египатском ропству 400 година (1. Мојс. 15:13; Дела ап. 7:6). Ту је и ис-
пуњење пророчанства о 70-годишњем боравку Јевреја у вавилонском ро-
пству – које је раније најавио пророк Јеремија (Јер. 25:11-12; Јездра 1:1-3; 
Дан. 9:2). Пошто су се већ сва ова пророчанства испунила дословно, остаје 
да се запитамо зашто би оно о хиљадугодишњем царству било изузетак, а 
поготово због тога, као што сам већ нагласио, што се појам „хиљаду година“ 
у Откривењу 20. глави спомиње ништа мање него шест пута (у вези периода 
боравка сотоне у бездану, Христовог царства са блаженим васкрслим пра-
ведницима, као и временског периода који ће протећи између првог и дру-
гог васкрсења). Сву погрешност оваквог православног тумачења схватићемо 
када се, у тексту који следи, будемо подсетили да Милин, не сналазећи се 
у Писму баш најбоље, тумачи један те исти текст из Отк. 20. главе на два 
потпуно различита начина – у зависности од потребе – користећи познати 
„православни метод“ извртања библијских текстова и њиховог тумачења ван 
правог контекста. О овом Милиновом тумачењу говорили смо и у поглављу 
о светим тајнама, у целини о „светој тајни свештенства“. Подсетимо се тога 
поново. Желећи да докаже да неће бити двократног васкрсења о коме нас 
извештава апостол Јован у Откривењу, Милин казује следеће:

„Треба пре свега нагласити да се у Св. писму грешник сматра и назива 
духовно мртвим (Лк. 15, 32), јер „плата за грех је смрт“ (Рим. 6, 28). Према 
томе, покајање и крштење равно је васкрсењу. „Ви који се у Христа крстисте, 
у Христа се обукосте“ (Гал. 3, 27), а над васкрслим Христом смрт нема више 
никакве власти (Рим. 6, 9). Дакле, „прво васкрсење“ то је заправо 

1 Милин, наведено дело, стр. 291. Нагласак мој.
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крштење. Зато је и речено да је блажен онај који има удела у првом вас-
крсењу, јер над њим друга смрт нема власти“, то јест неће бити осуђен на 
Божјем суду приликом другог доласка Христовог. А „друго васкрсење“ то је 
оно свеопште васкрсење када ће сви мртви устати из гробова живи, преоб-
ражени одуховљени и нераспадљиви.“1

Дакле, када г-дину Милину није пошло за руком да нађе боље обја-
шњење – он је у тумачење 20. главе Откривења убацио хришћанско крш-
тење. Наравно, сваки читалац ове пророчке књиге Новог завета врло добро 
може, чак и летимичним прегледом, да установи да се у њој нигде и ни на 
једном месту не спомиње крштење, па стога ни у 20. поглављу. Да иронија 
буде већа, само 39 страница даље у својој књизи коју је написао у одбрану 
„правоверја“, на месту где се сусрео са још једном библијском истином коју 
заступају еванђеоски протестанти а коју је требало оспорити, у вези свеопш-
тег хришћанског свештенства и непотребности и библијске незаснованости 
постојања специјалне јерархије у Цркви, Милин је писао овако:

„Треба нарочито обратити пажњу на то да писац Апокалипсиса ту го-
вори о будућем веку после васкрсења, што је нарочито јасно из-
речено у 20. глави, стих 6. „Блажен је и свет онај који има удела у првом 
васкрсењу; над овима друга смрт нема власти, - него ће они бити Божији и 
Христови свештеници, и цареваће с њим хиљаду година“. Очигледно је да ће 
бити свештеници Христови после васкрсења, а не до васкрсења.“2

Дакле, у овом случају, Милин тумачи поменуто пророчанство из Отк. 20:6 
на исправан начин, говорећи да је ту у питању право васкрсење из мртвих, 
а не крштење - како је написао раније. Овога пута, према Милину, ова реч 
Писма је нарочито јасно изречена, и она значи буквално васкрсење (и 
то прво по реду)! Како се онда десило то да му ова Реч није била тако „јасна“ 
приликом тумачења двократног васкрсења (на стр. 294), већ је то постала 
тек приликом разматрања питања „свеопштег свештенства свих хришћана“ 
(на стр. 333)?

Пре него што погледамо на који то начин и уз помоћ којих стихова Биб-
лије православни желе да оспоре откривењске објаве о будућем двократном 
васкрсењу из мртвих, желим да цитирам још једног, нашем народу још поз-
натијег православног аутора. Реч је о архимандриту, ави Јустину Поповићу. 
До које границе православни заправо стижу следећи наопака и погрешна 
светопредањска учења, показаће нам и следећи текст, у коме нам ава Јустин 
саопштава да је библијско учење о хиљадугодишњем царству Христовом за-
право кривоверје чији је изумитељ ни мање ни више већ сотона лично:

„У томе предњаче јереси, јер кроз њих Сатана неуморно ратује против 
Цркве Христове. (...) Свети апостоли су нам открили тајну свих јереси: све 
су оне од Антихриста (1. Јн. 4, 3; 2. Јн. 7), јер су увек анти-Христа, против 
Христа, против Истине. А држати се Господа Христа, његове Цркве, његове 
Истине, његовог Живота, његове Светлости, и значи – бити православан, 
еванђелски православан. Јер се еванђелске истине, свесавршене, животвор-

1 Наведено дело, стр. 294. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 333. Нагласак мој.
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не, неизмењиве налазе само у Православној Цркви, и нигде више. Хилија-
зам је једна од многих јереси, од многих антихришћанстава. (...) 
Кроз њих дела лукави дух првог јеретика, првог отпадника од Истине Божје 
– Сатане. Посао је њихов: изврнути, унаказити, покварити Еванђеље Хрис-
тово. Чинећи то, они су сами себе бацили под страшну анатему христонос-
ног Апостола: Ако вам ми, или анђео с неба јави Еванђеље друкчије него 
што вам јависмо: проклет да буде! (Гал. 1, 8).“1

У истом духу о овој теми писао је и руски епископ Инокентије. У својој 
књизи која представља „теолошку расправу“ са адвентистима, по питању 
светковања суботе и недеље, овај архијереј је у уводу поменуо још неке „је-
реси“ којих се адвентисти придржавају. Међу њима је било и веровање у бу-
дуће хиљадугодишње Христово царство (адвентисти верују да ће ово царство 
бити на небу, а не на земљи – која ће током тог царства постати опустошено 
боравиште сотоне и његових палих анђела). У наредном тексту приметиће-
мо и чињеницу да се, као што се дало и очекивати, данашњи православци у 
свом побијању одређених верских учења ослањају више на мишљења давна-
шњих „светих отаца“, него на „аргументе“ које проналазе у Светом писму:

„Адвентизам одржава јерес старих јеретика хилијаста у изопаче-
ном виду, који су такође веровали у хиљадугодишње царство на 
земљи и зато су признати као јеретици. Хилијаста значи онај, који 
верује у хиљадугодишње царство Христово на земљи. Слично њима, адвен-
тисти оснивају своје веровање у хиљадугодишње царство само на Јовановом 
откривењу, јер ни у једној другој књизи св. Писма нема ни једне речи о том 
хиљадугодишњем царству. (...) По тумачењу Андреје епископа Кесаријског 
и других отаца цркве, хиљаду година које се спомињу у Откривењу гл. 20. не 
означавају тај број буквално, него (оно) неодређено, дуготрајно време – од 
Вазнесења Господњег до Његовог другог доласка на земљу.“2

Пошто смо се већ поближе упознали са усаглашеним мишљењима које 
православни аутори заступају о овој теми, а пре изношења историјских ар-
гумената који говоре у прилог веровању еванђеоских хришћана који испо-
ведају успостављање будућег Христовог земаљског хиљадугодишњег царс-
тва, желим да се осврнем на још неколико погрешно схваћених библијских 
текстова које православни користе у својој апологетици. Ево још неколико 
навода из Милиновог дела:

„Секташи – хилијасти овде превиђају једну врло важну и очигледну 
чињеницу: Ни у једној књизи целе Библије, осим у Апокалипсису, нема ни 
наговештаја о двократном васкрсењу. Христос је често говорио о своме по-
новном доласку, а никад није ни у најблеђем наговештају споменуо да ће 
доћи још два пута: други пут да суди праведницима, а трећи пут грешни-
цима. Исто тако ни апостоли у својим посланицама не говоре да ће Хрис-
тос доћи још двапут, него само једанпут. Осим тога, кад Христос говори о 
општем васкрсењу, Он га приказује као јединствен догађај заједнички и за 

1 Православни благовесник бр. 3. 1994. год. Издавач: Манастир Ћелије. стр. 3. Нагласак мој.

2 Епископ Инокентије, Зашто хришћани празнују недељу а не суботу; Скопље 1940. год. стр. 
11. Нагласак мој.
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праведнике и за грешнике. Његове су речи: „иде час у који ће сви који су у 
гробовима чути његов глас па ће васкрснути за живот они који су чинили 
добро, а злочинци ће васкрснути за суд“ (Јн. 5, 28). Није могуће јасније се 
изразити. Иде час (а не два часа) у који ће сви који су у гробовима чути глас 
Сина Божијег и васкрснуће праведници у живот а грешници на осуду. Ево 
још једне слике васкрсења и суда из уста самог Спаситеља. „А кад дође Син 
човечји у својој слави и сви анђели с њиме, онда ће сести на престо славе 
своје; и биће окупљени пред њим сви народи, и он ће их одвојити једне од 
других као што пастир одваја овце од јараца, и поставиће овце себи с десне 
стране а јарце с леве“ (Мт. 25, 31-33). Очигледно је да Спаситељ васкрсење 
представља као јединствен догађај. Како би Спаситељ људе поделио на леву 
и десну страну ако истовремено не буду ту и праведници и грешници?“1 

У некима од ових наведених изјава има и помало истине. Наиме, тачно је 
да се само у Откривењу спомиње двократно васкрсење (ако пренебрегнемо 
Павлово казивање из 1. Сол. 4:16-17, у коме он говори о тајном Исусовом 
доласку у облаке и васкрсавању „мртвих у Христу“. Сасвим је очигледно да 
Павле овде не говори о „општем васкрсењу“, већ само о васкрсењу верника - 
хришћана). Такође је тачно да је Господ Христос једном, у ев. по Јовану 5:28, 
говорио о васкрсењу као о јединственом догађају – без посебног временског 
одвајања васкрсења праведних и грешних. Што се пак тиче навода из ев. по 
Матеју 25:31-33, тј. целокупног текста до 46. стиха, у њему уопште не уоча-
вамо да је Исус говорио о било каквом васкрсењу, већ само о одељивању 
праведника од грешника међу народима који ће преживети велике невоље 
и живи дочекати Христов славни други долазак. У овом тексту, о васкрсењу 
заиста нема ни једне једине речи.2 Међутим, уколико би смо и прихватили 
претпоставку да је Исус за време свога боравка на земљи говорио да ће се у 
будућности одиграти заједничко васкрсење, а потом након свога вазнесења 
на небо дао објаву о два васкрсења (треба истаћи чињеницу да Откривење 
Јованово јесте заправо „Откривење Исуса Христа, које му даде Бог 
– да покаже својим служитељима шта има ускоро да се збуде, те показа и 
по свом анђелу посла своме служитељу Јовану...“ Отк. 1:1), то би значило да 
прихватамо идеју да су у Христовом учењу постојале противречности. 

О чему се заправо ради? У овом објашњењу рећи ћу поново нешто од оно-
га што сам изнео у ранијем разматрању. Наиме, сваки пажљиви истражи-
тељ и проучавалац Библије мора да запази да Стари завет саопштава веома 
мало о васкрсењу мртвих. Једини текст у овом делу Писма у коме се говори о 
начину васкрсавања мртвих налази се у књ. пророка Данила 12:1-2, у коме се 
каже само то да ће се „многи који спавају у земаљском праху пробудити – јед-
1 Исто, стр. 289-290. Нагласак курзивом је мој.

2 Г-дин Милин овај библијски текст погрешно повезује са „општим васкрсењем“ управо због 
учења којег заступа, а по коме неће бити хиљадугодишњег царства, већ се након другог Хрис-
товог доласка одмах одиграва васкрсење праведника и грешника и почиње страшни суд. 
Ипак, уколико пажљиво прочитамо овај текст из Мт. 25. главе и упоредимо са Откривењем 
20:11-15 (у коме је заиста описан догађај страшног суда) увидећемо да се умногоме разликују. 
Еванђелист Матеј наводи Исусове речи у којима Он јасно напомиње да ће приликом Његовог 
славног доласка пред њим бити окупљени сви народи, док се у Откривењу спомињу васкрс-
ли грешници - који су у тексту названи мртвацима великим и малим.
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ни за живот вечни а други за срамоту и прекор вечни“. На основу овако ог-
раниченог откривења о будућем васкрсењу, старозаветни Јевреји у Христо-
во време веровали су у „једнократно“ васкрсење, називајући га „васкрсењем 
у последњи дан“ (Јн. 11:23-24). Пошто је Господ Исус Христос дошао међу 
Израиљце, не да укине већ да испуни закон и пророке (Мт. 5:17-18), Он, док 
је ходио земљом, није чинио нити говорио било шта што се Старим заветом 
није подразумевало. Свака Његова реч и дело били су базирани на испуња-
вању старозаветних пророчанстава која су говорила да ће Месија пропове-
дати еванђеље о царству, чинити чудесна дела, као и умрети и васкрснути из 
гроба. Истицање учења о будућем „двократном васкрсењу“, које је његовим 
савременицима било непознато, додатно би збунило Његове слушаоце. Ра-
није смо већ нагласили чињеницу записану у текстовима Новог завета (Еф. 
3:3-11; Кол. 1:26-27) о томе да је оснивање Христове Цркве било тајна за 
вернике у временима пре Исусовог рођења. Такође, Павле је у 1. Кор. 15:51-
52 споменуо још једну тајну везану за Цркву, а то је васкрсење умрлих и 
преображење живих верника у тренутку Исусовог тајног доласка у облаке (1. 
Сол. 4:13-18). Управо из разлога што су ова новозаветна откривења требала 
да остану тајна за старозаветне вернике, Исус о њима није ни говорио. Ове 
истине су требале да буду откривене тек деценијама касније – апостолима 
новозаветне Цркве (Еф. 3:3-5). Управо из разлога који сам изнео (а то је 
да су неке божанске истине из Господу знаних разлога биле сакривене за 
Христове савременике) истина о „двократном васкрсењу“ је објављена тек у 
апостолско време – а најјасније изнесена у Христовом Откривењу датом Јо-
вану, у 20. глави. Свето писмо представља целокупну Божију објаву дату љу-
дима, а она је на послетку комплетирана у последње написаној богонадах-
нутој књизи названој Јованово Откривење (Апокалипсис). Пошто су многе 
библијске истине кроз историју објављиване прогресивно, тј. постепено све 
више и више, свакако је велика истина да Откривење представља најпотпу-
нију и најпрецизнију пророчку књигу у којој су објављени многи детаљи о 
догађајима који су у раније изрицаним пророштвима само овлаш поменути. 
Такав је, дакле, и случај са потпуном објавом о будућем васкрсењу, које је у 
Откривењу јасно објављено као двократно – за разлику од свих дотадашњих 
најава овог будућег догађаја. Исти је случај и са пророчанством о перио-
ду трајања будућег царства Месије (Христа), које Откривење објављује као 
хиљадугодишње, за разлику од ранијих предсказања у којима трајање овог 
царства није било тачно временски одређено. 

Да бих још јасније доказао својим читаоцима да је првовековна апостол-
ска наука подразумевала веровање у установљење хиљадугодишњег царства 
на земљи (а у складу са тим и у двократно васкрсење), навешћу и неколико 
историјских података. Историчари и професори религије Колин Мекданел 
и Бернхард Ланг износе следеће податке о овој теми:

„Иринејева теологија (ради се о веома познатом учитељу Цркве из II века, 
Иринеју Лионском; прим. И. С.), изложена у његовој расправи Против је-
реси, људску историју је делила на три узастопна раздобља: тренутно 
доба прогонства, краљевство Месије и краљевство Бога Оца. Ова три 
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раздобља се смењују једно за другим. Она представљају историјске 
етапе у Божјем плану за све хришћане, а не фазе у судбини индивидуалне 
људске душе. Историја се, по Иринеју, одиграва на овом свету и укључује 
свет којим редом владају пагани, Месија и коначно Бог Отац. Накнада коју 
мученици добијају не састоји се у томе да ће им се душе отиснути навише 
кроз различите нивое универзума, већ пре у поновном задобијању њихо-
вих овоземаљских живота. (...) Прво историјско раздобље је, дакле, било 
осујећено прогонствима. Иако се на свет гледало као на нешто добро и на-
мењено за хришћанску употребу, паганско друштво није допуштало да дође 
до мира и благостања. Иринеј је разрешио ту дилему предвиђањем другог 
раздобља људске историје, краљевства Месије. Бог ће започети ово 
краљевство ускрсавањем праведника међу мртвима и враћањем 
њихових тела у пун материјални живот. Нови живот се неће одигравати у 
неком далеком небеском краљевству, већ на земљи. (...) Још од старозаветне 
Књиге пророка Данила и новозаветног Откривења, беше постојала веза из-
међу ситуације мучеништва и миленаристичких1 погледа. (...) Иринеј је пре-
нео миленаристичке погледе из Мале Азије на Запад где су они задобили 
нови значај током прогонства у јужној Француској. (...) Миленаристичке 
визије будућности нису прихватили каснији теолози, али њи-
хови полемички изводи понекад могу да послуже као водич за схватање 
ових учења (...) До четвртог века, миленаристички погледи ће 
бити прогнани, али у другом веку није било ничег необичног у 
замишљању будућег Христовог краљевства у коме ће људско тело 
добити оно што му следује. Након хиљаду година, краљевство Ме-
сије ће бити смењено Краљевством Бога Оца. (...) Учење о духов-
ном краљевству само подвлачи реалистичну, материјалну природу злат-
ног миленијума у који је Иринеј веровао.“2

Према извештају ових историчара, веома познати и уважени због свог 
правоверја и борбе против ондашњих јереси, црквени отац Иринеј из Ли-
она, који је живео у годинама тик по завршетку апостолске ере (рођен око 
пола века након смрти апостола Јована, писца књиге Откривења), чврсто 
је заступао учење о доласку царства Месије које ће трајати хиљаду година. 
У наведеним цитатима смо могли да запазимо и помињање веома важне 
чињенице о томе да у II веку после Христа није било ништа необично за 
хришћане да верују у долазак будућег царства Исуса Месије – онако како је 
то и Иринеј веровао и проповедао. Међутим, десило се да су каснији црквени 
ауторитети, под утицајем неких нехришћанских филозофија и другачијих 
тумачења одбацили библијску истину коју су чврсто заступали првовековни 
хришћани као и верници у првих неколико векова хришћанства.

Епископ Инокентије признаје да су у будуће успостављање „Златног ми-
ленијума“ веровали и неки од Православне цркве „признатих“ светих ота-
ца:

1 „Миленаристички погледи“ су они који подразумевају веровање у долазак будућег „Миле-
нијума“ тј. хиљадугодишњег Христовог (Месијиног) царства на обновљеној земљи.

2 Рај једна историја, стр. 73-77. Нагласак курзивом (bold-italic) је мој. 
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„У прошлости шта више и један (а може бити и више него један) 
свети отац цркве придржавао се тог учења о хиљадугодишњем царству 
Христовом.“1

Познати српски православни писац, психијатар Владета Јеротић, у својој 
књизи „Вера и нација“ износи исте податке које смо и малочас нагласили. 
Ево шта нам он, уз пропратни коментар, казује у свом делу на основу до-
ступних и проверених историјских извора:

„Колико је ризично везивање апокалиптичке симболике за одређене ис-
торијске догађаје или одређена историјска времена, довољно речито гово-
ре различита тумачења од стране признатих хришћанских Отаца, 20. гла-
ве Откривења, која говори о хиљаду година везаности Сатане. Као што 
је познато, са малим изузецима, све до блаженог Августина, 
хришћански учитељи, као што су били Папије Јерапољски, 
Иринеј Лионски, Тертулијан, Иполит (из II и III века), дослов-
но су схватали Јованово виђење, замишљајући да ће се у току 
хиљаду година Сатанине немоћи Христос вратити на земљу и 
на њој владати са својим верницима. Ово веровање почивало је не 
само на Јовановом Откривењу, већ и на Исаијином пророковању (66, 22): 
„Јер као што ће нова небеса и нова земља, што ћу ја начинити, стајати преда 
мном, вели Господ, тако ће стајати сјеме ваше и име ваше“. Као и у другим 
ранијим и каснијим есхатолошким очекивањима, поновно Стварање земље 
садржаће у себи извесне рајске елементе, а стожер универзума биће Јеруса-
лим.

Мада је блажени Августин напустио овакву егзегезу и одлучио се за 
једну оригиналнију – хиљаду година је, наиме, тумачио као време између 
Христовог Васкресења и Његовог повратка у слави – ни ово тумачење 
није било исправно.“2

Као што можемо да уочимо и из овог навода, највећи део црквених ау-
торитета у првим вековима хришћанства заступао је веровање у хиљадуго-
дишње царство. Тек је Августин у IV веку (а он је, као што сам то нагласио 
у поглављу о монаштву, био под утицајем неоплатониста - који су уздиза-
ли дух над материјом), напустио овакво веровање – да би га у томе касније 
следили и остали „свети оци“ и на тај начин скренули са пута изворног 

1 Епископ Инокентије, Зашто хришћани празнују недељу а не суботу, стр. 15. Нагласак мој.

2 Владета Јеротић, Вера и нација, Београд 2000, стр. 269-270. Нагласак мој.
Православни аутор, протођакон Радомир Ракић, у једном свом излагању каже следеће: „От-

кривење Јованово су високо ценили скоро сви писци 2. века које знамо... (...) У 4. 
столећу, Откривење су одбацивали сви источни писци изван Александрије; за-
падни сиријски писци нису га прихватили до 5. века; источни сиријски писци, колико нам је 
познато, никад га нису прихватили. Па и у 9. веку многи хришћани грчког говорног подручја 
и даље су имали сумње у ову књигу.“ Свети кнез Лазар бр. 1-2 [29-30], Призрен 2000. год. 
стр. 96-97. Нагласак мој. 

Као што јасно произилази из напред цитираних текстова, заблуди у коју је Православље пало и 
у њој остало до данашњих дана допринели су каснији црквени оци. Они су за разлику од ди-
ректних апостолских наследника, који су без резерве заступали богонадахнутост откривењс-
ког виђења о хиљадугодишњем царству и целокупне књиге Јовановог откривења, не само 
напустили њено изворно тумачење већ и запали у велики грех поричући богонадахнутост 
„откривења Исуса Христа које му даде Бог...“ (Отк. 1:1).



518

правОславље ОбасјанО еванђељем

хришћанства и вере „једном заувек предате светима“. Иако Јеротић сматра 
да Августиново ново тумачење уствари и није било исправно, ми смо се ма-
лочас уверили да данашња Православна црква заступа управо исто оно што 
је научавао и Августин (након што је одбацио апостолско учење, веровање 
раних хришћана као и њихових послеапостолских учитеља). Уосталом, у 
књизи „Свети оци и учитељи цркве“, руски православни аутор Лав П. Кар-
савин казује да је Иринеј Лионски, који је чврсто веровао и проповедао о 
Христовом хиљадугодишњем царству, био један од богослова који је верно 
чувао апостолске традиције:

„Иринеј (рођен око 150. г., умро око 202. г.), запамтио је – тада је био још 
дечкић – остарелог ученика ап. Јована Богослова, св. Поликарпа Смирнског 
(+155/56. г.). Заједно са Мелитоном Сардским, Аполинаријем Јерапољским, 
Родоном и Мељтиадом, Иринеј припада групи малоазијских бого-
слова који верно чуваху традиције Христових апостола – Петра 
и Павла – припадао је „Јовановој цркви“.“1

Признања о томе да су апостолска наука и веровање у успостављање бу-
дућег Христовог хиљадугодишњег царства били веома присутни у веровању 
раних хришћана, налазимо и код других православних аутора. На пример, 
П. Малицки, у својој „Историји хришћанске цркве“ у прва три века, истиче 
чињеницу да је поменуто веровање било веома раширено међу ондашњим 
верницима и њиховим учитељима:

„Хилијастичка очекивања исповедали су не само прости људи, него и 
неки оци и учитељи цркве (Јустин Филозоф, Тертулијан, Иринеј и др.). У не-
ким малоазијским црквама, у Фригији а нарочито у Египту хилијазам беше 
јако раширен.“2

Историчар Јевсевије Поповић потврђује истоветну чињеницу, а потом 
представља и праве разлоге због којих је веровање у будући миленијум кас-
није одбачено:

„Поред евијонита, а касније поред евијонита и монтаниста гајили су ту 
мисао о хиљадугодишњем царству одмах од почетка и ортодоксни 
Хришћани из јудејства, па чак и Хришћани из незнабоштва, и уједно су 
веровали, да разлога налазе у Апокалипси. Од ортодоксних црквених учи-

1 Лав П. Карсавин, Свети оци и учитељи цркве, библиотека Богољубље, Златна грана, Сомбор 
1997. год. стр. 64. Нагласак мој. 

Уколико је већ, како нам казују историјски извори, Иринеј Лионски био ученик Поликарпа 
из Смирне, а веровао је у успостављање Христовог хиљадугодишњег царства, то значи да је 
такво веровање исповедао и његов учитељ Поликарп. Таква претпоставка свакако није без 
основе, поготово ако знамо да је Поликарп лично познавао и био ученик апостола Јована – 
писца књиге Откривења. Иринејево исповедање вере у будући „Златни миленијум“ је, стога, 
природна последица држања непромењеног учења које је Христос објавио Јовану, а овај кас-
није и писаном и усменом речју преносио својим ученицима. Лав П. Карсавин нам исправно 
ставља до знања да је Иринеј „припадао Јовановој цркви“, што свакако казује да је његово 
веровање проистицало из вероучења које је заступао овај апостол. А оно што је сигурније од 
свега јесте да ап. Јован Богослов извесно није имао никакве дилеме око тога да ли је Христо-
ва објава о хиљадугодишњем царству имала буквални или симболички смисао. Исповедање 
Иринеја Лионског, који је доследно чувао апостолску традицију, довољно нам говори и о 
учењу које је заступао писац последње богонадахнуте светописамске књиге.

2 П. Малицки, Историја хришћанске цркве; Београд 1933. год. стр. 100.
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теља тог је мишљења био пре свега Папије1, који је на основу сведочанс-
тва Иринејева (умро 202.) важио обично као ученик апостола Јована, 
затим његов савременик Јустин (умро око 165.), а касније Иринеј и 
Иполит (умро 235.). А заступаху га још и Методије, назван понекад Тир-
ски, али правилно Олимпски (умро 311.), и од Западњака после Минуција 
Феликса, по свој прилици савременика Иринејева, после Тертулијана (умро 
220. -240.), Викторин Петавијски (умро 303.) и Лактанције (умро можда тек 
око 340.).“2

Објашњавајући у наставку текста разлоге који су довели до одбацивања 
веровања које су исповедали директни апостолски наследници, као и сви 
хришћани одмах од почетка (према малопређашњем наводу), Јевсе-
вије Поповић наводи да је један од првих противника овог учења био рим-
ски презвитер, а можда и лаик по имену Гај (умро око 220. год. н. е.). Он је 
био противник верског покрета монтаниста као и њиховог истрајног веро-
вања у наступајући миленијум. Гај је сматрао да Откривење Јованово није 
писао апостол Јован (онако како су пре њега сведочили они који су Јована 
лично познавали), већ је ауторство ове богонадахнуте књиге приписивао Јо-
вановом савременику, гностичком јеретику Керинту. Са друге стране, Ори-
ген (умро 254. г.) је стао насупрот Гајевом мишљењу тиме што је признао 
Јованово ауторство Откривења, али је такође негирао исправност буквал-
ног тумачења првих стихова 20. главе, верујући да се они требају тумачи-
ти алегоријски. Пошто је у Египту било доста хришћана који су веровали 
у буквални смисао пророштва о Христовом хиљадугодишњем царству на 
челу са епископом Непотом, Оригенов ученик Дионисије Велики, епископ 
александријски, преузео је на себе задатак да сруши све потпорне стубове 
овом веровању. После многог залагања Дионисију (који је такође негирао 
ауторство апостола Јована у вези књиге Откривења) је то већим делом и ус-
пело, а посебно из разлога што је врсни полемичар и заговорник хилијазма 
епископ Непот већ био умро.3 У каснијем периоду, веровање у будуће хиља-
дугодишње царство Христово на земљи полако је ишчезавало, а сменила 
су га другачија схватања која су и данас актуелна у теологији Православне 
цркве и римокатолицизма4.

Ипак, очигледно је да православни аутори, који следе Оригенову и Авгус-
тинову традицију тумачења Откривења, чине велики грех проглашавајући 
веровање ране Цркве „антихришћанством“, говорећи да је њен инспиратор 

1 Папије, епископ цркве у Јерапољу (Хијераполису) у Фригији, живео је у периоду од 75-150. 
године нове ере, што значи да је имао прилику да директно од апостола Јована, чији је (по 
Иринејевим речима) ученик био, сазна и вером прихвати Христову објаву о хиљадугодишњем 
царству које ће бити успостављено у будућности.

2 Општа црквена историја, том први, стр. 376. Нагласак мој.

3 Види: Наведено дело, стр. 376-377.

4„Наук о тисућгодишњем краљевству Криста и његових сљедбеника, који се нису поклонили 
Звијери нити примили њезин печат на руци (20), била је повод кривовјерцима званим 
хилиасти да те симболичне слике и изреке протумаче као земаљску владавину Криста и 
његових сљедбеника након времена прогона.“ Библија, Свето писмо Старога и Новога за-
вјета, превео Иван Ев. Шарић, 1. поправљено издање, Хрватско библијско друштво, Загреб 
2006. год. Увод у Откривење Јованово, стр. 1195. Нагласак мој.
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сам сотона. Они тиме упућују поруку да су сви они који верују Библији (тј. 
Христу и апостолима) и следе апостолску традицију заправо јеретици (а то 
се односи и на ране црквене учитеље које називају, каквог ли духовног сле-
пила, „старим јеретицима хилијастима“). Просто је несхватљиво и немогуће 
замислити да би најранији црквени учитељи, попут Папија, Јустина, По-
ликарпа, Иринеја, Иполита и осталих, од којих су неки били и апостолски 
ученици, могли да исповедају кривоверје (јер би онда било схватљиво да је 
и сам ап. Јован био јеретик хилијаст), а да су тек Ориген, Августин и остали 
постали правоверни по овом питању и исправно схватили значење Христо-
вог откривења. О томе како су га схватили већ сам раније детаљно објаснио 
наводећи текстове из дела Лазара Милина и осталих православних аутора.

Сматрам да је на крају и овог поглавља свим мојим читаоцима још јед-
ном постало јасно да Православна црква, пошто готово у свему одступа од 
здраве науке коју су ширили Исус и његови апостоли, нипошто не може да 
буде названа „апостолском Црквом Христовом“.

Истинитост ове поставке још више ће потврдити и поглавља која су пред 
нама.
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15.
ваСељенСки СаБори

Ера васељенских сабора, како се понекад назива период црквене повести 
између IV и VIII века нове ере, вероватно представља једну од најзначај-
нијих епоха у послеапостолској историји хришћанства. То из разлога што су 
се у овом временском периоду искристалисала сва главна учења које данас 
заступа већи део савременог хришћанског света – посебно Римокатоличка 
и Православна црква. Кроз читаву историју верског покрета којег је основао 
Исус Назарећанин, црквени сабори (свеопшти – васељенски, или локални 
– помесни) били су сазивани и одржавани из разлога решавања одређених 
верских спорова или јаснијег дефинисања хришћанских догми (веровања). 
Но, пре него што пређемо на сагледавање историјских прилика које су до-
веле до сазивања васељенских сабора, као и описивање самог њиховог тока 
и последица донесених одлука, желим да кажем неколико речи и о првом 
црквеном (апостолском) сабору одржаном средином првог века у Јерусали-
му, као и о неким спорним учењима која су се јавила након њега – против 
којих су апостоли, као и њихови наследници, водили бескомпромисну ду-
ховну борбу.

Први (апостолски) црквени сабор у Јерусалиму

Основни проблем који је изашао на површину у првовековној Цркви, те 
који је и довео до сазивања првог сабора на коме је учествовала већина апос-
тола, настао је као резултат питања: да ли пагани обраћени на хришћанство 
морају да, зарад свог спасења, попут старозаветних Израиљаца прихвате 
Мојсијев закон и да га се придржавају – или он за њих није обавезујућ?

Познато је, наравно, да је на самом почетку хришћанске ере, 30-тих го-
дина првог века, као и више од једне деценије касније, хришћанска Црква 
била сачињена готово стопроцентно од преобраћеника из јудаизма (тј. вере 
Старог завета). Христос, као и сви његови апостоли су по националности 
били Јевреји. Такође, и сви они који су слушали Петрову проповед на дан 
Педесетнице (дан силаска Светога Духа) били су Јевреји или прозелити (не-
јевреји који су раније прихватили Стари завет тј. јеврејску веру и све њене 
обичаје). Неки од верских обреда који су се подразумевали међу Израиљ-
цима били су обрезање мушке деце осмог дана по рођењу (или обрезање 
пагана у моменту прихватања јеврејске вере), потом тзв. чиста и нечиста 
јела, светковање годишњих празника (нпр. пасхе, бесквасних хлебова, пе-
десетнице, празника сеница, трубног спомена, велики дан очишћења) као 
и седмичног дана од одмора – суботе.1 Бог је стриктно заповедио да се свих 
ових закона народ придржава – увек и свагда. У време док је Христос ходио 

1 О установљењу ових празника и обредних радњи више у: 1. Мојс. 17. гл; 2. Мојс. 20. гл; 2. Мојс. 
31:13-17; 3. Мојс. 11. и 23. гл; 4. Мојс. 28-29. гл; 5. Мојс. 5: 12.



522

правОславље ОбасјанО еванђељем

земљом, учитељи закона (књижевници и фарисеји) су проповедали веома 
доследно извршавање законских одредби (па чак, у много чему, превази-
лазили законске оквире и уводили сопствена правила која су обдржавање 
закона чинила много тежим него што се то изворно подразумевало). Сам 
Господ Исус Христос се апсолутно доследно придржавао старозаветног за-
кона – и ни једном није прекршио ниједну Божију заповест – почев од сво-
га обрезања (које је учињено након Његовог рођења), па све до поштовања 
свих одредби укључујући и светковање празника и држање дана од одмора 
(суботе). Свих ових прописа су се придржавали и Његови ученици, који су 
стриктном извршењу Божије заповести чак подредили и своју љубав коју су 
гајили према страдалом Исусу, тако што нису довршили његов укоп у складу 
са обичајима – због отпочињања суботног дана од одмора (Мк. 15:44 - 16:1; 
Јн. 19:38-42). Наравно, пример својим ученицима у обдржавању целокуп-
ног Божијег Закона, као што сам већ напоменуо, био је сам Господ Христос 
који је за себе рекао:

„Не мислите да сам дошао да разрешим закон и пророке; нисам дошао да 
разрешим него да испуним.“ (Мт. 5:17).

Овакво обдржавање закона од стране Исусових ученика настављено је и 
након Његовог вазнесења на небо. Први хришћани (сви пореклом Јевреји) 
су наставили са заједничким молитвама у дворишту јерусалимског храма 
(попут осталих Јевреја), иако је у тренутку Христове смрти завеса која је 
растављала „светињу“ од „светиње над светињама“ била са Божије стране 
поцепана (као знак престанка важности старозаветног жртвеног и бого-
службеног система). Наставили су и да приносе жртве за очишћење (Дела 
ап. 21:17-26), да обрезују своју децу, светкују празнике, разликују чиста од 
нечистих јела и придржавају се дана од одмора – суботе. Чак су сматрали, 
очигледно погрешно разумевајући Христове речи о великом послању1 – да 
њихово проповедање треба да буде усмерено само ка Јеврејима из отаџбине 
и расејања, али не и према осталим народима. Овакво неправилно деловање 
је уследило на основу погрешног схватања Његових изјава из периода пре 
распећа, чију су важност „продужили“ и на период након васкрсења. 

Ево неких од изјава које је Исус изрекао апостолима у току свог месијан-
ског послања међу Израиљцима:

„Ову дванаесторицу посла Исус заповедивши им: не идите много-
бошцима, и у град самарјански не улазите; него радије идите изгубље-
ним овцама дома Израиљева.“2

„И изашавши оданде Исус се повуче у крајеве Тира и Сидона. И гле, жена 
Хананејка изиђе из оних крајева и повика говорећи: смилуј се на мене, Гос-
поде, сине Давидов, моју ћерку демон тешко мучи. А он јој не одговори ни 
речи. Тада приступише његови ученици и мољаху га говорећи: отпусти је, 

1 О Христовој заповести о „великом послању“ читамо у следећим стиховима: „Тада приђе Исус 
и рече им: мени је дана сва власт на небу и на земљи. Зато идите и начините све народе 
мојим ученицима, крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа, учећи их да држе све што 
сам вам наложио; и ево ја сам с вама у све дане до свршетка света.“ Матеј 28:18-20. Нагласак 
мој.

2 Матеј 10:5. Нагласак мој.
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јер виче за нама. Али он одговори и рече: ја сам послан само изгубље-
ним овцама дома Израиљева.“1

Такође, апостоли су на дан силаска Светог Духа имали сасвим другачију 
представу о томе шта се то управо дешава – као и шта ће се ускоро десити, 
за разлику од онога што је Господ касније објавио – а поготово посредс-
твом апостола Павла. У складу са својим чврстим ишчекивањем поновног 
доласка Месије са небеса и успостављања царства над Израиљем (Дела ап. 
1:6), сматрали су да је силазак Божијег Духа само предзнак скоре катаклиз-
ме грешног земаљског поретка уз помоћ Божје интервенције и природних 
катастрофа.2 Из тог је разлога, сматрали су, требало што хитније објави-
ти еванђеље да је Исус Месија свим Јеврејима широм света. Међутим, об-
раћењем фанатичног фарисеја Савла (касније ап. Павла) у хришћанство, 
ствар почиње лагано да се мења. Овај апостол је поред својих проповеди 
усмерених ка својој сабраћи по телу – Израиљцима, почео да проповеда и 
необрезаним многобошцима. Њему је Господ објавио истину која је раније 
била скривена, а гласила је да је Христос умро за грехе читавог човечанства, 
а не само за грехе јеврејског народа – коме је и сам по телу припадао. Овај 
апостол у посланици Ефесцима пише о овој теми овако:

„Зато се сећајте да сте некада ви, по телесном пореклу многобошци, који 
се руком учињеног назови обрезања на телу називате необрезање, у оно 
време били без Христа, отуђени од израиљског друштва, без удела у обећа-
ним заветима, немајући наде, и без Бога у свету. А сада сте се у Христу 
Исусу ви, који сте некада били далеко, приближили Христовом крвљу. Јер 
он је наш мир, он је оба дела саставио у једно (...) Тако, дакле, нисте више 
туђинци и дошљаци, него сте суграђани светих и домаћи Божији. (...) 
Оданде читајући можете да разумете моје схватање у Христовој тајни, 
која у другим нараштајима није била обзнањена људским синовима као што 
је сада Духом откривена његовим светим апостолима и пророцима: да 
су многобошци у Христу Исусу сунаследници, и припадници истог тела, и 
заједничари у обећању кроз еванђеље.“3

Ипак, није било лако да први хришћани (по телесном пореклу Јевреји) 
прихвате чињеницу да спасење припада и многобошцима а не само онима 
који су представљали телесно потомство Авраама, Исаака и Јакова. То дока-
зује пример и самога апостола Петра. Наиме, иако је било протекло десетак 
година од оснивања Цркве и силаска Светог Духа, хришћани не само да нису 
примали у своје редове обраћенике из паганства (необрезане) већ им нису 
ни проповедали еванђеље: 

„Они пак који беху расејани због гоњења, покренутог против Стефана, 
прођоше све до Финикије, и Кипра, и Антиохије, не објављујући реч ником 
другом него само Јудејима.“4

1 Матеј 15:21-24. Нагласак мој.

2 Види говор апостола Петра записан у Делима апостолским 2:16-21, који је изрекао тумачив-
ши древно предсказање пророка Јоила из 2:28-32.

3 Посл. Ефесцима 2:11-14, 19; 3:4-6. Нагласак мој.

4 Дела ап. 11:19. Нагласак мој.
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Из разлога што је евангелизација пагана, у складу са Господњим наумом, 
морала да отпочне, Он је апостолу Петру послао у сну једно виђење – које је 
имало за циљ да поруши зид који је до тада растављао Израиљце (и дотада-
шњу Цркву) од припадника многобожачких народа. Тај зид је био веома јак. 
Састојао се од веома тврдог материјала вековних јеврејских обичаја и тра-
диције, као и непотпуног разумевања Божијих заповести које су, у Старом 
завету, углавном биле упућиване само Јаковљевом потомству. Заповести о 
разликовању чистих и нечистих јела, жртвовању животиња, празницима и 
суботама биле су упућене само Израиљцима и нису се односиле на много-
божачке народе. Божије заповести које су се односиле на напред побројане 
одредбе увек су почињале речима:

„И рече Господ Мојсију и Арону говорећи им: Кажите синовима Из-
раиљевим и реците: ово су животиње које ће те јести између свијех живо-
тиња на земљи.“1 

„Још рече Господ Мојсију говорећи: Заповједи синовима Израиље-
вијем, и реци им: приносе моје, хлеб мој, жртве што ми се сажижу за угод-
ни мирис, пазите да ми приносите на вријеме.“2

„И Мојсије сазва сав народ Израиљев, и рече им: чуј Израиљу 
уредбе и законе, које ћу данас казати да чујете, да их научите и држите их 
и творите. (...) Држи дан од одмора и светкуј га, као што ти је заповједио Гос-
под Бог твој. (...) И памти да си био роб у земљи Мисирској, и Господ 
Бог твој изведе те оданде руком крјепком и мишицом подигнутом. Зато 
ти је Господ Бог твој заповједио да светкујеш дан од одмора.“3

Из разлога што се Господ Бог, творац неба и земље, кроз историју об-
раћао само њима као свом народу, Јевреји су искључиво своју нацију смат-
рали достојном небеског царства, док су незнабошце називали псима и не-
достојнима Божије милости и благонаклоности. Апостол Петар, који се још 
увек чврсто држао старозаветних закона и прописа, није одмах могао да се 
помири са чињеницом да његови ставови у погледу религије, које је засту-
пао, нису били у потпуности исправни. Ево како нас Писмо извештава о до-
гађајима који су довели до потпуне промене Петрових ставова:

„А један човек у Кесарији по имену Корнилије, капетан чете која се зва-
ла Италијанска, побожан и богобојазан са свим својим домом, који је давао 
многе милостиње народу и стално се молио Богу, виде око деветога часа 
јасно у виђењу анђела Божијег како уђе к њему и рече му: Корнилије. А он 
погледа на њега и уплашен рече: шта је, Господе? Рече му: твоје молитве и 
твоје милостиње уздигоше се до Бога и он их се сећа. И сад пошљи људе у 
Јопу и позови некога Симона који се зове Петар. Он је гост неког Симона 
кожара, чија је кућа крај мора. А кад оде анђео који му је говорио, од дозва 
двојицу својих слугу и једног побожног војника од оних који су стално били 
уз њега, па им каза све и посла их у Јопу. 

1 3. Мојсијева 11:1-2. Нагласак мој.

2 4. Мојсијева 28:1-2. Нагласак мој.

3 5. Мојсијева 5:1, 12, 15. Нагласак мој.
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А сутрадан, кад су они путовали и приближавали се граду, попе се Петар 
на кров око шестога часа да се помоли Богу. У то огладне и хтеде да једе; 
али док су му припремали јело паде у занос и виде отворено небо и некакав 
суд како силази као велико платно, које се на своја четири краја спушта на 
земљу. У њему беху све четвероножне животиње, и гмизавци земаљски, 
и птице небеске. И један глас му довикну: устани, Петре, закољи и 
поједи. Петар пак рече: нипошто, Господе, јер никад нисам јео оно 
што је погано и нечисто. И глас ће опет њему, по други пут: што је 
Бог учинио чистим не називај поганим. Ово се догодило трипут и 
одмах суд би узет на небо.

 А док је Петар у себи био у недоумици шта може да буде призор који је 
видео, гле, људи послани од Корнилија, напитавши Симонову кућу, стадоше 
пред вратима, зовнуше и питаху да ли је овде у гостима Симон звани Петар. 
И док је Петар још размишљао о виђењу, рече му Дух: види, три човека те 
траже; него устани, сиђи и иди с њима ништа не премишљајући, јер сам их 
ја послао. Тада Петар сиђе људима и рече: ево, ја сам кога тражите; због 
чега сте дошли? А они рекоше: капетан Корнилије, праведан и богобојазан 
човек, за кога сведочи сав јудејски народ, упућен је од једног светог анђела 
да те позове у свој дом и да чује шта ћеш му рећи. Тада их позва унутра и 
угости. 

А сутрадан уста и оде с њима, и неки од браће из Јопе с њим. Сутрадан 
пак уђе у Кесарију. А Корнилије их је очекивао, сазвавши своју родбину и 
присне пријатеље. Када пак Петар уђе у кућу, Корнилије му пође у сусрет, 
паде пред његове ноге и поклони се. Тада га Петар подиже говорећи: уста-
ни; и ја сам само човек. И у разговору с њим уђе, те нађе многе окупљене, па 
им рече: ви знате да Јудејину не приличи да се дружи с туђином 
и да долази к њему, али мени је Бог показао да ни једног човека 
не називам поганим или нечистим. Зато сам и дошао без поговора, 
кад сте ме позвали. Питам стога: због чега сте ме позвали? И Корнилије 
рече: пре четири дана, баш у ово време, у девети час молио сам се Богу у 
својој кући, и гле, човек у сјајном оделу стаде преда ме и рече: Корнилије, 
услишена је твоја молитва и Бог се сетио твојих милостиња. Пошљи стога у 
Јопу и позови Симона који се зове Петар; он је гост у кући Симона кожара 
крај мора. Тако одмах послах к теби и ти си добро учинио што си дошао. Сад 
смо овде сви пред Богом, да чујемо све што ти је Господ заповедио. 

Тада Петар отвори уста и рече: заиста увиђам да Бог не гледа ко 
је ко, него му је у сваком народу добродошао ко се њега боји и твори прав-
ду. Ви знате реч коју је послао синовима Израиљевим, објављујући 
као еванђеље мир кроз Исуса Христа; овај је Господ свима. (...) За њега све-
доче сви пророци, да ће његовим именом добити опроштај грехова свако ко 
верује у њега. 

Док је Петар још говорио ове речи, сиђе Дух Свети на све који су слушали 
говор. И задивише се верни из обрезања који су дошли с Петром, 
што се и на многобошце излио дар Светога Духа; јер су их слуша-
ли како говоре језике и величају Бога. Тада одговори Петар: може ли ко да 
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ускрати воду, да се не крсте ови који су примили Духа Светога као и ми? И 
заповеди да их крсте у име Исуса Христа. Тада га замолише да остане још 
неколико дана.“1

Дакле, као што смо могли да уочимо, ни први међу апостолима није од-
мах могао да прихвати новозаветну истину о томе да су Христовом смрћу и 
васкрсењем избрисане све разлике између Јевреја и пагана, те да више пред 
Богом не важе прописи о чистој и нечистој храни (Дела ап. 10:15). Овом ви-
зијом коју је Господ пружио Петру, потврђене су и речи апостола Павла које 
је писао хронолошки нешто касније након овог догађаја, саопштавајући 
верницима задивљујућу истину о новом односу између хришћана у новоза-
ветној Цркви без обзира на њихову националност:

„Јер он (Христос; прим. И. С.) је наш мир, он је оба дела саставио у једно 
и својим телом разрушио преградни зид који их је растављао, непријатељс-
тво, обеснажио закон с његовим заповестима и одредбама, да 
стварајући мир од те двојице начини у себи једног новог човека, и да обоји-
цу у једном телу помири с Богом – крстом, пошто је на њему убио неприја-
тељство.“2

Овај апостол је такође, на другом месту, потврдио да старозаветне одред-
бе о празницима, суботама и сл. више не важе за новозаветне хришћане:

„Да вас, дакле, нико не осуђује за јело, или за пиће, или за какав празник, 
или младину, или суботу; ово је све само сен онога што ће доћи, а стварност 
је Христос.“3

Ипак, након што се ап. Петар вратио из Кесарије из Корнилијеве куће 
у једнонационалну јерусалимску цркву, која се чврсто држала јудаистичке 
традиције – сусрео се са очекиваним проблемом. Хришћани из јеврејства, 
који су и даље ревновали за закон (види: Дела ап. 21:17-26), сукобили су се 
са Петром по питању његовог „компромиса“ у стварима вере. Ево како нас 
Писмо извештава о проблему у којем се Петар нашао, као и о његовом одго-
вору тврдокорним јудео-хришћанским традиционалистима:

„А апостоли и браћа у Јудеји чуше да су многобошци примили реч Бо-
жију. И када Петар дође горе у Јерусалим, препираху се с њим они из 
обрезања говорећи: ушао си к необрезаним људима и јео си са 
њима.

Тада поче Петар говорити и излагаше им редом говорећи: ја сам био у 
граду Јопи и молио сам се Богу, и видех у заносу призор, како силази не-
какав суд као велико платно које се на своја четири краја спушта са неба, 
и дође до мене. Бацивши поглед на њ осматрао сам и видех четвероножне 
земаљске животиње, и звери, и гмизавце, и птице небеске. Чух и један глас 
који ми говораше: устани, Петре, закољи и поједи. А ја рекох: ни-
пошто, Господе, јер погано или нечисто још никад није ушло у 
моја уста. На то глас са неба одговори по други пут: што је Бог учи-
нио чистим не називај поганим. Ово се догодило трипут, па све опет 

1 Дела апостолска 10:1-16, 43-48. Нагласак мој.

2 Ефесцима 2:14-16. Нагласак мој.

3 Колошанима 2:16-17.
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би одвучено горе на небо. И гле, у тај час три човека, послана из Кесарије к 
мени, стадоше пред кућом у којој смо били. А Дух ми рече да идем са њима 
ништа не премишљајући. И ово шесторо браће дођоше са мном, па уђосмо 
у кућу тог човека. Тада нам он каза како је у својој кући видео анђела, који 
је стао и рекао: пошаљи у Јопу и дозови Симона прозваног Петра, он ће ти 
говорити речи којима ћеш се спасити ти и сав твој дом. А кад сам почео да 
говорим, сиђе Дух Свети на њих – као и на нас у почетку. Сетих се тако речи 
Господње, како је говорио: Јован је крстио водом, а ви ћете бити крштени 
Духом Светим. Када је дакле Бог њима – пошто су поверовали у 
Господа Исуса Христа – дао исти дар као и нама, ко сам био ја 
– да бих могао Богу забранити?“1

После свега изнетог, браћа из Јерусалима су се умирила и коначно схва-
тила да је Господ одлучио да своје милосрдно срце открије и паганима и 
понуди им спасење кроз веру у Христа Спаситеља:

„А кад ово чуше, умирише се и прославише Бога говорећи: Бог је дакле и 
многобошцима дао покајање за живот.“2

Ипак, након неколико година, број хришћана се знатно повећао и то не 
само у Јудеји већ и ван ње, те су посебно ангажовањем апостола Павла и 
његових сапутника основане и цркве у Сирији и Малој азији – чија је већина 
чланова имала многобожачко а не јеврејско порекло. И тако, док су једном 
приликом апостоли Павле и Варнава боравили међу вернима у Антиохији 
сиријској, из Јудеје су дошли неки од јеврејских преобраћеника у хришћанс-
тво. Ови су још увек били неутврђени у еванђелској истини, али зато и ве-
ома тврдоглави и непокорни апостолском ауторитету, те су покушавали да 
поново покрену и учине спорним питање важности старозаветних закона 
у односу на незнабошце, иако је јерусалимска црква (тј. њене старешине и 
апостоли) већ годинама била са тиме начисто:

’И дођоше неки из Јудеје, па учаху браћу: ако се не обреже-
те по Мојсијевом обичају, не можете се спасти. А кад се Павле и 
Варнава упустише у не малу распру и препирање с њима, одредише да због 
спорног питања Павле и Варнава и још неки од њих иду горе у Јерусалим 
к апостолима и старешинама. (...) Када пак дођоше у Јерусалим, прими их 
Црква, и апостоли, и старешине, па казаше шта је све учинио Бог који је 
био с њима. Али усташе неки од фарисејске странке, који су били 
поверовали, а рекоше да их треба обрезати и наредити им да 
држе Мојсијев закон.“3

Резултат спора је био следећи: на првом црквеном сабору на коме су 
учествовали апостоли и старешине јерусалимске цркве, као и присутни вер-
ници, донета је одлука о бескомпромисном исповедању еванђелске истине 
која је подразумевала да су старозаветни симболизам и одредбе о обрезању, 
чистим и нечистим јелима, празницима, суботама итд. непотребне за спа-
сење људи, већ да је за њихово прихватање од стране Бога потребна само 

1 Дела ап. 11:1-17. Нагласак мој.

2 Дела ап. 11:18.

3 Дела ап. 15:1-2, 4-5. Нагласак мој.
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жива и делотворна вера у Господа Исуса Христа Спаситеља. Ево најпре Лу-
киног извештаја са овог сабора, а потом и још неких стихова који говоре о 
истој теми:

„Апостоли и старешине се окупише да извиде ову ствар. И како наста 
велика распра, уста Петар и рече им: браћо, знајте да ме је Бог већ од првих 
дана изабрао између вас – да многобошци из мојих уста чују еванђеоску реч 
и поверују. И Бог, који познаје срца, посведочио је за њих, кад им је дао Духа 
Светога као и нама, и није поставио никакве разлике између нас и 
њих, већ је очистио њихова срца вером. Што, дакле, сад кушате Бога 
тиме што хоћете да наметнете ученицима на врат јарам, који ни наши очеви 
ни ми нисмо могли да поднесемо? Него верујемо да ћемо благодаћу 
Господа Исуса бити спасени на исти начин као и они.“1

„Стога примите на знање, браћо, да се кроз овога (Христа; прим. И. С.) 
вама објављује опроштај грехова, и од свега у чему нисте могли да се оправ-
дате Мојсијевим законом; њиме се оправдава свако ко верује.“2

„А знамо да све што закон говори – говори онима који су под законом, 
да се свака уста запуше и да сав свет буде крив пред Богом. Јер делима за-
кона нико се неће оправдати пред њим; посредством закона долази само 
познање греха. А сад се без суделовања закона јавила праведност од Бога, 
посведочена од закона и пророка, наиме праведност Божија која ве-
ром у Исуса Христа долази на све који верују. (...) Сматрамо, 
наиме, да се човек оправдава вером без дела закона.“3

„Јер Христос је свршетак закона – за оправдање свакоме који верује.“4

„Али знајући да се човек не оправдава делима закона, него само вером 
у Исуса Христа, поверовасмо и ми у Христа Исуса, да будемо оправ-
дани вером у Христа а не делима закона, јер на основу дела закона нико 
неће бити оправдан.“5

Након што је на првом јерусалимском сабору над фарисејским јудаиз-
мом у Цркви победило Христово учење, а из првенственог разлога што су на 
њему били присутни Духом Светим испуњени апостоли, хришћанске зајед-
нице широм Римског царства су могле да живе и духовно расту без терета 
кога су на њихова плећа хтели да натоваре неки „назови учитељи“. 

Међутим, предах у духовној борби против лажних учитеља је насту-
пио само за тренутак. Веома брзо се појавила и друга, још опаснија духов-
на наука, против које су се апостоли као и њихови наследници борили све 
до трећег века после Христа. Ова опасност се појавила у виду различитих 
гностичких учења која су садржала елементе више религија помешаних са 
хришћанским веровањем. Гностицизам је представљао велику опасност за 
Исусове ученике, и доводио у стање збуњености многе, а поготово у пос-
леапостолској ери. У наредном делу овог поглавља сагледаћемо у чему се 

1 Дела ап. 15:6-11. Нагласак мој.

2 Дела ап. 13:38-39. Нагласак мој.

3 Римљанима 3:19-22, 28. Нагласак мој.

4 Римљанима 10:4.

5 Галатима 2:16. Нагласак мој.
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састојала опасност по Цркву која је претила од стране разних гностичких 
праваца, и на тај начин премостити период од првог века до ере када су од-
ржавани Васељенски сабори.

Сукоб правоверног хришћанства са гностицизмом

Током првих неколико векова свога постојања, младо хришћанство, које 
у то време још увек није сакупило тј. сачинило збирку својих светих списа 
(Нови завет) која би представљала меродавни извор истинитих информа-
ција о Христовом учењу и деловању, сусрело се са још једним великим про-
блемом. Овај проблем био је појава гностичког покрета који је представљао 
чудну мешавину различитих религијских погледа, праваца и вера, почев-
ши од далекоисточњачке, персијске и грчке, до јудаистичке (старозаветне 
јеврејске) и на крају - хришћанске. Гностичко учење (од речи „гносис“ – 
знање), које је по својој природи било веома разнолико, у неким сегментима 
налик библијском (апостолском) хришћанству, а у неким веома различито 
– па и отворено супротстављено, у центар своје религијске мисли ставило 
је „тајну спознају“ духовних истина, која је била откривана само „одабрани-
ма“, а осталим „обичним“ хришћанима остајала непозната:

„Али, све зависи од правилног схватања појма гностичког знања. (...) 
Гностици су тежили спознаји унутрашње истине, која је повезана са душом 
човека, а једино она води даље и у религиозном смислу. (...) А према гнос-
тичком делу Пистис Софија Исус је рекао својим следбеницима: „Не одус-
тајте да тражите дању и ноћу“1

Основна веровања која су заступали гностици била су, са једне стране, 
постојање несазнатљивог и преузвишеног небеског божанског бића (коме су 
тежили) а са друге постојање злог бога - творца материјалног света. Према 
већини гностика, Бог – Творац, Бог Старог завета – Јахве, био је сматран 
нижим богом који је уједно био и одговоран за појаву зла у свету – јер је по 
гностичком мишљењу, материја сама по себи представљала зло. Заправо, 
може се речи да је Бог Творац, Бог Старог завета (од гностика назван још и 
Демијургом) у њиховим очима био раван сотони – непријатељу људи, који 
им је стајао на путу достизања праве духовности која се достизала тајном 
спознајом – гнозом.

„Као они који знају (реч „гностици“ значи: „они који знају“; прим. И. С.) 
гностици заступају схватање света у коме се износи болно осећање дубоке 
рањености. Они имају један апсолутно мрачан поглед на свет, 
у коме се, најпре, једва може говорити о фрагментима смисла. Мучан жи-
вот навео је гностике на радикално одбијање света, што се пре тога могло 
сусрести само код индијских мислилаца. Ни поглед на природу није мо-
гао да обрадује ове људе. Они су у њој видели деловање мрачног закона и 
били су први који су сматрали природу сотонским делом, што је 
имало за последицу непријатељско схватање природе, чега хришћанство, 
нажалост, вековима није успело да се ослободи. Вечно ћутање бескрајних 

1 Валтер Ниг, Књига јеретика, Београд 2004. стр. 38. Нагласак аутора.
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простора изазивало је код гностика само језу, а неми универзум остављао 
застрашујући утисак. Према гностичком схватању, човек је затворен у једно 
страшно кућиште света, створено од мешавине светла и мрака, из кога не 
проналази излаз. „Ко ме је бацио у патњу светова, ко ме је ставио у овај зли 
мрак?“, пита гностик и дирљивим речима оплакује своју отуђеност, само-
ћу и лутање у овом мрачном свету. Земаљски живот је према гностичком 
схватању страх и ужас, заблуда и проклетство, то је језиви сан и ома-
мљеност, опијеност и самозаборав.“1

Према учењу неких гностика, до спознаје Бога човек долази путем само-
спознаје, по принципу „спознај бога у самом себи“:

„Постизање гнозе значи препознавање правог извора божанске моћи 
– то јест ‘дубине’ свог бића. Ко год спозна тај извор, истовремено спознаје 
себе и открива своје духовно порекло: он спознаје своје истинске родитеље 
– Оца и Мајку.“2

Према учењу гностика, „прави бог“ који није учествовао у стварању свега 
опипљивог, усадио је у човека душу којом може да тежи ка ослобођењу од 
злог материјалног света. Пре него што је гностицизам прихватио и у себе 
уградио и неке хришћанске елементе, суштина овог учења је могла да се 
сумира на овај начин:

„Од како је демиург створио свет, бог је на разне начине покушавао, да 
изашиљањем еона вишег степена искупи своје еманације из материје, али 
је творац свега, демиург то на разне начине спречавао. На послетку ће бог 
одаслати једног моћног еона, да победи демиурга и да спасе божанске ема-
нације из материје. То је могла бити есенција основних идеја гностицизма 
пре његова христијанизирања.“3

Након христијанизације предхришћанске гностичке мисли, моћни дух 
(еон) који је од врховног бога послат да просветли човечанство и врати га 
у стање пре његовог заробљавања у материјални свет – дакле у свет чистог 
духа, назван је „небеским Христом“. Ипак, овај „Христос“ није ни изблиза 
онај кога налазимо описаним на страницама Новог завета. Христос у кога 
су гностици веровали је особа која, у првом реду, поседује само привидно а 
не истинско људско тело. Следбеници овог верског синкретизма (мешави-
не религија) су осуђивали правоверне хришћане и називали их јеретицима 
због њиховог веровања у стварну човечност Исуса Христа – Божијег Сина. 
Такође, нису веровали ни у реалност смртних патњи и самог умирања Гос-
подњег на голготском крсту: 

„Гностици су правили строгу разлику између небеског Христа и овозе-
маљске појаве Исуса из Назарета. Истински Христос нема земаљски облик. 
(...) То схватање навело их је на тврдњу да Христос уопште није патио 
на крсту, већ је на његово место на крст разапет извесни Симон из Кирене, 
„док је прави Христос нестао смејући се“. Само небеском Христу дугујемо 
избављење. (...) Ако је материја сматрана злом, као нешто што је створио 

1 Наведено дело, стр. 38-39. Нагласак мој.

2 Елејн Пејгелс, Гностичка јеванђеља, стр. 76.

3 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 326.
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демијург, онда Христос није могао и смео да буде оптерећен њоме, јер ина-
че не би могао да донесе спасење од ње. (...) Према гностичком схватању, 
човек је међубиће које је делом заробљено у материји, а делом се састоји од 
светлосних супстанци пореклом из горњег света. Небески Христос избавља 
човека из тог болног стања измешаности. Најдубља жеља гностика је осло-
бађање из те ситуације.“1

Против оваквог веровања апостоли су се грчевито борили, исправно га 
називајући изразито погрешним учењем. Апостол Јован у својој Првој пос-
ланици највероватније пише мислећи на гностичко учење о „привидности“ 
Христовог земаљског тела, обележавајући га као идеју које потиче од самог 
сотоне. Ево како је овај апостол у првом веку иступао против ове одиста саб-
ласне замисли:

„Децо, последњи је час, и као што сте чули да ће антихрист доћи, тако 
су се сад јавили многи антихристи. (...) Драги моји, не верујте сваком 
духу, него проверавајте духове – јесу ли од Бога, јер су многи лажни 
пророци изишли у свет. По овоме познајте Божијег духа: од Бога је 
сваки дух који исповеда да је Исус Христос дошао у телу, а сваки 
дух, који не исповеда Исуса, није од Бога; и то је антихристов дух за кога сте 
чули да ће доћи, и сад је већ у свету.“2

Но, гностичко учење се није разликовало од апостолског само у ових пар 
најбитнијих ставки (што се тиче порицања врховности Господа Бога Ство-
ритеља као и Исусовог истинског утеловљења). Постојале су и остале много-
бројне разлике. Наиме, ови лажни учитељи су поседовали и сасвим наопако 
тумачење многих старозаветних и новозаветних догађаја. Истините Божије 
слуге, чији су животи описани у Библији, сматрани су слугама нижег бога 
– Демијурга, а Божији противници и безбожници – јунацима вере и слугама 
правог „небеског бога“: 

„Смелост њиховог посматрања историје испољава се кроз ново вредно-
вање Каинове личности. Тај архетип презреног, кога је Створитељ осудио 
на то да „се скита и потуца по земљи“, више се не схвата као братоубица који 
заслужује проклетство, већ се доводи у везу са једнако прогоњеним Спа-
ситељем. (...) Гностичко бунтовништво против Бога творца доследно води 
радикалном извртању свих досадашњих историјских судова. Заузимање за 
Каина доследно је проширено и на све остале изопштенике из Светог писма. 
Гностички мислиоци залагали су се за содомите, Исава, Корејеву дружину, 
док су Авељ, Енох, Ноје били одбачени. Чак су правдали и Јуду Искариота, 
који је према гностичком схватању издао Исуса само да би издејствовао спа-
сење. (...) Гностички јеретици су очигледно у тим изопштеници-
ма препознали дух свог духа.“3

Поред свега овог, гностици су били веома плодни што се тиче њиховог 
писаног стваралаштва. Наиме, у току првог, а посебно у другом веку после 
Христа, настао је велики број тзв. гностичких еванђеља и других списа, у 

1 Валтер Ниг, Књига јеретика, стр. 42-43. 

2 1. Јованова 2:18; 4:1-3. Нагласак мој.

3 Валтер Ниг, Књига јеретика, стр. 44. Нагласак мој.



532

правОславље ОбасјанО еванђељем

којима се приповеда о Исусовом овоземаљском животу као и животима ње-
гових следбеника. Многе од ових текстова гностици су назвали апостолским 
именима – да би тиме постигли што већу ауторитативност свога учења. Тако, 
међу гностичким списима наилазимо на оне који су названи, нпр: Еванђеље 
по Томи, Еванђеље по Филипу, Јеванђеље Истине, Еванђеље Египћанима, 
Тајна књига Јаковљева, Павлова апокалипса, Петрово писмо Филипу, Пет-
рова апокалипса, Еванђеље по Марији (Магдалини), Тајна књига по Јовану, 
Мудрост Исуса Христа итд.1 У овим гностичким еванђељима (која готово у 
пуном броју потичу из периода после смрти апостола) директно се негирају 
сва основна учења која проистичу из истински апостолских новозаветних 
записа. Ево неких примера о томе шта можемо да прочитамо у делима пи-
саца који су сматрали да поседују „скривено знање“ на основу којег су били 
„просветљени“. 

Текст под називом О пореклу света упућује на идеју о томе да постоје два 
бога, нижи бог – творац материјалног света који се објавио у Старом завету 
као Јахве и један други – узвишенији бог (који би могао да се дефинише као 
бог – Мајка, тј. женски принцип):

„... непрестано се хвалисао, говорећи (анђелима)... ‘Ја сам Бог, и ниједан 
други осим мене не постоји.’ Али када је то рекао, огрешио се о све бесмр-
тне... када је Вера видела безбожност главног владара, разљутила се... рек-
ла, ‘Грешиш Самаеле (тј. ‘слепи бог’), прослављено, бесмртно човечанство 
(anthropos) је пред тобом!’2

Тајна Јованова књига потпуно погрешно тумачи Господње речи запи-
сане у Старом завету а које гласе: „Чуј Израиљу: Господ је Бог наш једини 
Господ.“ (5. Мојс. 6:4):

„...У свом лудилу... он (Бог; прим. И. С.) је рекао, ‘Ја сам Бог, и поред 
мене нема ниједног Бога’, јер он не зна за... место одакле је дошао (...) Међу-
тим, овом изјавом је анђелима указао да други Бог постоји, јер да нема дру-
гог, на кога би он био љубоморан?’3

Еванђеље по Филипу нам саопштава да је Исус неговао интимни љубав-
ни однос са Маријом Магдалином:

„...пратилац (Спаситељев је) Марија Магдалена. (Али Христ је волео) њу 
више него (све) ученике и љубио је (често) у (уста). Остали (ученици били су 
увређени...) рекли су му, ‘Зашто ти њу више волиш од свих нас?’ Спаситељ је 
одговорио и рекао им, ‘Зашто вас не волим као (што волим) њу?’„4

Апокриф по Јовану нас учи да свако може да доживи Господа на сопствен 
и јединствен начин. Незрелом ученику се Исус указује као дете а зрелом као 
старац – симбол мудрости:

„Одмах... (небеса су се отворила и читаво) стварање (које је) под небом 
засветлело је и (свет) протресло се. (Био сам престрашен и) видео сам свет-
лост (дете)... док сам гледао он је постао као старац. Онда је он (променио 

1 Види у: Елејн Пејгелс, Гностичка јеванђеља, стр. 20, 28, 56.

2 Наведено дело, стр. 68.

3 Исто, стр. 68. Нагласак мој.

4 Исто, стр. 19.
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своје обличје) поново и постао као слуга... Видео сам (проказање) много-
бројних облика у светлости.1

Еванђеље по Томи и Књига Томе полемичара упућују на то да је Исус био 
Томин (духовни) близанац, те да може да постане и близанац сваког чове-
ка који дође до „тајног знања“. Ови списи заправо представљају Христа као 
„друго, тајно ЈА“ сваке особе која тежи самоспознаји (тј. спознаји Христа). 
Спознаја Христа и самоспознаја се представљају као једно те исто (што је 
наравно, са библијске тачке посматрано, крајње погрешно):

„Пошто је речено да си мој близанац и истински садруг, испитај себе како 
би разумео ко си... Ја сам знање Истине. Тако док ме пратиш, мада не разу-
меш (то), ти већ досежеш знање и биваш зван ‘онај који зна себе’. Јер ко год 
није спознао себе, није спознао ништа, а ко год је спознао себе, истовремено 
је стекао знање о дубини свих ствари.“2

Поред учења која произилазе из текстова која сам управо навео ту су и 
многа друга. Поједине групе гностика су веровале у божанско тројство које 
су сачињавала лица бога Оца, бога Мајке (Светог Духа) и сина – Христа. 
Пошто су веровали у мушко-женског бога, неки гностици су прихватили и 
другачију слику о стварању човека од оне записане у Библији. Сматрали су 
да је бог прво људско биће створио као мушко-женско створење које је било 
спојено леђима (попут сијамских близанаца). Потом их је бог, сматрали су, 
одвојио једно од другог – те су тако настали мушкарац и жена. Гностици су 
заступали идеју о потпуном аскетизму и негирали важност брака. Прези-
рали су и рађање деце, јер су сматрали да је то само настављање заробља-
вања чистог духа злом материјом, што је била замисао, од њихове стране 
презреног, бога творца – Демијурга. Гностици у својим заједницама нису 
имали званично постављене старешине, већ је улогу старешина могао да 
врши било ко од присутних. Такође, постављали су жене за духовне учитеље 
и вође, које су имале овлашћења да крштавају итд.3

Као што сваки познавалац канонских еванђеља може да запази, кази-
вања гностичких текстова се знатно разликују у опису Исуса, Његовог учења 
и односа према ученицима од онога што су записали апостоли у Новом за-
вету. Наравно, проблем који је у првим вековима хришћанства био много 
већи него што се то данас нама може да чини, састојао се у томе што су у оно 
време, паралелно са настанком и сакупљањем новозаветних текстова били 
писани и јеретички списи којима је било приписивано апостолско ауторс-
тво. Они су се у исто време умножавали и ширили међу хришћанским црк-
вама. Због тога су, попут апостола средином првог века, и остали учитељи 
Цркве у другом и трећем столећу морали да се у својим усменим проповеди-
ма и писаним делима оштро супротставе нарастајућем кривоверју. Апостол 
Павле је, наиме, још средином првог века упозорио хришћане на могућност 

1 Исто, стр. 55.

2 Исто, стр. 58.

3 Много више о гностичким учењима видети у: Елејн Пејгелс, Гностичка јеванђеља; Рад, Изда-
вачка радна организација Београд, без године издавања.
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да лажни учитељи шаљу своја јеретичка писма потписујући на крају имена 
апостола:

„А ово говорим да вас нико не превари наговорљивим речима.“1

„Не дајте се брзо поколебати у разборитости нити уплашити, ни духом 
ни речју, ни тобоже нашом посланицом. (...) Да вас нико не превари 
ни на који начин.“2

Црквени писци, Иринеј, Тертулијан и остали у другом веку после Хрис-
та, упозоравали су Цркву на опасност прихватања ових опасних духовних 
скретања:

„Тертулијан, писац сјајног талента, око 190. године дефинише у име 
већине правоверни став: Као што је Исус физички устао из гроба, тако сва-
ки верник мора очекивати физичко васкрсење. За њега нема места сумњи. 
(...) Тертулијан изјављује да је свако ко пориче васкрсење тела јеретик, а не 
хришћанин.“3

„Сваки од њих (реч је о гностицима; прим. И. С.) по сопственом темпе-
раменту мења предања која је примио, што је исто учинио и онај који их је 
предао након што их је уобличио према сопственој вољи. (...) На основу чега 
су јеретици страни и непријатељи апостолима ако то није због различитос-
ти њиховог учења, које сваки појединац прима или шири једноставно по 
сопственој вољи.“4

Иринеј из Лиона је овако описао заблуде гностика и изрекао оштро упо-
зорење против њиховог деловања:

„Они себе сматрају ‘зрелим’ тако да се нико с њима не може поредити у 
величини гнозе – чак и ако поменете Петра, или Павла или неког другог 
апостола... Они замишљају да су сами пронашли више него апостоли, и да 
су апостоли проповедали јеванђеље још увек под утицајем јеврејских схва-
тања, а да су они мудрији и паметнији од апостола.“5

„Нека она лица која хуле на Творца... као што чине валентинци и сви 
лажно названи ‘гностици’ буду препознати као заступници Сатане од свих 
који поштују Бога. Кроз њих Сатана је чак и сад виђен да говори против 
Бога, оног Бога који је припремио вечну ватру за све врсте јереси.“6

На крају крајева, током трећег и четвртог века после Христа, гностички 
утицај је почео знатно да слаби, чему је допринела и канонизација књига 
Новога завета. Као што је познато, приликом веома прецизне селекције 
различитих „еванђеља“, „посланица“, „апокалипси“ итд. и раздвајања гнос-
тичких (јеретичких) текстова од оних чије се апостолско порекло могло по-
уздано да утврди, на послетку је издвојено 27 апостолских списа који су про-
глашени ауторитативним писаним извором хришћанске вере. Сви остали 
текстови, који су по својој количини надмашивали број апостолских кано-

1 Колошанима 2:4.

2 2. Солуњанима 2:2-3. Нагласак мој.

3 Елејн Пејгелс, Гностичка јеванђеља, стр. 45.

4 Наведено дело, стр. 63.

5 Види у: Наведено дело, стр. 61. Нагласак мој.

6 Исто, стр. 82.
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низованих списа, проглашени су апокрифима, тј. књигама које се удаљавају 
од, у првом веку проповедане, Христове Истине. Ове књиге су, дакле, биле 
одбачене као оне према којима не треба гајити поштовање нити веровати 
њиховим објавама.

Међутим, сукоб са гностичким учењем, и на крају победа над њиме, није 
било и последње искушење са којим се рано хришћанство суочило. Врло 
брзо су се појавили и покрети који су, на различите начине оспоравали бо-
жанску природу Исуса Христа - сматрајући га, не вечитим Божијим Сином 
(тј. Богом у телу), већ неком врстом створеног бића. Поводом овог спорног 
питања у Никеји је 325. године од стране цара Константина сазван тзв. Први 
васељенски сабор.

У наредном делу овога поглавља начинићемо преглед црквене историје 
између IV и VIII после Христа, тј. периода у коме су одржавани Васељенски 
сабори. Оно што је најпре важно да истакнемо јесте чињеница да су сви ови 
сабори, почевши од Првог па на даље, одржани у периоду када је Црква 
уживала благонаклоност и знатну подршку државе, за разлику од, на при-
мер, првог апостолског сабора одржаног у Јерусалиму, за време док је Цр-
ква била прогоњена. Истицање ове чињенице је посебно важно из разлога 
што је веома уочљива значајна разлика између атмосфере која је владала 
током сабора апостола средином првог века, и свих осталих, „васељенских“ 
из каснијих векова. Наиме, док је апостолски сабор, инспирисан и вођен 
Светим Духом на крају довео до исправног закључка и потврде еванђелског 
правоверја, у временском раздобљу у коме су одржавани остали сабори (од 
којих су касније њих седам проглашени „васељенским“) владала је дубока 
подељеност међу званичним црквеним ауторитетима и њиховим следбени-
цима, као и учестале међусобне свађе, расколи, проклињања, прогони па 
чак и убиства због нерешених верских питања. У сваком случају, многи од 
епископа са којима ћемо се упознати у току даљег проучавања, не само да су 
почели да заступају веровања која су била страна учењу Христа и апостола, 
већ је и њихово понашање било потпуно супротно ономе које су апостоли 
препоручивали за људе који су желели да врше епископску службу (1. Тим. 
3:1-7; 2. Тим. 2:24-24; Титу 1:7-9). Сходно томе, а због необраћености многих 
и усвајања различитих паганских учења и њиховог стапања са хришћанс-
твом, на поменутим „васељенским саборима“ као и многим помесним, ус-
тановљена је и проглашена правоверност више доктрина и богослужбених 
пракси које не налазе било какво утемељење у учењу Светог писма. Наред-
ни део овога поглавља представиће нам једну прилично мрачну страницу 
у историји хришћанске Цркве. Он ће потврдити испуњење пророчких речи 
апостола записаних у Новом завету, који су наговештавали долазак тешког 
времена у коме ће главнину броја људи у „Цркви“ представљати они ће бити 
„саможиви, среброљубиви, хвалисави, охоли, хулници, родитељима непо-
корни, неблагодарни, безбожни, без љубави, непомирљиви, опадачи, неуз-
држљиви, сурови, без љубави према добру, издајници, напрасити, надуве-
ни, који више воле сласти него Бога, који имају обличје побожности, 
али су се одрекли њене силе.“ (2. Тим. 3:2-5. Нагласак мој).
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ПРВИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР 
и разлози који су до њега довели

Насупрот гностицизму за који смо утврдили да је представљао наопако 
хришћанство, црпећи своје идеје из многобожачких религија и филозофија, 
у другом и трећем веку су почела да ничу и друга лажна учења, која су ово-
га пута свој извор нашла у различитом схватању природе божанског бића 
(Бога). Ова учења су настала унутар Цркве, а њихова главна карактеристика 
је била порицање библијског (новозаветног - апостолског) веровања о Богу 
Оцу, Сину и Светом Духу као Светој Тројици, те тежња да се рационалистич-
ки објасни божански поредак који влада у невидљивом свету. Две најраније 
школе које су покушале да објасне однос међу божанским особама у небес-
кој Тројици су се називале динамичка и модалистичка школа. Ове две шко-
ле су припадале покрету тзв. монархијанаца (антитринитараца)1, тј. оних 
који су истицали пре свега божанство Бога Оца, док су сматрали да су Син и 
Свети Дух или нижа бића или силе Бога Оца, или пак само манифестације 
Бога Оца. Док су динамици веровали да су Христос (Реч Божија) и Свети Дух 
само силе једног Бога (Оца), модалисти су сматрали да су Отац, Син и Све-
ти Дух само три различита начина којима се један јединствени Бог објавио 
људима. Најпознатији представник школе динамиста био је антиохијски 
епископ Павле Самостатски који је живео у трећем веку после Христа. Ње-
гово учење је гласило да је Исус Христос само обичан човек који је рођен на 
натприродан начин. У Христу је, по овом епископу, као нека сила становао 
безлични божански разум или логос. Што се тиче модалиста, најпознатији 
међу њима је био учени римски презвитер Савелије родом из Ливије, чије 
се учење посебно утврдило у ливијском Пентаполису (западно од Египта). 
Његово верско убеђење је гласило да је Бог као јединствено биће и једна 
божанска особа себе објавио у три вида, најпре у улози Оца, потом у улози 
Сина, а најпосле у улози Светог Духа.2 Међутим, у исто време док су главни 
представници антитринитаријанства заједно са својим истомишљеницима 
проповедали своје схватање Бога, насупрот њима јавило се још једно учење, 
названо „субординацијанизам“, које је подразумевало да, додуше, постоје 
три божанске личности (а не само једна) али да су Син (Логос) и Свети Дух 
у сваком случају подређени Богу Оцу – те да поседују мању „божанскост“ од 
Бога Оца. Најпознатији представници оваквог схватања односа међу божан-
ском Тројицом били су противници монархијанаца – Ориген, потом његов 
ученик Дионисије Велики еп. александријски, Иполит Римски, а врло мо-
гуће и Атинагора, Теофил, Тертулијан и Лукијан.3

1 Антитринитарци су особе које не верују у постојање Свете Тројице, тј. не верују да су Отац, 
Син и Свети Дух три лица или особе једног те истог божанског бића (Бога).

2 Види код: Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 350, 353.

3 Види у: Наведено дело, стр. 355.
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Настанак аријанства и његово ширење

Мишљење да је Син подређен Оцу у смислу субординацијализма је по-
себно потресло Цркву у првој половини IV века. У то време је ово учење по-
себно развио и почео да проповеда учени александријски презвитер Арије, 
иначе раније ученик Лукијана Антиохијског (који је био симпатизер и при-
падник партије Павла Самостатског, еп. антиохијског). Ево како суштину 
Аријевог учења сажима др Момир Јовић у својој књизи:

„Учени александријски презвитер Арије (Areios 256-336), у жељи да се 
снажније супротстави антитринитаријанству, користећи субординациони-
зам, постаје његов најекстремнији заговорник. Од 318/319. године, Арије 
почиње проповедати да је Бог од вечности, а Син његов први створ, преко 
кога је све остало створио. Истичући да Светог Духа ствара Логос – Син, 
Арије схвата: Оца, јединог, од вечности; Сина/Логоса у времену насталог, 
стога није вечан, па ни једнак Оцу, и Духа Светог, као првог створа Логоса 
– где је, према томе, истински Бог само вечни нестворени и нерођени Отац. 
Међутим, како Син није одувек, него је рођен у времену, то и Бог није могао 
одувек бити Отац.“1

На овакво Аријево проповедање први је реаговао његов епископ Алексан-
дар који је, после неуспелог убеђивања, у Александрији 320. године сазвао 
сабор на коме је било присутно око 100 египатских епископа, и на њему осу-
дио учење свог презвитера. Том приликом су све Аријеве присталице, којих 
је било међу презвитерима и ђаконима али и међу епископима, биле екско-
мунициране.2 Не желећи да се потчини донетој одлуци египатског сабора, 
Арије се упућује својим пријатељима, раније такође ученицима Лукијана 
Антиохијског, епископима Јевсевију Кесаријском (Еузебије из Цезареје - 
познати историчар ране Цркве) и Јевсевију Никомидијском. Ови епископи 
су пружили Арију уточиште а такође и прихватили његово објашњење до-
ктрине о Тројству. Пошто је спор настао око Аријевог учења све више ра-
зарао Цркву и доприносио поделама и свађама, цар Константин је, након 
своје победе над супарником Лицинијем и самим тим постајањем јединим 
владаром у Римском царству, покушао да помири супротстављене стране 
(Аријеву и Александрову) уз помоћ посредничке мисије шпанског еписко-
па Осије из града Кордобе. Ипак, пошто је покушај помирења пропао, а еп. 
Осија о томе известио цара, Константинови хришћански саветници су му 
предложили сазивање свеопштег црквеног сабора, на коме ће се размотри-
ти и решити настала спорна питања.

1 Момир Јовић, Рано хришћанство на Балкану, стр. 27-28.

2 Поред саборске теолошке расправе о (не)исправности Аријевог учења, дискусија и сукоби 
због различитих мишљења су се пренели и међу обичне вернике. Ево како М. Јовић описује 
ситуацију која је владала у Египту поводом овог спора: 

„Настају два табора у Цркви: Арија и Александра Александријског, који су пренели тумачења 
догмата суштине хришћанства међу неупућене, на улице и тргове, препуштајући тумачење 
укупности све тананости догмата Тројичности навијачким страстима неупућене масе. У овак-
вој ситуацији, следбеници старих античких религија, користећи се тим смешним јавним рас-
правама још неупућених хришћанских верника, новонасталу збрку у хришћанству узимају 
као шаљиве теме за своје комичне позоришне комаде.“ Наведено дело, стр. 29.
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Заседање Првог васељенског сабора

У пролеће 325. године нове ере у Никеји (Мала азија) се окупило нешто 
више од 200 хришћанских епископа1 и мањи број презвитера и ђакона, и то 
углавном из источних провинција. Западни епископи, којих је такође било 
на стотине, нису учествовали на овом сабору сем њих неколицине2, међу 
којима и два презвитера – које је у своје име послао римски епископ Сил-
вестер. Намера цара Константина је била да сазивањем свеопштег сабора 
помири стране у сукобу и тако постигне преко потребно јединство у оквиру 
своје империје: 

„Пре него што је синод могао бити отворен наредио је цар приватне кон-
ференције међу сакупљенима и на овима су диспутирали особито Арије и 
ђакон александријског архиепископа Александра Атанасије, при чему се 
особито последњи одликовао теолошком ученошћу, говорништвом и го-
товошћу на одговор. Али до споразума није дошло, и кад је цар дошао у 
Никеју, да лично отвори синод, поднесоше му присталице Аријеве оптужбу 
против осталих, но он је одмах баци у ватру и изјави, да му је намера, да их 
измири, а не да им буде судија. Константин отвори лично синод и поздрави 
епископе говором, у ком их позове, да се сложе; но на то преда њима самим 
да руководе расправама на синоду.“3

Резултат заседања никејског сабора је био готово једногласна осуда Арије-
вог учења, којој су се супротставила, заједно са Аријем, само два епископа: 
Секунд Птолемаидски и Теона Мармарички. Ова два епископа, заједно са 
Аријем, протерани су у Илирик, да би на тај начин били учињени безопас-
ним по питању даљег нарушавања постигнутог црквеног „јединства“. Ипак, 
занимљиво би било споменути да су осим ове двојице епископа, који су у 
противљењу саборској одлуци истрајали до краја, постојала још њих седам-
наесторица, који се нису слагали са одлукама сабора. Но ипак, ови епископи 
се нису показали тако истрајним, па су, услед царевог наговора и притисака 
ипак попустили и потписали донесене одлуке4. На овом сабору је донет и 
следећи символ (тј. исповедање) вере:

„Верујемо у једног Бога Оца Сведржитеља, Творца свега видљивог и не-
видљивог.

И у једног Господа Исуса Христа Сина Божијег, рођеног од Оца једино-
родног, то јесте из Очеве суштине, Бога од Бога, Светлост од светлости, Бога 

1 Историчари ране Цркве се углавном не слажу по питању тачног броја учесника сабора. Јевсе-
вије Кесаријски је писао о 250 учесника, а Атанасије Велики и Сократ говоре о „преко трис-
та“. Традиционално се прихвата број од 318 окупљених епископа, али то првенствено из раз-
лога да би се остварила паралела са бројем Авраамових слугу уз које је овај ратовао против 
четворице царева који су заробили његовог синовца Лота (1. Мојс. 14). Види у: Седам стубова 
премудрости, стр. 10. Са друге стране, поједини историчари наводе број од 220 окупљених 
епископа. Види у: John Foster, Crkvena povijest 1, str. 136.

2 Велико је питање да ли се онда, управо из разлога готово потпуног изостанка више стотина 
западних епископа, као и знатног броја источних, овај сабор у Никеји (а и оних каснијих 
шест) уопште може сматрати „васељенским“ тј. свеопштим.

3 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 538.

4 Види у: Наведено дело: стр. 538-539.
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истинитог од Бога истинитог, рођеног, не створеног, Једносушног Оцу, кроз 
Кога је све постало, како оно што је на небу, тако и оно што је на земљи.

Који је ради нас људи и ради нашега спасења сишао, оваплотио се, постао 
човек, пострадао и васкрсао у трећи дан, узнео се на небеса. Који ће доћи да 
суди живима и мртвима.

И у Духа Светог.
А оне који говоре: „Беше када га не беше“ и „Пре рођења не беше“, и „Да 

је постао из небића“ или тврде да је Син Божји постао „из друге ипостаси“ 
или „друге суштине“, или „да је створење“, или да је „променљив или преоб-
разив“, такве проклиње саборна и апостолска Црква.“1

Поред решавања аријанске кризе и усвајања символа вере, на Првом ва-
сељенском сабору је донето и 20 канона (правила), као и решени спорови у 
вези проблема насталих у оквиру цркве у Египту. Такође, на овом сабору је 
одбијен предлог западних епископа којим је било предвиђено да се уведе 
обавеза безбрачности (тј. целибата) свештенства.

Дешавања између I и II васељенског сабора

Три месеца након заседања сабора у Никеји, у прогонство је одагнан и 
велики Аријев пријатељ, никомидијски епископ Јевсевије, иако је до тада 
био у великом пријатељству са царем Константином. Но, ово прогонство је 
трајало свега три године. Угледни цареви саветници и Јевсевијеви прија-
тељи, убедили су владара да поменутог епископа врати из изгнанства. Исто 
тако, након што је поново саслушао Арија, који је пред њим изложио неку 
врсту двосмисленог исповедања вере, и тиме, иначе слабо упућеног Конс-
тантина још више убедио да је спор око његовог учења заправо био „спор 
око ничега“, цар је упутио епископима захтев да и бившег александријског 
презвитера поново приме у црквену заједницу. Међутим, баш у то време 
(328. год. после Христа) на епископску столицу у Александрији постављен 
је Атанасије, који је носећи звање ђакона, на никејском сабору био огорчени 
Аријев противник. Овај епископ је одбио да Арија прими назад у своју цркву 
све док он јасно и недвосмислено потврди никејски символ вере. Епископа 
Атанасија су у овом ставу подржали и епископи Јевстатије Антиохијски и 
Маркел Анкирски. Међутим, Аријеви пријатељи, Јевсевије Никомидијски 
и Јевсевије Кесаријски су, са друге стране, на своју страну придобили мно-
штво епископа који су и раније (пре сабора у Никеји) били збуњени упот-
ребом филозофског израза „једносуштан“ – којег је први употребио, мада 
у другачијем значењу, већ анатемисани антиохијски епископ Павле Само-
статски.

Из дана у дан, као да сабора у Никеји није ни било, све се више повећа-
вао број оних који су били симпатизери Аријевог учења. Следствено томе, 
330. године у Антиохији је одржан сабор под председништвом еп. Јевсевија 
Кесаријског, а на коме је збачен еп. антиохијски Јевстатије и одагнан у про-
гонство за време којег је и умро тридесет година касније. Не заустављајући 

1 Књига правила, Зборник канона Православне цркве, стр. 3.
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се на томе, пријатељи бившег александријског презвитера „осветили“ су се и 
преосталој двојици „антиаријеваца“, епископу Атанасију Александријском 
и Маркелу Анкирском. Овог првог су 335. године у граду Тиру у Финикији 
(такође под председавањем еп. Јевсевија из Кесарије), као „јеретика“ (тј. 
главног заговорника „једносуштности“) збацили са епископског трона и на-
говорили цара да га протера у Трир на Рајни. Годину дана касније је, на цр-
квеном сабору у Цариграду, збачен а потом протеран и епископ анкирски, 
Маркел.1 Након ових догађаја умро је и Арије, у позној старости, и то баш у 
току припрема за његово свечано примање у цариградској цркви од стране 
еп. Александра, а по налогу цара Константина. Ускоро је, након свога крш-
тења које је обавио еп. Јевсевије Никомидијски, умро и сам цар Константин 
(337. године н.е.), којег су по питању владавине над империјом наследила 
његова три сина. На Западу заједно су владала њих двојица, Констанс I и 
Константин II, док је Истоку владао Констанције.

 На почетку владавине ове тројице, међу којима је најутицајнији био 
Константин II, било је дозвољено да се сви анатемисани епископи врате на 
своје катедре. У Александрију се вратио прогнани еп. Атанасије, којега је на-
род са радошћу дочекао. Међутим, присталице политике двојице епископа 
Јевсевија, никомидијског и кесаријског су, након што је Јевсевије из Нико-
мидије постављен за цариградског епископа (где је са катедре сменио „мла-
ког“ бранитеља аријевства, еп. Павла), у Антиохији 339. године, на сабору 
поново изгласали протеривање еп. Атанасија из Александрије. Оптужили су 
га за незаконито враћање и заузимање владичанске столице. Александријс-
ком епископу није помогло ни то што су му, на вест из Антиохије о његовом 
збацивању, подршку на црквеном сабору пружили сви египатски епископи. 
Атанасије је поново морао да бежи. Уз помоћ цара Констанција, на катед-
ру александријског епископа је, на силу и уз многе нереде, постављен про-
аријевски настројени еп. Григорије из Кападокије:

„Египатском префекту Филагрију, пријатељу Аријевом, било је наређено 
да Григорију пружи сваку помоћ. На вест о његовом приближавању граду, 
народ је похрлио у цркве, бранећи их од јеретика. У ствар је умешала поли-
ција, почеле су срамне сцене, испражњавање цркава уз помоћ војне силе. 
Полиција је тражила Атанасија, али је он успео да се сакрије – и 22. марта 
339. године Григорије је свечано ушао у Александрију, где је почело право 
прогањање Атанасијевих присталица.“2

Након свог поновног збацивања, еп. Атанасије је уточиште нашао на За-
паду, код својих пријатеља еп. кордобског Осије и еп. римског Јулија, који су 
били присталице никејског исповедања и нису били наклоњени Аријевом 
учењу. Епископ Јулије је уз пуну подршку цара Констанса (Константин II је 
умро 340. године), сазвао сабор у Риму 341. године са намером да реши на-
стали проблем око Атанасијевог протеривања. Иако су у Рим стигли и неки 
од представника цариградске цркве они нису учествовали на сабору, већ су 
се пре његовог почетка вратили одакле су и дошли. Еп. Јулије је, заједно 

1 Види у: Ј. Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 541-542.

2 Александар Шмеман, Историјски пут Православља, стр. 120.



541

васељенски сабОри

са западним епископима закључио да епископи Атанасије и Маркел нису 
јеретици, како су то сматрали источњаци, те је донео одлуку о њиховој реха-
билитацији. Као реакцију на овај сабор у Риму, источњаци су нешто касније, 
те исте 341. године, сазвали поновни сабор у Антиохији на коме су одбили 
одлуке сабора старешина западних цркава. Са друге стране, у Цариграду, 
након смрти еп. Јевсевија (раније никомидијског) струја антиаријеваца 
поставља за епископа раније збаченог еп. Павла. Међутим, цар Констанције 
овог епископа на силу свргава и на његово место поставља аријевца Маке-
донија. Том приликом је у уличним немирима било побијено око 3000 људи 
– присталица епископа Павла.1 

Следећи у низу догађаја који се збио у вези проблема признавања и не-
признавања никејског символа вере, а који би ваљало поменути, јесте зака-
зивање и одржавање другог великог црквеног сабора (који је требао да буде 
Други васељенски сабор) на иницијативу цара западног крила империје 
– Констанса I. Овај сабор је одржан 343. године у граду Сердики (данашња 
Софија у Бугарској), али уместо да буде користан за међусобно усаглаша-
вање ставова и преко потребно помирење, он је послужио за даље усложња-
вање и заоштравање ситуације. Ево шта о овом сабору сазнајемо из црквене 
историје:

„Сабор је одржан у другој половини 343. године. Међутим, до општег, 
заједничког сабора ипак није дошло. Намера да се на том скупу сусретну 
обе струје – није остварена. Одржана су два посебна сабора, један за ис-
точњаке, један за западњаке. (...) Западњаци, око сто епископа, смести-
ли су се у цивилним зградама, поред Rotonde, комплекса св. Георгија (...) 
Епископ Осија Кордобски који је председавао и у Никеји, председавао је и 
том сабору западњака. (...) Источни епископи, увиђајући да је иницијатива 
за сазив сабора потекла од Констанса, нису посебно ни журили у Сердику. 
Задржали су се у Филипољу, где су пристигли августа 343. године. Група 
је била нешто мања од западњака, највише до 80 епископа. Према Созо-
мену, упутили су допис епископима запада у Сердици, обавештавајући их 
да неће присуствовати њиховом скупу (...), уколико на њиховим седницама 
присуствују Атанасије, Маркел и остали епископи, које су, они, саборима 
рашчинили (...). Ипак увиђајући да би недоласком више погоршали свој по-
ложај а и свог цара Констатација (тј. Констанција; прим. И. С.), дошли су 
у Сердику. (...) Вође источне групе биле су: епископи Стефан Антиохијски, 
Акакије Кесаријски, Теодор Хераклејски, те Валенс Мурсански и Урсације 
Сингидунумски (који су до доласка источњака били део западног сабора, 
али као аријевци, ти Готи прикључују се источњацима). Како су седнице 
држане одвојено, до јединства у Сердици није ни могло доћи. Обе групе, 
просторно, биле су веома близу, уз могућност да се довикују (...). Те одвоје-
не седнице обавезно су завршавале узајамним анатемама. Тако 
су Источњаци свргнули епископе запада: Јулија, Протагена, Максимина и 
Гауденција, сматрајући их најодговорнијим за рехабилитацију свргнутих: 
Атанасија, Павла, Маркела, Аселпа. (...) Западна скупштина по одласку ис-

1 Види у: Момир Јовић, Рано хришћанство на Балкану стр. 39-40.
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точњака, прихватила је донете одлуке са Римског сабора 341. год., али опет 
појединачно је разматрала случајеве збачених епископа. Извршена је реха-
билитација епископа: Атанасија, Маркела и Аселпа (из Газе). (...) Потом је 
донета одлука о збацивањима епископа, који су изабрани били на места 
збачених: Григорија за Александрију, Василија за Анкару, Квинтилијана за 
Газу. Потом су (анатемисали; прим. И. С.) и вође источне групе, епископе: 
Стефана, Акакија, Урса, Валенса и Теодора.“1

И поред тога што смо увидели да су, уместо постизања слоге и јединс-
тва у вери, епископи Запада и Истока једни друге међусобно анатемисали и 
свргавали (иако заправо та свргавања и анатеме (проклетства) нису имала 
готово никакав суштински и последични значај у датој ситуацији), повра-
так Атанасија – по трећи пут – на катедру александријског епископа, био је 
ипак известан. Ту извесност је доказала и одлучност Констанса I да објави 
рат своме рођеном брату Констанцију – који је већ био у ратном сукобу са 
Персијанцима, уколико Атанасије не буде рехабилитован. И тако је, након 
смрти еп. Григорија из Кападокије, Атанасије поново постао александријс-
ки епископ, и поред великог противљења његових неистомишљеника – ис-
точних епископа.2 Ипак, неколико година након Атанасијевог повратка, а 
после смрти владара западног дела царства (350. године), владар Истока, 
про-аријевски оријентисани цар Констанције постао је самовладар читаве 
империје. И поново, отпочео је прогон бранилаца никејског исповедања. 
Овога пута, и сам цар и његови хришћански саветници (аријанци), одлучи-
ли су да издејствују васељенску (општецрквену) одлуку о збацивању Атана-
сија са александријске катедре. То је могло бити учињено само уколико би 
и сабор западних епископа потврдио такву одлуку. Међутим Запад је углав-
ном у то време био „ортодоксан“ и придржавао се никејског исповедања. Са 
друге стране, Атанасије је на западу имао бројне пријатеље међу тамошњим 
епископима. Источни епископи су наговорили цара да на силу постигну оно 
што се милом није могло:

„И Император и његови саветници су схватили да докле год се Атанасије 
ослања на Запад, његова осуда не може да има васељенски карактер. Зато је, 
пре свега, било потребно поразити Запад, натерати га да се потчини држав-
ној власти. Године 352. у Риму је умрлог Јулија заменио папа Либерије. Цар 
је од њега затражио сазивање сабора и осуду Атанасија. Папа је покушао 
да се одбрани, али безуспешно. Године 355. три стотине западних 
Епископа у Милану, где се у то време налазио двор, попустило је пред 
грубом силом3. „Моја воља је за вас канон“, рекао је Константије на молбу 
1 Наведено дело, стр. 41-42. Нагласак мој.

2 Као што можемо да уочимо, Констанцијев пристанак на поновни повратак Атанасија у Алек-
сандрију није био резултат његовог измењеног теолошког мишљења, већ последица поли-
тичког притиска који је дошао од стране његовог про-никејски расположеног брата Конс-
танса.

3 Још један од доказа непринципијелности такозваних бранилаца „правоверја“ приказао се и 
у овом случају. Док су Христови апостоли са радошћу подносили прогонства која су наступа-
ла због њиховог чврстог заступања Истине и става да „Бога треба слушати више него људе“ 
(Дела ап. 5:29, 33, 40-42), дотле су, као што видимо, браниоци „истине“ у каснијим вековима 
попуштали под притисцима и, због опасности да изгубе сопствену лагодност, вршили издају 
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Епископа да се канонским мерилима истражи питање и сви су, осим не-
колико непоколебљивих, потписали осуду Атанасија. Њих су одмах 
прогнали. Прогнали су и Либерија, који је одбио да призна одлуку сабора. 
Истовремено царски чиновници су обилазили читав Запад сакупљајући од 
Епископа потписе.“1

Годину дана након сабора у Милану, Атанасије је уз употребу војне силе 
поново збачен са епископске столице и наредних шест година се крио у еги-
патској пустињи. Ево шта о овом времену даље сазнајемо из црквене исто-
рије:

„Потом је саборима у Сирмијуму 351. године, у Арлу 353. и у Милану 355. 
године опет био збачен еп. Атанасије, те његово треће прогонство почиње 
356. године. Спроведено је масовније екскомуницирање, сада углавном по 
одредбама Сердичког сабора источњака, и то: еп. Осије Кордобског, еп. Пав-
лина Тријерског, еп. Иларија Пиктавијанског, еп. Јевсевија Варцелског, еп. 
Луцифера Каларског, те еп. Либерија Римског. Цар Констанције отишао 
је и даље, те је на саборима из 359. године (источни одржан у Селеукији, 
западни у Риминију, а општи сабор у Цариграду 360. године) аријанство 
прогласио државном вером.“2

Ипак, убрзо након што је аријанизам достигао своју највишу тачку тако 
што је извршио притисак на читаву Цркву у вези усвајања „Сирмијског ма-
нифеста“ (357. године) који је представљао формулацију вере која је била 
отворено аријанска, цар Констанције, као њихов главни покровитељ, је 
умро (361. год). Њега је наследио тзв. Јулијан Апостата (Отпадник), који је 
успоставио пуну религијску слободу, надајући се, према А. Шмеману, да ће 
се хришћани жестоко посвађати и тиме коначно дискредитовати своју веру у 
очима свију. У исто време, због увођења једнаких права за припаднике свих 
религија, било је забрањено покрштавање незнабожаца, те је еп. Атанасије, 
мало након што се тријумфално вратио у Александрију, поново морао да 
бежи пред представницима нове власти из разлога што је у хришћанство 
преобратио неколико паганки. Након смрти Констанцијевог наследника 
363. године, легије су на престо довеле остарелог генерала Валентинијана. 
Будући да је на Западу осуда еп. Атанасија (који је у међувремену, за време 
владавине Јулијана 362. у Александрији одржао још један сабор на коме је 
потврђено никејско исповедање вере) и никејског символа била наметнута 
силом од стране Констанција, тамошњи епископи су се поново вратили ис-
поведању вере која је била дефинисана на сабору у Никеји 325. године. Томе 
је умногоме помогло и то што је новопроглашени цар Валентинијан био не-
опредељен и непристрасан по питању верских питања која су била спор-
на. Са друге стране, истакнутим ангажовањем тзв. „великих Кападокијаца“, 
Василија Великог, Григорија Богослова и Григорија Ниског, и ситуација 
на Истоку је почела да се мења. Ова тројица утицајних богослова, заједно 

својих верских уверења. Управо у складу са раније цитираним речима апостола Павла, који 
је упозорио да ће многи од оних који имају обличје побожности постати „издајници... који 
више воле сласти него Бога.“ (2. Тим. 3:4).

1 Шмеман, Историјски пут Православља, стр. 127. Нагласак мој.

2 М. Јовић, Рано хришћанство на Балкану, стр. 43. Нагласак мој.
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са четвртим, Атанасијем Александријским, коначно су на крају допринела 
тријумфу никејског исповедања вере – које се десило на заседању тзв. Дру-
гог васељенског сабора у Цариграду 381. године. 

Ипак, као што смо то више пута нагласили, током читавог периода који је 
протекао између Првог и Другог васељенског сабора, владала је атмосфера 
великих расправа, свађа, претњи, збацивања и протеривања међу црквеним 
великодостојницима онога времена. Описујући овај период црквене исто-
рије и неславно понашање људи који су се називали следбеницима Онога 
„који када су га вређали – није одговарао увредом, када је страдао – није 
претио“1, Александар Шмеман је закључио:

„Почело је дељење Епископа на богословске „партије“, формулисање 
стално нових одређења вере, узајамна изопштења, сабори и скупштине. 
Касније је црквени историчар Сократ упоређивао ово време са битком по 
ноћи, када нико не зна где је непријатељ а где пријатељ.“2

ДРУГИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР

На Другом васељенском сабору којег је у Цариграду сазвао цар Теодосије, 
није решен само спор када је у питању веровање Арија и његових пристали-
ца. Наиме, током више деценија које су протекле од никејског сабора, за 
време којих се, као што смо видели, одвијала велика борба између приста-
лица и противника Аријевог учења, настала су још нека особена теолошка 
мишљења. И она су одударала од исправног веровања у Свету Тројицу које 
су заступали Атанасије Велики и њему слични, по овом питању, правоверни 
епископи. Међу овим учењима најистакнутија су два, чији су зачетници били 
епископи Аполинар из Лаодикије сиријске (који је био припадник струје ан-
тиаријеваца) и Македоније Цариградски (који је био присталица Аријевог 
учења, или боље речено – полуаријевац). Учења епископа Аполинара и Ма-
кедонија су на Другом васељенском сабору била осуђена као погрешна – и 
то са правом. На овом месту желим да направимо кратак преглед догађаја 
који су довели до сазивања овог сабора, да се упознамо са Аполинаровим и 
Македонијевим учењем, као и са самим током саборског заседања.

Као што сам напоменуо малочас, еп. Аполинар (Аполинарије) је био при-
падник струје антиаријеваца, који је по сваку цену желео да докаже истини-
тост догме о потпуном божанству Исуса Христа. У свом настојању да побије 
Аријево кривоверје које је негирало Христову божанску природу, еп. Аполи-
нар је своје учење довео до супротне крајности, тј. до одрицања потпуности 
Христове људске (човечанске) природе. Овај епископ је сматрао да је Исус 
из Назарета, својим зачећем и рођењем од стране девице Марије од ње при-
мио људско тело и људску душу (тј. човечју менталну природу – психу) али 
није примио људски дух. Уместо тог духа, сматрао је Аполинар, у Христово 
биће населио се божански Логос, тако да је Исусово „човештво“ било непот-

1 Види: 1. Петрова 2:21-23.

2 Историјски пут Православља, стр. 128. Нагласак мој.
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пуно, тј. различито од човештва других земаљских људи. Ево како Аполина-
рово веровање описују неки од православних аутора:

„Епископ лаодикијски Аполинарије потекао је из редова православне 
партије. (...) Аполинарије (је) сматрао да Христос, примивши кроз овап-
лоћење људску душу и тело, није примио и специфични део људског бића 
– људски дух, јер овај неопходно претпоставља слободу воље, а са њом и 
склоност ка греху. Људски дух је, по Аполинаријевом мишљењу, у Христу 
замењен Божанским Логосом који господари над злим склоностима при-
митивне душе.“1

Ово учење еп. Аполинара (који је умро 390. год.) осудио је и помесни цр-
квени сабор одржан у Александрији 362. године. Након што се овај епископ 
одвојио од званичне Цркве и започео окупљање својих присталица, осуђен 
је и од стране епископа окупљених на сабору у Риму 375. године. Конач-
на осуда и проглашење погрешним овога веровања дошла је на Другом ва-
сељенском сабору 381. године у Цариграду.

Са друге стране, у добу за које смо раније утврдили да је протицало у 
духу надмоћи аријеваца над заступницима никејског исповедања, на цари-
градску катедру је постављен еп. Македоније. Из његовог ума проистекло 
је учење које је прихватио мањи број епископа полуаријеваца, а који се ти-
цао положаја Светог Духа у односу на Оца и Сина. Наиме, на Првом сабору 
у Никеји о особи Светог Духа се није расправљало, нити је пак догматски 
одређен положај Духа у односу на божанство Оца и Сина у оквиру догме 
о Светој Тројици. Тако, учење које је заступао еп. Македоније све до свога 
свргавања 360. године (након чега је убрзо и умро), а које је касније ватрено 
ширио његов ђакон, касније епископ никомидијски Маратоније, гласило је 
да је Свети Дух мањи и од Оца и од Сина, те да заправо представља створење 
Бога Сина:

„Временом се по питању Лица Духа Светог из средине полуаријанаца из-
двојила посебна партија Македонијеваца, названих по Константинопољс-
ком епископу Македонију (355-359): ова партија, поштујући Духа Светог као 
Треће Лице Пресвете Тројице само по части, разликовала Га је по суштини 
од Прва Два Лица, сматрајући Духа Светог за створење, а не за Бога.“2

Против оваквог учења следбеника еп. Македонија (које су називали и 
македонијевцима - „пнеуматомахима“ – тј. онима који се боре против Духа 
Светога) борили су се нама од раније познати заступници никејског вероис-
поведања. Ево шта о њима, као и самом сазивању Другог васељенског сабо-
ра казује историчар Јевсевије Поповић у своме делу:

„Атанасије Велики беше први, који је од 358. устао и против пневматома-
ха, и њему се придружише Василије Велики (умро 379.), оба Григорија, на-
име Григорије Назијанзин и Григорије Ниски и други, који су бранили како 
потпуно божанство Сина, тако и потпуно божанство Духа Светог, Његов ис-
ход од Оца и Његову једносушност (једнобитност) са Оцем и Сином. Али 
будући да је странка македонијеваца чак и међу епископима, који пређоше 

1 Седам стубова премудрости, Београд 2004. стр. 24. 

2 Наведено дело, стр. 25.
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у православље, била велика те будући да је било много таквих македоније-
ваца, који додуше признаваху потпуно божанство Сина, али који не хтедоше 
признати божанство Светог Духа и Његову једносушност са Оцем и Сином, 
то је Теодосије Велики наскоро после свога ступања на престо сазвао у Ца-
риград нов васељенски сабор или управо генерални концил свога, т.ј. Ис-
точноримског Царства. На његов позив дошло је у Цариград 381. године 150 
православних епископа и 36 македонијевских епископа.“1

Након што се, дакле, у Цариграду окупио релативно мали број епископа 
(од укупног броја који је постојао у тадашњем хришћанском свету)2, сабор-
ско заседање је отпочело под председавањем антиохијског архиепископа 
Мелетија. 

Први предмет расправе је био попуњавање катедре цариградског еписко-
па, са чијег је трона цар Теодосије 380. године протерао аријевца Демофила. 
Већи део епископа, до тог тренутка присутних на сабору, сложио се да на 
трону епископа престоног града остане дотадашњи епископ малог градића 
Сасима у Кападокији, Григорије Назијанзин, којег је на њега, после проте-
ривања еп. Демофила, поставио цар Теодосије. Но ипак, Григорије Назијан-
зин није био једини „претендент“ за трајно заузимање катедре цариградског 
епископа. Постојао је још један, његов назови-пријатељ, филозоф Максим 
Киник (Циник), који је био пореклом из Египта. Овог човека су за епископа 
намењеног цариградској епархији хиротонисали (рукоположили) египатс-
ки епископи на челу са еп. Петром из Александрије. Као основ за рукопола-
гање Максима Киника за епископа цариградског, послужила је чињеница 
да је Григорије Назијанзин на место цариградског епископа дошао на „не-
канонски“ начин – пошто је већ имао своју епископију. Наиме, према 15. 
правилу које је донесено на Првом сабору у Никеји, постоји одредба која 
гласи да епископ не сме да прелази са једне катедре на другу. Ево како гласи 
ово правило (канон) никејског сабора:

„Због многих смутњи и раздора који се догађају, нашло се за корисно 
да се искорени обичај који постоји по неким местима, а који је противан 
апостолском правилу, тј. да ни један епископ, нити свештеник, нити ђакон 
не може прелазити из једног града у други. А ако након ове одредбе светог 
и Великог сабора неко ипак поступи противно овоме, такав прелазак нека 
буде неважан и нека се дотични клирик врати цркви у којој је рукоположен 
за епископа, свештеника или ђакона.“3

Међутим, очигледно се оглушујући о ово правило и упозорење које су 
донели „свети оци“ нешто више од пола века раније, присутни епископи су 
ипак одлучили да бивши епископ градића Сасима постане епископ цари-
градски. Убрзо након доношења овакве одлуке председавајући на сабору еп. 
Мелетије антиохијски умире а на његово место бива постављен новоустоли-
чени епископ „Новога Рима“ Григорије. Но, изгледа да судбина није била 

1 Општа црквена историја, том први, стр. 556.

2 Број епископа је био знатно мањи од оног који је био присутан на никејском сабору 56 година 
раније.

3 Књига правила, стр. 18.
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наклоњена овом епископу – барем не што се тиче његовог остајања на овом 
владичанском престолу. Наиме, један од проблема који је еп. Григорије хтео 
да реши на овом сабору јесте питање упражњеног места антиохијске катед-
ре, настале након смрти еп. Мелетија. У Антиохији је, заправо, већ раније 
постојао Мелетијев „супрот-епископ“ по имену Павлин, који је у односу на 
Мелетија деловао као својеврсна опозиција.1 Григорије се залагао да се на-
кон Мелетијеве смрти на антиохијску катедру не поставља нови епископ, 
већ да се за законитог епископа призна већ постојећи Павлин. Међутим, 
већина епископа на сабору на то није пристала, већ је за законитог еписко-
па у Антиохији поставила дотадашњег презвитера Флавијана. У исто време, 
пристигли су и неки епископи из Египта и из Македоније, који си били при-
сталице странке Максима Киника, и критиковали Григорија Назијанзина 
да је неправедно поступио неканонски преузимајући цариградски катедру.

„Непримање његових предлога у погледу антиохијског раскола и та пре-
бацивања тако растужише осетљивог и мирољубивог Григорија, да је одмах 
захвалио, узео дирљив опрост од синода и Цариграда и вратио се у своју 
постојбину, где је остатак свога живота провео у студијама и самоћи.“2

Након повлачења еп. Григорија, катедра цариградског епископа је поно-
во била упражњена. Оци сабора су пред цара Теодосија изнели више имена 
оних личности које су сматрали за подобне да врше епископску функцију и 
способне да наставе са председавањем саборским заседањима. Поред оста-
лих, на листи предложених „кандидата“ налазио се и стари сенатор Некта-
рије, који, што је веома битно да нагласимо, још увек није био ни крштен. 
Цар Теодосије се одлучио баш за овог кандидата. Ево како избор и устоли-
чење новог епископа описује један православни извор:

„У јуну 381. године, после опроштајне речи оцима сабора, светитељ Гри-
горије је отпутовао у свој Назијанз. Оци сабора су на његово место изабрали 
сенатора Нектарија, који је још био само оглашен, те је стога одмах крш-
тен и током неколико наредних дана рукоположен у све свештене чинове, 
заједно са епископским, тако да је чак и епископске одежде носио 
преко беле хаљине новокрштенога.“3

Оно што бисмо могли да поставимо као коментар на овакав избор и пос-
тављање новог епископа у службу јесте да је оно учињено супротно учењу 
Светог писма, али и принципима и правилима установљеним на ранијим 
црквеним саборима, укључујући и сабор у Никеји. Наиме, Светим писмом, 
такозваним апостолским правилима (која су настала у послеапостолској 
епохи) као и канонима Првог васељенског сабора изричито је забрањено 
да се на места надгледника и старешине (епископа) над црквеним животом 
и радом поставља тек обраћена и крштена особа. Ево како гласи библијски 
текст који говори о овој теми, као и поменути касније усвојени канони:

1 Овај раскол се у Антиохији појавио почетком шездесетих година IV века. Епископи Мелетије 
и Павлин су деловали у оквиру исте антиохијске цркве, „сваки је имао своје присталице које 
су биле у непомирљивом непријатељству према присталицама супротне стране.“ Види у: Се-
дам стубова премудрости, Београд 2004, стр. 27.

2 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 557.

3 Седам стубова премудрости, стр. 27. Нагласак мој.
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„Епископ, дакле, треба да је непорочан, једне жене муж, трезвен, раз-
борит, пристојан, гостољубив, кадар поучити, не пијаница, не убојица него 
благ, не наклоњен свађи, не среброљубац (...) не новообраћени, да се не 
надује и падне под ђаволску осуду.“1

„Неумесно је да онај ко је тек изашао из незнабожачког жи-
вота и примио крштење, или се из неваљалог живота обратио у веру, 
да се такав одмах постави за епископа. Јер, није примерено да онај 
који још ни сам није испитан постаје учитељ других, осим у случају да се то 
догоди по Божијој благодати.“2

„Пошто се много тога, или по нужди или настојањем људи, догодило 
против црквеног правила, тако да неки људи који су тек прешли у веру из 
незнабожачког живота, и тек су неко кратко време упознати са основама 
хришћанске вере, те су такви људи готово тек што су изашли 
из крстионице постављани на место епископа или свештеника, 
постало је неопходно да се (правилом) одреди да се такве ствари више 
не чине јер, за обучавање (напредовање) у вери потребно је време, а такође 
и након крштења потребно је уверити се у то да ли су поменути људи достој-
ни за те чинове свештенства. Апостолско казивање по овом питању 
веома је јасно: „Не новокрштен, да се не би погордио и упао у осуду 
ђавољу“ (1. Тим. 3, 6).“3

Но ипак, без обзира што су „свети оци“ овако „неканонски“ хиротонисали 
и поставили новог цариградског епископа, он је отпочео са председавањем 
даљег тока заседања Другог васељенског сабора.

На овом сабору било је присутно укупно 186 епископа углавном са Ис-
тока, и то 36 заступника Македонијевог учења о „створености“ особе Светог 
Духа и 150 епископа који су овом учењу стајали насупрот. Пошто су уочили 
да представљају знатну мањину на сабору, заступници учења које је зачео 
Македоније напустили су заседање. Преостали епископи су, пак, осудили 
македонијевство:

„Пошто је оних 36 македонијевских епископа напустило синод, преос-
тали 150 православних епископа осудише македонијевство, аполинарство, 
полуаријевство, аријевство т.ј. омиизам и евномијевство, и допунише ни-
кејски символ до садашњег свршетка и формулираше га јасније и у неким 
дотадањим његовим деловима или боље потврдише никејски символ, кога 
је дотадања црквена пракса против македонијевства и других хетеродоксија 
тако развила. Тако је постао Никео-цариградски символ, који је до данас 
свугде очувао свој икуменски углед.“4

Никео-цариградски символ вере гласи овако:
„Верујем у једнога Бога, Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега 

видљивог и невидљивог.

1 1. посланица Тимотеју 3:2-3, 6. Нагласак мој.

2 Књига правила, стр. 13. Цитат тзв. 80. апостолског правила.

3 Књига правила, стр. 15. Цитат 2. правила Првог васељенског сабора.

4 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 557-558.
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И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Јединородног, од Оца 
рођеног пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од 
Бога истинитог; рођеног, не створеног, једносуштног Оцу, кроз Кога је 
све постало.

Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио 
се од Духа Светога и Марије Дјеве, и постао човек.

И распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и погребен;
И васкрсао у трећи дан, по Писму;
И вазнео се на небеса и седи са десне стране Оца;
И опет ће доћи са славом, да суди живима и мртвима, Његовом царству 

неће бити краја.
И у Духа Светога, Господа, Животворног, Који од Оца исходи, са Оцем и 

Сином заједно се поштује и заједно слави, Који је говорио кроз проро-
ке.

У једну, свету, саборну и апостолску Цркву.
Исповедам једно крштење за опроштење грехова.
Чекам васкрсење мртвих.
И живот будућег века. Амин.“1

Овај символ прихватиле су и цркве на Западу, иако њихови представни-
ци нису учествовали на сабору у Цариграду. Но, поред прихватања симво-
ла, западни синоди су се у почетку супротставили решењима која су донели 
учесници Сабора – а у вези збацивања Максима Киника и проблема анти-
охијског црквеног раскола. До прихватања ових решења од стране западних 
епископа дошло је тек касније. 

У сваком случају, на овом сабору је донето укупно четири канона, иако 
се у литератури о Васељенским саборима често може наћи информација о 
њих седам.2

Сумирајући целокупност догађаја одиграних пре и у току овог великог 
и посве значајног црквеног заседања, можемо да закључимо да су, и поред 
одређених одступања од учења Светог писма и ранијег Првог васељенског 
сабора, црквени оци правилно поступили осуђујући учења еп. Аполинара 
и Македонија. Но, ипак, све оно што смо могли да приметимо – а што је 
видљиво и из самих дешавања, доказује да су, наравно, црквени ауторите-
ти из прошлости били само погрешиви људи који су чинили најразличи-
тије пропусте и грешке, како против библијске науке, тако и против своје 
сабраће (епископа) са којима су делили иста или слична верска начела.

Ова погрешивост епископа из давне прошлости биће још очитија у на-
редном периоду, када ће доћи до значајнијих измена у веровању „Цркве“ у 

1 Радомир В. Поповић, Васељенски сабори, стр. 29.

2 „Иако се у грчким, словенским и руским издањима Другом Васељенском сабору приписује 
седам правила, уствари припадају му само прва четири која помињу црквени историчари 
V века. Пето и шесто правило потичу од Константинопољског сабора из 382. године, док је 
седмо правило заправо скраћена посланица састављена на Трулском сабору (из 692. године) 
и упућена антиохијском епископу Мартирију од стране Константинопољске Цркве.“ Седам 
стубова премудрости, стр. 29.
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односу на Свето писмо, као и још оштријих сукоба између припадника међу-
собно супротстављених теолошких струја. 

У наредном делу овог поглавља, упознаћемо се са дешавањима која су 
претходила и која су се одиграла током Трећег васељенског сабора.

ТРЕЋИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР

Теолошки спор који је довео до одржавања тзв. Трећег васељенског 
сабора, избио је на релацији међусобно супротстављених богословских 
школа Александрије и Антиохије и њиховог тумачења Светог писма и цр-
квеног предања. У периоду за време и након смрти апостола, хришћанске 
цркве су биле посејане на различите локације у Римском царству, где су, 
мало по мало, почеле да потпадају под утицај нехришћанских идеологија 
и филозофских праваца. Различите филозофске идеје су извршиле уплив 
у хришћанску мисао те тако почеле да мењају изворно значење и тумачења 
библијских учења.

Ево шта о узроцима и пореклу спора између главних представника ове 
две школе, Несторија (из Антиохије) и Кирила (из Александрије), који је 
довео до одржавања поменутог сабора, каже Александар Шмеман у свом 
делу:

„Несторије и Кирило су припадали двама различитим правцима или 
двема „школама“ хришћанске мисли, двама различитим начинима „психо-
лошког“ доживљавања самога Хришћанства, који су се формирали постепе-
но и давно пре почетка христолошког спора. То су биле школе Антиохијс-
ка и Александријска. Разлике између њих тумачене су многим узроцима 
– различитим философским утицајима (Аристотеловог код „антиохијаца“, 
Платоновог код „александријаца“), супротстављањем семитског „реализ-
ма“ јелинистичком „идеализму“, разликама у религијским навикама и тра-
дицијама. У сваком случају, разлика се тицала управо приступа религији, 
првобитних интуиција при образовању свести. Са богословског аспекта, она 
се изражавала углавном у различитим методама тумачења Светога Писма. 
„Антиохијци“ су се плашили алегорија, симбола, умножавања „духовних 
значења“, свега онога што се тако богато расцветало већ код Оригена (Ори-
ген је припадао александријској школи; прим. И. С.). Они су, пре свега, 
тражили буквални смисао, историјску тачност у разумевању 
текста, и тек онда изводили своје богословске закључке.“1

Док су се, дакле, представници антиохијске школе залагали за буквални 
приступ тумачењу Светог писма, александријци су више нагињали ка про-
духовљавању и тражењу симболизма у библијским текстовима. Да бисмо 
прешли на проучавање верског учења које је заступао цариградски епископ 
Несторије, а против кога се подигао Кирило епископ александријски, и раз-
мотрили процес одржавања Трећег васељенског сабора, као и свих пропрат-
них догађаја, морамо да се поближе упознамо са узроком који је до њега 
довео.

1 Историјски пут Православља, стр. 157.
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Један од главних учесника Другог васељенског сабора, епископ Диодор 
Тарски, као и његов ученик Теодор Мопсуетски, заступали су веровање које 
је подразумевало божанско порекло Исуса Христа, али ипак на другачији 
начин него што је то изложено на сабору одржаном у Цариграду 381. годи-
не. Наиме, насупрот учењу еп. Аполинара, чије је веровање на овом сабору 
било осуђено (а које је пропагирало веру у то да је Христос уместо људског 
духа поседовао божански Дух, тј. да није поседовао потпуну људску приро-
ду), епископи Диодор и Теодор су у првом реду истицали више Исусово чо-
вештво. Веровање ових епископа додатно је разрадио њихов ученик, најпре 
монах и презвитер из Антиохије по имену Несторије, који је од 428. године 
постављен на катедру цариградског епископа. Ево како је гласило учење Те-
одора Мопсуетског, кога је јавно проповедао еп. Несторије:

„Диодор Тарсијски нападајући мишљење Аполинарија, настојао је више 
да учврсти схватање о Христу, наглашавајући нешто више у њему Човека. 
Али његов ученик Теодор Мопсуетски – идући још даље, тврдио је да би 
сједињења природа у Христу само ограничавала Христово Божанство, при 
чему је, по њему, сједињење само спољашње, а не суштинско. (...) Дакле, 
Теодор је прихватао натприродно рођење Христа, али у њему види само 
човека Исуса, који се тек постепено сједињује са Логосом, кроз искушења 
и страдања, која трпи човек, а која он успешно савлађује „Нека буде воља 
твоја“, поставши савршен тек у моменту Васкрсења.“1

Дакле, учење Теодорово, као и Несторијево подразумевало је да Христос 
поседује, поред човечанске и божанску природу (природу Бога Логоса), али 
да ове две природе нису баш тако чврсто „повезане“ једна са другом:

„...то је Несторије гледао, да стане на пут том учењу (учењу еп. Аполи-
нара; прим. И. С.) строгим разликовањем Бога и човека у Христу, и док је 
доказивао потпуно божанство и потпуно човечанство у Христу, мислио је, 
да ће најбоље доказати тако, што је рекао: сасвим је нешто друго Бог Син, 
а сасвим нешто друго човек Христос... (...) Он је на тај начин из Христа на-
правио два лица, божанско и човечанско лице, између којих је само врста 
непрестаног дотицаја.“2

Управо из тог разлога, Несторију се чинило веома погрешним називање 
Марије мајке Господа Исуса Христа – Богородицом, јер људско биће (каква 
је Марија) није могло да роди Бога (Логоса) већ само човека Исуса. Због 
тога, предлагао је да се уместо термина „Богородица“ – који је већ био ушао 
у богослужбену употребу – зарад јасног исповедања вере у потпуно божанс-
тво Христово (насупрот аријанцима и њима сличним који су то божанство 
и једносуштност са Оцем негирали), за Марију употребљава термин „чове-
кородица“ или у најбољем случају „Христородица“. Но, на јавно исказивање 
оваквог става ког су заступали еп. Несторије и његов презвитер Анастасије, 
неки су реаговали препознајући у њему учење слично ономе које је заступао 
епископ Павле Самостатски из Антиохије (260-269 г. после Христа), чије је 

1 Момир Јовић, Рано хришћанство на Балкану, стр. 73-74.

2 Општа црквена историја, том први, стр. 571-572.



552

правОславље ОбасјанО еванђељем

веровање било осуђено још у III веку.1 Несторије је своје противнике, који 
су дошли из редова свештенства и монаштва, прогнао из Цариграда, а они 
су своје уточиште нашли у Александрији, где је столовао веома угледни 
епископ Кирило. Они су пред њега изнели јеретичко вероучење које заступа 
Несторије, и на тај начин побудили александријског епископа на акцију – у 
циљу заустављања њеног ширења. Епископ Кирило је најпре, у тзв. „Посла-
ници монасима“ енергично иступио у одбрану термина „Богородица“ – који 
је подразумевао веровање у утеловљење (оваплоћење) Бога Логоса и његово 
рађање у особи Исуса Христа од стране девојке Марије. Такође, у личном 
протесту упућеном цариградском епископу Кирило је апеловао на његово 
покајање и повратак правоверном исповедању:

„У Цариграду овај протест дочекан је са негодовањем. Тамо се још доб-
ро памтио тужан случај Златоустога: Епископа Цариградског кога је осудио 
– и то неправедно, не саслушавши га – сабор под председништвом Теофила 
Александријског, стрица Кириловог, а и сам Кирило је учествовао у тој осу-
ди. То су биле године када су александријски Епископи настојали да стану 
на пут незаустављивом порасту црквеног утицаја Цариграда. А у престони-
ци су се, не без разлога, многи бојали одлучног, преког и утицајног Кирила. 
Опет је богословски спор компликовала црквена политика.“2

Резултат дописивања које је уследило између епископа цариградског и 
александријског, приликом кога је размењено неколико посланица у који-
ма ни једна страна није желела да напусти своје ставове, било је састављање 
12 поглавља (анатематизама) од стране Кирила, у којима он, без помињања 
Несторијевог имена, подвргава анатеми (проклетству) сваког ко не прихва-
та веровање у буквално оваплоћење Бога Логоса и његово рођење у особи 
Исуса Христа – Богочовека. 

Будући да се целокупна ситуација све више загревала и постајала комп-
ликованија, уз настојања еп. Несторија да на неки начин свргне александ-
ријског епископа са његовог положаја и издејствује његову осуду сазивањем 
општег црквеног сабора, Кирило се писмом обратио римском епископу Це-
лестину – надајући се његовој подршци.3 Пошто су западњаци, на челу са 
римским епископом још од раније били у завади са Несторијем, због ис-
пољавања његове подршке пелагијанцима (који су изазивали верске неми-
ре на западу Европе), а после детаљног изучавања Несторијевих проповеди 
од стране марсељског игумана Јована Касијана, сабор одржан у Риму 430. 
године је осудио учење цариградског епископа. Римски сабор је такође про-
писао да, након примања ове одлуке, Несторије има само десет дана да раз-
мисли о својим поступцима и веровањима и јавно их порекне. Након при-
мања одлуке римског сабора, Кирило је у Александрији окупио своје епис-
копе који су на локалном сабору сазваном том приликом такође осудили 

1 Види у: Момир Јовић, Рано хришћанство на Балкану, стр. 74. футнота.

2 Шмеман, Историјски пут Православља стр. 159-160.

3 До тога тренутка Кирило је био у лошим односима са римском катедром, а из разлога што је 
његовог стрица, еп. Теофила, на „неправедан начин“ од Цркве био одлучио римски епископ 
Инокентије. Међутим сада, због опасности у којој се нашао, Кирило је одлучио да се обрати 
римском епископу и са њим изглади односе. Види у: Седам стубова премудрости, стр. 37.
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Несторијево учење. Документи са закључцима ових сабора били су послати 
цариградском епископу, као и његовим пријатељима на истоку – епископи-
ма Јовану Антиохијском, Јувеналију Јерусалимском и Акакију Веријском. 
Епископ Несторије је на примитак ових докумената овако реаговао:

„Еп. Несторије не прихвата одлуке та два синода, те у духу Кирилових 
Анатематизама, доноси својих 12 Анти-анатематизама, у којима, уз подрш-
ку еп. Јована Антиохијског и еп. Теодорита Кирског (Cyrrhus у Сирији), оп-
тужи еп. Кирила за аполинарство. Тако је овај у почетку доктринаран спор 
о природама у Христу, прерастао у идеолошки сукоб у целој Цркви, те цар 
Теодосије II Млађи (408-450) одлучује да сазове општи сабор целог еписко-
пата, посебно упућујући позиве странама у конфликту.“1

Велики црквени сабор је био сазван за 7. јун 431. године у граду Ефесу, 
на дан када се прослављао „дан силаска Светог Духа на апостоле“. Према 
мишљењу православних богослова, овај град није изабран случајно. Наи-
ме, култ поштовања Богородице, тј. Мајке Божије је био посебно присутан 
у Ефесу, у коме је пре V века већ постојао храм њој посвећен, а и према цр-
квеном предању Исусова мајка је одређени период живота у њему прове-
ла. Почетак сабора је каснио више од две недеље из разлога кашњења мно-
гих епископа. Нажалост, ово заседање није протекло у духу толеранције и 
међусобног уважавања, већ како се и очекивало, у крајње непријатељском и 
свађалачком расположењу.

Међу првима су, пре заказаног датума, на сабор који је требао да се од-
ржи у главном ефеском храму „свете и велике цркве зване Марија“, стигли 
Несторије са делом својих присталица, као и Кирило са својим епископима. 
Након више од две недеље чекања на епископе који су каснили, Кирило је 
самоиницијативно отворио саборско заседање:

„22-ог јуна 431. године уз председавање Александријског патријарха Ки-
рила у главном храму у Ефесу отворен је сабор не мање од 160 епископа, 
углавном из Александрије, Јерусалима, Палестине и Илирика. Несторијеве 
присталице, 68 епископа, протествовале су против отварања сабора пре до-
ласка Јована Антиохијског. Протест је подржао и императорски чиновник 
Кандидијан.“2

Иако је био присутан у Ефесу са својим истомишљеницима, Несторије је 
три пута одбијао да се појави на сабору и на тај начин одговори на позиве 
који су му били упућени. Он једноставно није желео да се појави на сабору 
на коме би, са својим присталицама, био у мањини, већ је чекао пристизање 
својих пријатеља – сиријских епископа. Но, без обзира на Несторијев изос-
танак, као и противно вољи царских чиновника који су били задужени за 
праћење рада сабора, окупљени епископи, на челу са еп. александријским 
Кирилом, осудили су, свргли и анатемисали цариградског епископа, његово 
учење као и све његове присталице:

„Несторије је осуђен као јеретик, хулник и искључен је из црквене зајед-
нице. Оци су осуду изрекли једногласно: „Сви проклињемо (анатемишемо) 

1 Јовић, Рано хришћанство на Балкану, стр. 77.

2 Седам стубова премудрости, стр. 44.
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посланице и Несторијево учење; јеретика Несторија сви проклињемо, сва 
васељена проклиње безбожно Несторијево учење. Оне који опште са Несто-
ријем, сви проклињемо; сви проклињемо безбожна Несторијева учења; ко 
не проклиње Несторија, нека је проклет.“1

„Цео град је био за Кирила. Када су касно ноћу, пошто су осудили Нес-
торија, изашли из храма у коме су заседали, епископе је дочекала огром-
на маса света са упаљеним бакљама и победоносно их пратила до њихових 
кућа.“2

Тек након доношења главне одлуке због које се Кирилов сабор и састао, 
а то је била расправа т.ј. осуда Несторија и његовог учења, у Ефес је приспео 
и караван архијереја са Истока, предвођен еп. антиохијским Јованом. Ево 
како историчар Јевсевије Поповић описује ситуацију насталу након присти-
зања Несторијевих пријатеља – источних епископа:

„Кирил пошаље једну депутацију од епископа пред приспеле колеге из 
Антиохије, али састанак те депутације и оних, које је имала поздравити, 
беше веома непријатељски. Узајамно се обасипаху укорима и растадоше се 
као непријатељи. Јован се не хтеде прикључити синоду, који је по његову 
мишљењу поступио сасвим некоректно. Он је са својим епископима одржао 
други синод, на коме су Кирил и Мемнон (епископ града Ефеса, прим. И. С.) 
због неправедног, незаконитог и насилног поступка збачени, а сви, који с 
њима држе, екскомуницирани.“3

Након међусобних збацивања и анатемисања, оба сабора, и онај Кири-
лов и онај Јованов поднели су цару Теодосију извештаје, а то је учинио и 
Кандидијан, царски службеник. Наравно, свака од страна се трудила да у 
свом извештају себе прикаже у што повољнијем светлу. Иако је све до сабора 
цар Теодосије поклањао своје симпатије Несторију, у току самога заседања 
његов став се, под притиском јавности, променио. Маса света у Цариграду 
и Ефесу која је подржавала Кирила и називала Марију Богородицом, на-
ступала је против Несторија који је негирао учење о истинском утеловљењу 
Бога Логоса и његово рођење у личности Исуса Христа. Након што је цар 
примио сва три извештаја, одлучио је да испоштује одлуке оба сабора. Он 
је потврдио одлуке о збацивању Несторија – које је донео сабор Кирилових 
присталица, као и одлуку о збацивању Кирила и Мемнона, и то тако што је 
сву тројицу бацио у затвор.4 Но, после дужег преговарања са присталицама 
оба табора, Теодосију се учинило да је добро да ослободи Кирила и Мем-
нона, а Несторија одагна у прогонство у Египат (где је и умро 440. године у 
изолацији, окружен присталицама еп. Кирила). 

После свргавања еп. Несторија са цариградске катедре и повратка Кири-
ла са својим епископима у Египат где је уживао велику популарност и под-
ршку народа, уследио је и повратак у своје земље и епископа са истока, који 
су до краја сабора остали у непријатељству са египатским епископима: 

1 Радомир В. Поповић, Васељенски сабори, стр. 75-76. 

2 Шмеман, Историјски пут Православља, стр. 163.

3 Општа црквена историја, том први, стр. 574.

4 На истом месту.
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„Епископи предвођени Јованом Антиохијским, по одласку из Ефеса, на 
путу, у Тарсу, а потом и у Антиохији, одржали су сабор на коме је донета 
одлука да се протествује против Несторијевог свргавања; уз то, била је по-
тврђена и одлука о свргавању светог Кирила.“1

Биле су потребне читаве две године честих контаката између александ-
ријског и антиохијског епископа ради превазилажења великог раскола. Као 
посредник између две сукобљене стране нашао се еп. емески Павле (из Па-
лестине) који је са успехом завршио своју мисију, тако да се на крају главни-
на сиријских епископа прикључила осуди Несторија. Ипак, иако се већи део 
сиријских епископа придружио у Несторијевој осуди, не мали број њих је 
остао да брани становишта и веровања бившег цариградског епископа. Ови 
епископи су, након масовног свргавања које су доживели од стране власти, 
бивајући под прогонством својих неистомишљеника, морали да беже даље 
на исток – у Персију. Мало по мало, ови несторијанци су извршили потпуни 
утицај на цркву у Персији, тако да је она у целости постала несторијанска. 
Ова и оваква персијска црква извршила је даљи продор на исток – у Индију, 
тако да су на тло ове земље хришћанство најпре донели несторијанци. Ове 
хришћанске цркве су се дуже време одржале на поменутим просторима као 
напредне, а њихови остаци постоје и данас под истим древним именима. 

На Трећем васељенском сабору донето је укупно девет канона.

Трећи васељенски сабор и православно учење о Богородици

Као што смо могли да уочимо током прегледа догађаја који су се одиг-
рали на сабору у Ефесу, једна од кључних тема је била, поред дефинисања 
учења о богочовечанској природи Исуса Христа, и учење по којем је Марија 
званично почела да се назива Мајком Божијом, односно Богородицом. У 
нашем ранијем проучавању теме о Богородици, у оквиру поглавља „Блаже-
на Марија или царица небеска“, аргументовано смо потврдили да се овакви 
термини не употребљавају од стране Христа и апостола у Новом завету. Но 
ипак, иако рани хришћани очигледно нису Марију називали Богородицом 
(а управо такав однос према њој им се приписује православним светим пре-
дањем), током малопређашњег проучавања смо приметили да је почетком 
V века овај израз ипак био прилично раширен у ондашњим црквеним кру-
говима. Доказ за то да термин теотокос (Мајка Божија или Богородица; 
она која је родила Бога) није измишљен и уведен у црквену праксу тек на 
сабору у Ефесу, већ да је постојао и раније – доказује се и тиме што је Нес-
торије протествовао против њега, као и то да га је Кирило ватрено заступао 
(и то све пре одржавања ефеског сабора). Но, поставља се питање, који је 
био разлог који је довео до увођења овог небиблијског термина у речник 
ондашњих цркава? 

Као што смо се уверили у ранијим проучавањима, у току послеапостолс-
ке епохе су настајали многи верски покрети предвођени неким епископима 
или презвитерима, који су одрицали божанство Исуса Христа, као и чиње-

1 Седам стубова премудрости, стр. 51.
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ницу да се Он, као потпуни и савршени Бог у телу родио од стране девице 
Марије. Очигледан пример погрешних веровања по овом питању затекли 
смо нпр. код Арија (чије је веровање подразумевало одрицање једносушт-
ности Оца и Сина). Управо због чврсте одлучности неких од црквених вођа 
ондашњег времена (еп. александријског Атанасија, на пример), који су за-
ступали веру да је Христос у исто време био и потпуни Бог и потпуни човек, 
те да је као такав и зачет силом Светог Духа и рођен од девице, у први план је 
избила потреба да се ово веровање снажније утврди. Термин „Богородица“ 
тј. „Мајка Божија“ – који би се увео у црквену употребу, а који би се одно-
сио на Марију Исусову мајку, чинило се, био је веома подесан за решење 
различитих спорова насталих по питању погрешних учења о природи Гос-
пода Исуса Христа. Јер, уколико би термин „Богородица“ постао општепри-
хваћен, онда би било јасно да нико више не би могао да заступа веровање 
да Исус није Бог. Овај назив је, дакле, јасно дефинисао веру „правоверне 
Цркве“ у потпуно и стварно богочовештво Исуса Христа, тј. у његово рођење 
као Савршеног Бога у телу. 

Према православном аутору, протојереју Радомиру Поповићу, св. Атана-
сије Велики са почетка IV столећа био је један од првих црквених ауторитета 
који је употребио израз „Мајка Божија“, а на њега се, по истом питању, у 
својој „Посланици монасима“ позвао и његов (не директни) наследник на 
катедри, еп. Кирило поводом сукоба са Несторијем1. Разлог коришћења овог 
термина од стране еп. Атанасија је веома јасан. На његову употребу га је на-
терало Аријево порицање Христовог божанства, као што је касније натера-
ло и Кирила који се супротставио учењу тадашњег цариградског епископа. 
Ипак, према православном аутору Шмеману, употреба речи „Богородица“ 
у то време није имала за циљ прослављање и узвисивање Марије (онакво 
какво данас постоји у Православној и Римокатоличкој цркви) већ одбрану 
веровања у богочовештво Христово:

„Међутим, изразом „Богородица“ још пре икаквих богословских преци-
зирања, Црква је изражавала своју веру у апсолутно јединство 
Бога и човека у Христу (тако да се све што се говорило о човеку гово-
рило и о Богу и обратно), своју веру у апсолутни смисао јеванђелске тврдње. 
- „И Слово поста плот“.2

Међутим, како је управо у то време (од IV века надаље), као што смо мог-
ли да прочитамо у текстовима Ernsta Benza3, дошло до значајнијег утицаја 
култа богиње Мајке (царице небеске) којег су у Цркву унеле масе необраће-
них а покрштених пагана, и његовог стапања са „култом Богородице“, тако 
је, мало по мало, о Марији – мајци Господа Исуса Христа почело да се верује 
оно што Црква у ранијим вековима није познавала. И, као што смо упра-

1 Види у: Р. Поповић, Васељенски сабори стр. 75. Такође, и у делу ‘Седам стубова премудрости’, 
православни признају да се сведочанства о употреби термина „Богородица“ не могу да нађу 
пре III и IV века, истичући да за њега сазнајемо тек од Оригена, александријских епископа 
Александра и Атанасија, св. Василија Великог, еп. Јевсевија Кесаријског и код св. Григорија 
Богослова. Види на стр. 33.

2 Историјски пут Православља, стр. 158-159. Нагласак мој.

3 Види у поглављу: Блажена Марија или царица небеска?
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во увидели, иако је мотив увођења назива „Мајка Божија“ (Богородица) у 
хришћанску терминологију био (донекле) исправан и оправда(ва)н одбра-
ном учења о богочовештву Христовом, веровање о Марији које је происти-
цало из оваквог њеног називања није било ни мало у складу са Библијом. 
Било би значајно да нагласимо да је и у I веку нове ере, још за време апос-
тола, било много оних који су јавно порицали Христово божанство као и 
његово рођење од девице, али писци новозаветних књига нису посегли за 
употребом назива као што је „Мајка Божија“ – не би ли, тобож, одбранили 
божанство Христово. Наравно, било им је познато да Бог нема и не може 
имати мајку. У Новом завету Марија се, као што смо се раније уверили, на-
зива само по имену, уз додатак да се ради о „Исусовој мајци“, тј. о „Марији, 
мајци Јакова и Јосије“ - познатих учитеља прве Цркве.

Да бисмо се још боље упознали са посве небиблијском (боље речено – 
противбиблијском) науком о Марији коју заступа Православна (и Римока-
толичка) црква, а која се развила током векова у складу са употребом назива 
Богородица (Мајка Божија), навешћемо још неке текстове из православне 
литературе. Након тог навођења, на њих ћемо дати и библијски одговор.

Важна православна веровања о Исусовој мајци Марији

Једини текст којег православни богослови имају на располагању да би 
потврдили да и сама Библија назива Марију Богородицом, налази се у ев. по 
Луки. Он описује сусрет две труднице, Јелисавете – мајке Јована Крститеља 
и Марије – Исусове мајке:

„У оне дане Марија уста и похита у горски крај у један Јудин град, па 
уђе у Захаријину кућу и поздрави Јелисавету. Када Јелисавета чу Маријин 
поздрав, заигра дете у њеној утроби, и напуни се Духа Светога Јелисавета, 
те повика из гласа и рече: благословена си међу женама и благословен је 
плод утробе твоје. И откуд ми то да мајка мога Господа дође к мени? Јер 
гле, кад глас твога поздрава дође до мојих ушију, заигра дете од радости у 
мојој утроби. И блажена је она која је поверовала да ће се испунити што јој 
је Господ рекао.“1

Дакле, као што видимо, на овом месту Јелисавета назива Марију Гос-
подњом мајком. По логици православних, то је довољан доказ да буде назва-
на Мајком Божијом (Богородицом). Одговарајући на постављено питање: 
„Где то Свето писмо назива Деву (Марију) Богородицом?“, Јустин Поповић 
наводи неколико новозаветних примера, и то: називање Исуса Христа Гос-
подом од стране анђела након његовог рођења у Витлејему (Лк. 2:11); говор 
ап. Петра из Дела ап. 10:36 у коме он каже за Христа да је он „Господ сви-
ма“; као и малочас наведени поздрав Марији од стране Јелисавете.2 Након 
помињања ова три примера (из којих једино што можемо да уочимо јесте да 
Христос бива називан Господом), ава Јустин завршава речима:

1 Ев. по Луки 1:39-45. Нагласак мој.

2 Јустин Поповић, Догматика православне цркве II, стр. 273-274.
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„Ко би толико безуман био, да не жели да са Еванђелистима назива свету 
Деву Богородицом?“1

Питање је, дакле, веома јасно! Међутим, и поред сазнања о Исусовом пре-
узвишеном Господству, и простог називања Марије мајком Господа Христа 
(где је нагласак свакако на Господу а не на његовој мајци), ми поново, ни у 
једном од ових текстова не можемо да прочитамо изразе „Богородица“ или 
„Мајка Божија“. Уколико би православни хтели да библијски потврде пра-
вилност употребе напред наведених термина – морали би да нам покажу где 
се то они наводе у Библији? Због чега и сама Јелисавета није узвикнула пред 
Маријом: „и откуд ми то да Мајка Божија дође к мени?“, већ се изразила 
ипак другачије? Непогрешиви Господ је сасвим сигурно, надахнувши Духом 
Светим Јелисавету приликом поздрава упућеног Марији (Лк. 1:41), намерно 
избегао употребу речи „теотокос“ (Мајка Божија), знајући да ће се из ње, у 
будућности, изнедрити разна погрешна веровања. Уосталом, и сами апосто-
ли, хронолошки око 50 и више година после овог Јелисаветиног поздрава, 
приликом описивања догађаја из живота Исуса и његових најближих срод-
ника, избегавају да Марију назову „мајком Господњом“, већ је у еванђељима 
називају просто „мајком Исусовом“. Дакле, и поред чињенице коју су свим 
срцем заступали, а која гласи да је Марија родила Бога у телу! Но, уколи-
ко ипак попустимо пред наваљивањем православних да Јелисаветино по-
мињање „мајке Господа мојега“ даје оправдање да Марију називамо Мајком 
Божијом, онда би, ваљда, по истој тој логици било слободно да нпр. Јакова, 
кога ап. Павле у посл. Галатима 1:19 назива „братом Господњим“ – назовемо 
„братом Божијим“, или пак да њега заједно са Јудом, Симоном и Јосифом 
(Јосијом), које Павле у 1. Кор. 9:5 назива „браћом Господњом“ – назовемо 
„браћом Божијом“!?! Но, апостоли се ни на једном месту нису усудили да 
напишу овакве називе, иако би, следећи малочас помињану логику, имали 
на то право. Да је термин „Богородица“ тј. „Мајка Божија“ много више фи-
лозофски него теолошки, те да је хришћанству непотребан и сувишан, на 
крају крајева доказује и чињеница да га нису употребљавали ни апостоли а 
ни њихови наследници у наредним столећима. Уосталом, и само инсисти-
рање православних на употреби овог термина може у почетку да нас збуни 
(све док не сазнамо за остала њихова веровања о Богородици – која ћемо 
мало касније детаљније споменути), а поготово из разлога што они ипак 
имају правилну представу о томе каква је била права природа утеловљења и 
рођења Спаситеља од стране девице Марије. Послушајмо дакле шта, овога 
пута сасвим исправно и у складу са Библијом, о природи утеловљења Бога 
Логоса казује ава Јустин:

„Света Дева јесте и назива се Богородицом не у том смислу да је 
Господа Христа родила по Божанству његовом, или дала биће и 
постојање његовом Божанству, јер је његово Божанство вечно и беспочетно, 
него у том смислу, да Га је родила по човечанству, јер рођени од ње, у 
самом зачећу и рођењу од ње био је, као што и увек јесте, истинити Бог. (...) 
Јер ми говоримо да је она родила Бога, не сматрајући притом да је Божанс-

1 Наведено дело, стр. 274.
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тво Логоса добило од ње почетак своме бићу (...), него држећи да је сам Бог 
Логос, који је пре векова ван сваког времена рођен од Оца, и беспочетно и 
вечно постоји са Оцем и Духом, у последње дане ради нашег спасења обита-
вао у њеној утроби, и неизменљиво се оваплотио од ње и родио.“1

Управо из овог текста увиђамо због чега су апостоли избегавали да, иако 
верујући у божанско порекло Исуса Христа (оваплоћење Бога Логоса), на-
зову Марију „Мајком Божијом“. Марија је, дакле, Исусу Христу подарила 
само људску природу (коју је и сама поседовала) без имало могућности да 
роди или да било шта придода његовој божанској природи. Према малочас 
цитираном казивању Јустина Поповића, сагласно са учењем Светог писма, 
Бог Логос је у вечности рођен од Бога Оца (и у том смислу није имао „божан-
ску мајку“), а у времену оваплоћен и рођен по људској природи од земаљске 
мајке (без да је имао земаљског оца). На тај начин схватамо да Исус Христос 
у погледу свога божанског рођења није имао мајку, нити је по човечанском 
рођењу имао оца – па сагласно томе, иако је родила Бога у телу, Марија га 
је родила само по људској природи – а не по божанској. Стога, исправно 
закључујући и слажући се са терминологијом која се користи у Светом пис-
му, сматрамо да је потпуно исправно Марију називати само оним изразима 
како су то чинили и њени хришћански савременици – говорећи о њој као о 
„мајци нашег Господа Исуса Христа“ (Лк. 1:43), или пак, једноставно, као о 
„мајци Исусовој“ (Јн. 2:3; Дела ап. 1:14), избегавајући називе који су уведени 
у каснијим вековима!

Благодатна – Маријино небеско име?

Поред прилично веште манипулације библијским текстовима који се од-
носе на Господство Христово, а поготово оног из Лк. 1:39-44 који се односи 
на оправдавање употребе термина „теотокос“ (Мајка Божија) у оквиру Ис-
точне цркве, поједини православни богослови врше и извесна прилагођа-
вања еванђелских текстова приликом превођења са грчког језика, да би 
тако сачињени преводи одговарали њиховом учењу о Богородици. Такав је 
случај и са преводом Новог завета којег је сачинила комисија Светог архије-
рејског синода СПЦ, који садржи одређене нејасне термине, а који се, у исто 
време, не налазе као такви (и са таквим значењем) у оригиналном грчком 
тексту. Један о таквих термина јесте и реч „благодатна“ – особина за коју се 
тврди да ју је Марија поседовала, иако на први поглед није баш најјасније 
шта она означава. Ево како гласи тврдња коју износи Јустин Поповић по 
овом питању, а потом и како гласи текст Новог завета из малочас поменутог 
званичног превода СПЦ:

„Нема сумње, Пресвета Богородица је оно што и Њен Божански Син, јер 
нам је Благодат родила, и сама „Благодатна“ постала. (...) Небеско име 
Пресвете Богородице јесте „Благодатна“. Њега је од Трисветог Божанс-

1 Исто, стр. 264. Нагласак мој.
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тва донео свети Архистратиг Небеских Сила Гаврил. То је њено Еванђел-
ско име.“1

„И ушавши к њој анђео рече: Радуј се, благодатна! Господ је с тобом, 
благословена си ти међу женама! А она видјевши га, уплаши се од ријечи 
његове и мишљаше: какав би ово био поздрав? И рече јој анђео: Не бој се, 
Марија, јер си нашла благодат у Бога.“2

Као што можемо да уочимо, део поздрава упућеног девици Марији био је 
и „радуј се благодатна“. На овај начин, употребљавајући исти израз, што се 
тиче превода Новог завета на српски језик, овај стих је превео још само Вук 
Караџић (који није познавао грчки језик нити је са њега преводио). Сви ос-
тали преводиоци (међу њима и неки уважени православни богослови) пре-
вели су овај поздрав много јасније и више у складу са грчким изворником. У 
даљем тексту ће нам постати много јасније због чега је прецизно превођење 
овог поздрава тако важно. Наведимо најпре досадашње српске преводе Но-
вог завета, што се тиче стиха из ев. по Луки 1: 28.

„И ушавши к њој анђео рече: радуј се благодатна! Господ је с тобом, 
благословена си ти међу женама.“ (Вук Караџић);

„И уђе к њој и рече: Здраво, ти која си стекла милост Божју, Гос-
под (је) с тобом!“ (др Димитрије Стефановић);

„И ушавши к њој анђео рече: радуј се ти што си стекла милост, Гос-
под је с тобом [благословена си међу женама].“ (др Емилијан Чарнић);

„Када је дошао, анђео јој рече: - Радуј се, ти која си нашла милост! 
Господ је с тобом!“ (др Александар Бирвиш);

„Дошавши к њој, рекао је: „Радуј се ти којој је исказана милост! Гос-
под је с тобом!“ (мр Мирослав Живковић);3

Као што можемо да уочимо, већина преводилаца овај стих преводи тако 
да се у њему подразумева да је Марија „стекла милост“ од Бога, тј. да се Бог 
баш на њу смиловао што се тиче будућег рођења Спаситеља. Морамо да се 
сложимо са тиме да је бити земаљска мајка вечног Сина Божијег веома бла-
гословено стање. Мајка Спаситеља је могла да буде само једна од свих ми-
лијарди жена које су до сада живеле на земљи. Међутим, библијски текст 
јасно указује на то да Марија ничим није заслужила да роди Христа (дакле, 
то није био плод њених добрих дела, односно њених заслуга) – већ резул-
тат Божије милости и Његове суверене одлуке. То доказују и речи анђела 
који је два пута поновио да је Марија „нашла милост у Бога“, тј. да се Бог 
на њу смиловао. Свето писмо, наиме, каже да „ако је по милости, онда 
није по делима, јер милост већ не би била милост.“4 Ипак, и поред јас-
ноће библијског текста, православни (и римокатолици) су својим „светим 
предањем“ овом тексту придодали сасвим другачије значење и у еванђеље 
учитали оно што тамо никако не пише. Погледајмо наиме шта све стоји у 

1 Догматика православне цркве, том III, стр. 647-648. Нагласак мој.

2 Свето писмо Нови завјет, превод комисије Св. арх. синода СПЦ, четврто исправљено издање, 
Београд 1998. год. Нагласак мој.

3 Нагласци на цитираним стиховима су моји.

4 Посланица Римљанима 11:6, превод др Лујо Бакотић. Нагласак мој.
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„Догматици православне цркве“, а што се тиче њеног веровања у особу „Мај-
ке Божије“, тј. Исусове мајке Марије. Текстове које ћу сада навести највећим 
делом нисмо помињали нити разматрали у поглављу „Блажена Марија или 
царица небеска?“:

„Црква се не може ни замислити ни постојати без Свесвете Мајке Спаса 
Христа. Пресвета Богородица је Црква и Црква је Пресвета Бого-
родица. Када се рекне „Богородица“, тиме се обухвата сва идеја Цркве, јер 
се именом Богородица у личности Приснодјеве Марије изражава сва божан-
ска тајна личности Исуса Христа. Да, да, да: без Пресвете Богородице 
нема Богочовека = нема Спаситеља = нема Цркве = нема спасења = нема 
обогочовечења = нема отројичења. И сав се свет претвара у најбесмисленији 
ужас, а човек – у најстраховитији пакао, пакао, пакао. Пресвета Богоро-
дица је Мајка Бога, Мајка Богочовека, и тиме Мајка Цркве, јер је Мајка 
тела Богочовекова. А тело Богочовеково је Црква. По бесмртној благовести 
Св. Кирила Александријског: Пресветом Богородицом су „утврђене цркве 
по целој васељени“. И уз то још долази и ова истина: Богородицом се ос-
тварује спасење, јер је Она: „радионица нашег спасења (...).“1

„Господ Христос и његова чудесна Богомајка су за молитвено осећање 
Православне Цркве два нераздвојна бића. Спасоносни искупитељски под-
виг Господа нашег Исуса Христа нераздвојан је у православном осећању и 
сазнању новозаветне вере од пресвете, пречисте, преблагословене, славне 
Владичице наше Богородице и Приснодеве Марије. (...) Она је Спаситеља 
родила, и тиме сама спасење света постала. (...) Она је постала мост 
којим се прелази из смрти у живот. (...) Она је не само пакао умртвила него 
и двери раја отворила. (...) Но не само то, него је она и рај постала, у коме 
је дрво живота – Господ Исус. (...) Ко кроз њу уђе спашће се. (...) Она је 
непоколебиви стуб Цркве. (...) Она је једино Безгрешног родила, зато је и 
безгрешна постала. (...) Родивши свемилостивог Бога и Господа Христа, 
Пресвета Богомајка је и сама постала свемилостива. (...) Она 
све може, јер је родила силног у моћи Христа. (...) Поставши Мајком ми-
лостивог Господа, она је и сама постала „извор милости“, „бездан милосрђа“. 
Њена милостивост је неизмерна. (...) Родивши Бога и Спаситеља нашег Ису-
са Христа, света Богородица је и сама постала „спасенiе рода христiанскаго“. 
(...) Она је за православне: једина помоћ, једина нада, једина пох-
вала. (...) Преблагословена Богородица је: небо на земљи. (...) Узимајући 
„време“ за вршење свете Литургије, свештеник се обраћа Пресветој Богоро-
дици као „спасењу рода хришћанскога“. (...) У најважнијем моменту свете 
Литургије, по освећењу светих Дарова, ми се најпре молимо њој, и ве-
личамо је што нам је родила Бога. (...) 

Пошто Пресвета и Свемилостива Богомајка обухвата сав живот 
православног хришћанина, то јој се ми, после причешћа, обраћамо дивном 
захвалном молитвом: Пресвета Владичице Богородице, видело помрачине 
душе моје, надо, заштито, прибежиште, утехо, радовање моје, благодарим 
ти што си ме недостојног удостојила да будем причасник пречистога Тела 

1 Јустин Поповић, Догматика, том III, стр. 647. Нагласак мој.
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и пречасне Крви Сина твога. Но ти, која си родила истинито Видело, про-
светли духовне очи срца мога; ти, која си родила извор бесмрћа, оживи ме 
умртвљеног гресима; ти, која си нежно-милостива Мајка милостивог Бога, 
помилуј ме и дај ми умилење и скрушеност у срцу, и смиреност у мислима 
мојим, и повратак из ропства помисли мојих, и удостоји ме да до последњег 
даха свог неосуђено примам светињу пречистих Тајни, на исцељење душе и 
тела; и подај ми сузе покајања и исповести, да бих те певао и славио у све 
дане живота свог, јер си благословена и прослављена вавек. Амин. (...) 

Она је мајка Бога, и отуда мајка свега божанског, свега светог, 
свега небеског, свега најбољег. Од свега доброг, она је најбоља; од свега све-
тог, она је најсветија; од свега чистог, она је најчистија; од свега дивног, она 
је најдивнија. Она је најпунији образац свега најбољега. Јер кад је кроз њу 
Бог ушао у свет, у човека, како да кроз њу не уђе у човека све што је Божје, 
све што је небеско, све што је бесмртно, све што је вечито, све што је блаже-
но?“1

Коментаришући римокатоличко учење о безгрешном зачећу „Пресвете 
Богородице“ које Православна црква сматра погрешним, и дајући на њега 
„правоверни“ одговор, ава Јустин додаје да и православни верују у Марији-
ну безгрешност, само на другачији начин:

„Верна богооткривеној истини о свеопштој наследности првородног гре-
ха апостолска Црква Православна осуђује и одбацује римокатоличко учење 
о непорочном зачећу свете Деве Марије, и исповеда да се она зачела и роди-
ла природним путем од светога Јоакима и свете Ане, што значи да је њено 
зачеће подложно првородном греху. (...) Истина, Православна Црква још из 
дубоке старине назива у својим богослужбеним књигама свету Богородицу: 
пресветом, пречистом, преблагословеном, преславном, пренепорочном, и 
у суперлативу јој приписује све што је најбоље, најчистије, најсветије, нај-
добродетељније. Али све то Православна Црква не односи на отсуство прво-
родног греха у светој Деви, него на отсуство личних грехова у њој, од 
којих је она била слободна после силаска Светога Духа на њу и 
зачећа Господа Исуса. Због силаска Светог Духа на свету Деву и због 
зачећа Спаситељевог, и од зачећа, она је постала слободна од личних гре-
хова. Зато што је родила једино Безгрешног, она је и сама пос-
тала у једном смислу безгрешна, то јест без личних грехова, а 
није била безгрешна у том смислу да је сама била рођена без првородног 
греха.“2

„После Господа Христа – Свеблаговести, прва Благовест, прва свебла-
говест? Пресвета Богородица! Јер Она у потпуности остварила Еванђеље 
Христово: и зато једина безгрешна у роду људскоме после Једино 
Безгрешног. Иако рођена са првородним грехом, Она је била слободна од 
сваког личног греха својим врлинским животом и слободном вољом. А то 
постала својом надхерувимском чистотом, светошћу, безгрешношћу. Зато 
Она после Бога – најбожанственије, најчистије, најсветије, најмилостивије, 

1 Јустин Поповић, Догматика, том II, стр. 280-287. Нагласак мој.

2 Наведено дело, стр. 289-291. Нагласак мој.
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најсавршеније биће. (...) Пресвета Богородица – једино свесаврше-
но људско биће после Богочовека Господа Христа.“1 

О своме веровању у телесно васкрсење Марије, Исусове мајке, које (као 
што смо већ проучили раније у посебном поглављу) ни једном једином речју 
није описано у Светом писму, православно предање нас обавештава на сле-
дећи начин:

„Светопредањска богочовечанска истина Цркве о Пресветој Богороди-
ци укратко је ово: као Адамов потомак, рођена са првородним грехом, Она 
је била подложна закону смрти, али је као безгрешна и Пресвета Бого-
мајка васкрснута Њеним Божанским васкрслим Сином и узнесена у 
слави изнад Херувима и Серафима и посађена на престо изнад Светих 
Небеских Сила. (...) Свештено Успеније Пресвете Богородице не називамо 
смрћу већ пресељењем ка Господу. Умрло тело Пресвете Богомајке предаје 
се гробу, а после три дана се узноси на небо. Свети Дамаскин благовести: 
Пресвето тело Богоматере полаже се у преславни гроб; и из њега после три 
дана васкрсава и узноси се на небо. Мати Божија је узвишенија од Анђеоских 
Сила, Она је „радионица спасења нашег“. Господ Христос је Богородицом 
извршио Богочовечански домострој спасења. Стога: ништа милије од 
Мајке Божије.“2

И, за сам крај навођења текстова који нам описују небиблијска веровања 
о Исусовој мајци, завршавамо цитатима који нам уверљиво стављају до 
знања да је Марија кључни чинилац у спасењу православних, тиме што она, 
као Свемоћна, моли и посредује за њих:

„Због свега тога свеистинита је богонадахнута благовест светог Оца нашег 
Григорија Паламе: „Нико не долази к Богу сем преко Пресвете Бо-
городице и од Ње рођеног Посредника, и ни један од дарова Божјих 
не даје се ни анђелима ни људима сем преко Ње. (...) Боговођена ми-
сао Светог Златоуста, величајући Пресвету Богородицу, благовести: (...) 
Она је Мати спасења, јер је родила Спаситеља. (...) Богомисаони пес-
ник, Свети Јефрем Сирин, у молитвеној распеваности своје христочежњиве 
душе, казује нам дивне истине, вечне истине о Пресветој Богомајци: (...) Ти 
све можеш као Мати Божија, и ништа немогуће нема за Тебе, само 
ако ти узажелиш... Потстакни мисао моју на покајање и руководи ме на 
путу спасења. (...) Моћна Мајко Свемогућег и живог Бога, пружи руку 
помоћи мени лишеном помоћи, и подигни душу моју, рекавши јој: „Ја сам 
твоје спасење“. (...) О, свемилостива и свечудна Царице умне светлости 
(...) бездно милости која растура облак гњева Божјег; (...) истинска чу-
варко свих хришћана, и сигурно спасење целога света! (...) нарочито 
пак Цркву Сина Твог чувај и брани у све дане. О милостива и свемилостива 
Царице неба и земље, Богородице Приснодјево, помилуј све православ-
не хришћане. (...) Ти си наша нада, и заштитница свих који Ти прибегавају 

1 Јустин Поповић, Догматика, том III, стр. 650, 652. Нагласак мој.

2 Наведено дело, стр. 653-654. Нагласак мој.
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и ишту Твоју свету помоћ; Ти си усрдна молитвеница пред Сином Твојим и 
Богом нашим; твоја материнска молитва може много да утиче на Њега.1

Васкрсла Марија на небесима, по веровању Источне цркве има заиста 
велику моћ и достојанство. Она сама је:

„Трон Цара који седи на херувимима; небеска врата, кроз која ми узлази-
мо на небо; (...) неодољиво посредништво (..) после Тројице општа свих 
Владатељка; после Утешитеља општа свих утешитељка; после 
Посредника општа свих Посредница за сав свет; колесница мисленог 
Сунца – истините светлости која обасјава свакога човека који долази на 
свет; носитељка Онога који речју Својом носи све; (...) бдење и молитвено 
посредовање за свет пред лицем Божјим. (...) Пошто се Господ Христос први 
родио у Светоме Духу од Пресвете Богородице, а од Њега сви Свети, то 
Мати Божија јесте Мати свих Светих, Госпођа, Царица и Владар-
ка, а сви Свети су слуге, слуге Матере Божије.“2

Сваком добром а притом и непристрасном проучаваоцу Светог писма све 
ове напред побројане особине Марије, мајке Исусове, морају да звуче пот-
пуно страно, из разлога што Богом надахнути апостоли о њима нису никада 
ни једну једину реч ни изговорили нити написали. Просто је невероватно 
да су апостоли могли да затаје од својих слушалаца и верника Христових 
овако огромно духовно богатство које је било неопходно за њихово спасење. 
Који ли је био разлог што ни еванђелисти (Матеј, Марко, Лука и Јован), 
као и други писци Новог завета (а међу њима велики проповедници попут 
ап. Петра и Павла) никада у својој усменој или писаној речи нису, макар 
успут, споменули да је Марија – тиме што је родила Спаситеља - постала 
„Мајка Спасења“; да је она „свемилостива и извор милости“, да је „сама Цр-
ква и Мајка Цркве“? Да ли је онда Господ Христос изговорио неистину када 
је рекао да је он тај који представља „врата“ кроз која човек улази у вечни 
живот (Јн. 10:9), уколико та „врата“ заправо представља његова земаљска 
мајка? Исто тако, како је ап. Петар могао да се усуди да пред окупљеним 
мноштвом каже да сав Израиљ треба да зна да „нема спасења ни у једном 
другом, нити има другог имена под небом, даног људима, у ком тре-
ба да нађемо спасење“ (Дела ап. 4:12; мисли се наравно на Господа Христа), 
када нам „богомисаони“ песник свети Јефрем Сирин казује вечне истине 
о Пресветој Богомајци, а које подразумевају да је Она „његово спасење“? И 
како може да буде „свеистинита богонадахнута благовест“ Григорија Пала-
ме да „нико не долази к Богу сем преко Пресвете Богородице...“, када је сам 
Спаситељ рекао да „нико не долази к Оцу до само кроз Њега“ (Јн 14:6)? И, 
да ли је Марија одиста после нашег Посредника Господа Исуса Христа „оп-
шта свих Посредница за сав свет“, када апостол Павле јасно каже:

„Јер Бог је један и један је посредник између Бога и људи, човек Исус 
Христос.“ (1. Тим. 2:5; Нагласак мој);

Како је могуће веровати да је Марија, иако рођена са прародитељским 
грехом и била погрешива до тренутка Христовог зачећа, од момента отпо-

1 Исто, стр. 646, 656-657, 666-667. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 658-662. Нагласак мој.
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чињања њене трудноће постала безгрешна и непогрешива, када нам Свето 
писмо на више места сведочи другачије? Уколико је постала непогрешива, 
због чега је неколико пута испољила неразумевање и ограниченост свог ду-
ховног расуђивања, и тиме заслужила укор свог божанског и уистину непог-
решивог Сина?1 Да ли је уопште могуће и помислити да би Господ Христос, 
уколико је он заиста утемељивач раније прочитаног православног веровања 
о „Пресветој Богородици“, говорећи о „Царици неба и земље“ могао да изја-
ви да постоје многи који су од ње „ипак више блажени“? (Лк. 11:28). Да 
ли је православнима уопште познато да би, управо у складу са речима Гос-
пода Христа, свака жена у познијим годинама, која искрено верује и живи 
богоугодним животом, имала право да се упореди и назове Христовом мај-
ком? Уколико некоме од мојих читалаца ова изјава звучи као неко свето-
грђе, послушајмо шта је о овоме рекао сам Господ:

„Док је он још говорио народу, гле, мајка и браћа његова стајаху напољу 
желећи да говоре с њим. И неко му рече: гле твоја мајка и твоја браћа 
стоје напољу и желе да говоре с тобом. А он одговори и рече ономе што му 
каза: ко је моја мајка и ко су моја браћа? И пружи своју руку на своје 
ученике па рече: ево моје мајке и моје браће; јер ко год чини вољу Оца 
мога који је на небесима, тај је брат мој и сестра и мајка.“2

Као што видимо, Господ је у овом исказу поменуо све своје земаљске 
крвне сроднике, међу којима и своју мајку (за коју смо већ раније доказа-
ли да се ни у чему није истицала међу Његовим ученицима у првом веку). 
Запазимо, Исус није рекао: „...тај је брат мој и сестра и отац и мајка“, из 
разлога што земаљског оца није имао3, а са његовим небеским Оцем ни јед-
но створење (нити пак било који богоугодни верник) нипошто не може нити 
сме да се упореди! Међутим, насупрот томе, очито је да не само поједини 
посебно посвећени верници и велики испосници, већ и многи други прости 
земаљски верници могу (по речима Христовим) да се упореде са Његовом 
мајком!!!

Следећи претходне примере, на сличан начин бисмо могли да оспоримо 
и прогласимо библијски неоправданим и додељивање свих осталих божанс-
ких особина које православни приписују Исусовој мајци – а које се ни у најб-
лажој форми Светим писмом ни мало не подразумевају. Ипак, због оваквог 
свог веровања о Марији, које је у потпуности проистекло из умова каснијих 
црквених отаца (имена неких од њих смо имали прилике да прочитамо у 
наведеним цитатима), они најрадије стих из Лк. 1:28 преводе са „Радуј се 
благодатна“ (који, према православном учењу, више истиче благодат-
ност саме Марије – као да благодат од ње проистиче), уместо исправ-
није и прецизније: „Радуј се ти која си стекла милост“ (који недвосмис-
лено указује на Маријину недостојност примања благонаклоности Божије 
која јој је била указана).
1 На пример: На свадби у Кани, Јн. 2:4; у јерусалимском храму, Лк. 2:48-50. 

2 Ев. по Матеју 12:46-50. Нагласак мој. Види и у: Мк. 3:31-35; Лк. 8:19-21.

3 Иако се на пар места у Новом завету Јосиф назива Исусовим оцем (као нпр. у Лк. 2:33, 48; 
посве је јасно да је он само вршио „дужност“ његовог земаљског старатеља – пошто је био 
муж његове мајке Марије.
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Какво је библијско значење израза: „Благословена си ти међу 
женама“?

Још један од стихова из Библије којим православни желе да утврде своје 
веровање о изразитој посебности и узвишености Исусове мајке Марије над 
свим другим женама (али и над целокупном Божијом творевином), јесте 
део Јелисаветиног поздравног говора, са чијим смо се деловима већ раније 
сусрели. Наиме, она је у моменту пристизања Марије к њој у госте била у 
шестом месецу трудноће. Носила је будућег пророка и претечу Господњег, 
Јована Крститеља. Иако је за све време трудноће своје жене свештеник За-
харија био нем (Лк. 1:20, 64), сигурно је да је писањем на таблици (као у Лк. 
1:63) детаљно саопштио Јелисавети анђеоску поруку о рођењу њиховог бу-
дућег мушког детета и његовој унапред одређеној улози у вези прореченог 
доласка израиљског Месије.1 Јелисавета, која је већ била зашла у године, 
засигурно је сматрала великим благословом то што ће постати мајка Ме-
сијиног претече (пророка који ће најавити Његов долазак). Међутим, без 
икакве сумње, сматрала је, и то са правом, да је њено блаженство посве за-
немарљиво када се упореди са благословом којег је удостојена она која ће 
носити у својој утроби, а потом и родити самог божанског Логоса. Као жена 
којој се приближавало време да постане мајка, у тренутку пристизања своје 
младе рођаке Марије, Јелисавета је, испуњена Светим Духом изговорила 
веома снажне и садржајне речи – за које у том тренутку није могла ни да 
замисли да ће их милиони људи, током многих наредних векова, тако пог-
решно разумети. Иако смо већ раније навели читав овај текст, прочитајмо 
га поново још једанпут:

„У оне дана Марија уста и похита у горски крај у један Јудин град, па уђе 
у Захаријину кућу и поздрави Јелисавету. Када Јелисавета чу Маријин поз-
драв, заигра дете у њеној утроби, и напуни се Духа Светога Јелисавета, те 
повика из гласа и рече: благословена си међу женама и благословен 
је плод утробе твоје. И откуд ми то да мајка мога Господа дође к мени? Јер 
гле, кад глас твога поздрава дође до мојих ушију, заигра дете од радости у 
мојој утроби. И блажена је она која је поверовала да ће се испунити што јој 
је Господ рекао.“2

Иако Јелисаветина изјава заиста може, за оне који недовољно познају 
Свето писмо, да изгледа као неко посебно узвисивање Марије (на начин 
како то сматрају и верују православни и римокатолици), она је означавала 
само признање посебности Божијег милосрдног дара – којег је могла да ис-
куси само једна од милиона жена. Носити у својој утроби будућег Спаситеља 
света – заиста је био велики благослов. Марија је са правом била названа 
оном која је „благословена међу женама“. Многе жене кроз историју су пос-
тајале мајке великих Божијих слугу и пророка (како у старозаветном тако 
и у новозаветном периоду), али је само једна једина могла да постане мајка 
Божијег Сина. Но ипак, израз „благословена међу женама“ није био 

1 Види у: Ев. по Луки 1:15-17, 67-88.

2 Ев. по Луки 1:39-45. Нагласак мој.
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тако неуобичајен у библијска времена у оквиру израиљског народа. Овакву 
„титулу“ која је изражавала сву посебност службе или учињеног дела понеле 
су, без сумње, и друге жене. Међу њима налазимо и једну која је живела у 
тзв. „време судија“ (око 1300 год. пре Христа), а која је својим врсним и за 
жену посве неуобичајеним делом заслужила овакву врсту похвале. Наведи-
мо најпре библијски текст који описује овај догађај, а потом и речи песме 
коју је, у славопој Господу, изговорила тадашњи судија и вођ јеврејског на-
рода, пророчица Девора:

„Тада рече Девора Вараку: устани, јер ово је дан, у који ти даде Господ 
Сисару у руке. Не иде ли Господ пред тобом? И Варак сиђе с горе Тавора, и 
десет тисућа људи са њим. И Господ смете Сисару и сва кола његова и сву 
војску оштрим мачем пред Вараком; и Сисара сиђе с кола својих и побјеже 
пјешице. А Варак потјера кола и војску до Аросета незнабожачкога; и паде 
сва војска Сисарина од оштрога мача, не оста ниједан. А Сисара утјече 
пјешице до шатора Јаиље жене Евера Кенејина; јер бијаше мир 
међу Јавином царем Асорским и домом Евера Кенејина. И изиде Јаиља 
насусрет Сисари, и рече му: склони се, господару, склони се код 
мене; не бој се. И он се склони код ње у шатор, и она га покри покривачем. 
А он јој рече: дај ми мало воде да се напијем, јер сам жедан. А она отвори 
мијех млијека и напоји га, па га покри. А он јој рече: стој на вратима од ша-
тора, и ако ко дође и запита те и рече: има ли ко ту? реци: нема. Тада Ја-
иља жена Еверова узе колац од шатора, и узе маљ у руку, и при-
ступи к њему полако, и сатјера му колац кроз слијепе очи, те 
приђе у земљу, кад спаваше тврдо уморан, и умрије. И гле, Варак 
тјераше Сисару, и Јаиља му изиде насусрет и рече му: ходи да ти покажем 
човјека којега тражиш. И уђе к њој, и гле, Сисара лежаше мртав, и колац му 
у слијепим очима. Тако покори Бог у онај дан Јавина цара Хананскога пред 
синовима Израиљевијем. (...) И у тај дан пјева Девора и Варак син Авинеје-
мов говорећи: Благосиљајте Господа што учини освету у Израиљу (...) Да је 
благословена мимо жена Јаиља жена Евера Кенејина; мимо жене 
у шаторима да је благословена. Заиска воде, млијека му даде, у господској 
здјели донесе му повлаку. Лијевом руком маши се за колац а десном за маљ 
ковачки, и удари Сисару, размрска му главу; прободе и проби му слијепе 
очи. Међу ноге њезине сави се, паде, лежа; међу ноге њезине сави се, паде; 
гдје се сави, ондје паде мртав.“1

Са друге стране, „блаженом међу женама“ била је, у своје време, назива-
на и једна од Јаковљевих жена, по имену Лија. Након што је њена слушкиња 
Зелфа родила Јакову једног од синова, Лија је радосно изјавила:

„И рече Лија: благо мени, јер ће ме блаженом звати жене. Зато му 
надједе име Асир.“2

Као што видимо, израз „благословена међу женама“ је био уоби-
чајен израз којим је описивано усхићење због неког значајног дела у коме 
1 Књига о судијама 4:14-23; 5:1-2, 24-27. Нагласак мој.

2 Прва књига Мојсијева 30:13. Нагласак мој. Управо због осећања свог посебног блаженства 
међу женама, Лија је овог Зелфиног сина назвала Асир, што у преводу значи „блажен“. Види 
у: Радомир Ракић, Библијски речник, стр. 28.
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би учествовала нека од израиљских жена. Стога, поздравна реч упућена Ма-
рији од стране Јелисавете не представља њено узвисивање врх небеса (како 
то православни желе да прикажу) јер би то онда морао да буде случај и са 
Јаиљом – која се прославила убиством незнабожачког цара Сисаре - изра-
иљског непријатеља, као и са Лијом, којој је слушкиња родила још једног 
сина. Уосталом, и сам Господ Христос је овај израз „благословена међу 
женама“ умногоме „приземљио“ указујући у свом мудром одговору на то 
ко заиста ужива благослов пред небеским Богом. Наиме, у ев. по Луки 11:27-
28 описан је Христов сусрет са једном од израиљских жена онога доба. Ова 
је, сва усхићена, након што је саслушала низ Господњих надахнутих говора, 
изразила управо ту мисао: „Благословена је међу женама Марија мајка Ису-
сова“, само што ју је исказала нешто другачијим речима: 

„А кад је он то говорио, једна жена из народа подиже глас и рече му: 
блажена је утроба која те је носила и блажене су дојке које си 
сисао.“ (Лк. 11:27. Нагласак мој.) 

Но ипак, иако је могао да се сложи да је Његовој земаљској мајци указан 
велики Божији благослов тиме што Га је родила, Он је на усхићену опаску 
ове жене одговорио веома прецизно и директно:

„На то он рече: ипак су више блажени они који слушају Божију реч и 
држе је.“ (Лк. 11:28. Нагласак мој.)

Иако се овакав одговор, који се односи на Маријин положај у оквиру 
Божијег народа (новозаветне Цркве) никако не подудара са учењем Пра-
вославне цркве, он потиче од самога небеског Господа – и као такав – мора 
безусловно да се прихвати. Исус недвосмислено указује на то да веће бла-
женство од Његове мајке (која му је подарила људску природу) пред Богом 
уживају они који Га поштују и извршавају Његову вољу; те би православни 
данашњег времена добро урадили када би послушали ове Христове речи.1

1 На овом месту не би било лоше напоменути да поједини православни и римокатолички пре-
водиоци стих из Лк. 11:28 преводе донекле другачије, на тај начин у потпуности мењајући 
његов смисао. Наиме, превод комисије Св. арх. синода СПЦ овај стих преводи тако да Исус 
заправо потврђује „преузвишено блаженство“ своје земаљске мајке (онако како то уче тра-
диционалне цркве истока и запада). Ево како у овом преводу гласи стих из Лк. 11:28: „А он 
рече: Ваистину, блажени су они који слушају ријеч Божију и држе је.“ (Нагласак је мој). 
На сличан начин овај стих преводи и надбискуп врхбосански Иван Ев. Шарић (а у поднасло-
ву изнад стиха стоји: „Жена слави мајку Исусову“; пето издање, Салзбург 1969. год). Најно-
вије православно издање Светог писма (Глас Цркве, Шабац – Ваљево - Београд 2005. год.), 
у чијој целини се налази поменути превод Св. арх. синода СПЦ, са посебном назнаком да 
је и он измењен „по исправкама и преводима Светог Владике Николаја“, испред стихова у 
Лк. 11:27-28 ставља поднаслов „Благосиљање Исусове мајке“ и задржава раније цитирани 
превод. Ипак, овакво превођење је много ређе заступљено од онога које сам навео раније у 
главном тексту. Попут православног богослова Емилијана М. Чарнића, стих Лк. 11:28 (који 
подразумева подређеност Маријиног блаженства којег је стекла рођењем Исуса, у односу на 
оно које се стиче послушањем и извршавањем Божије Речи) преводе и римокатолици Дуда 
– Фућак (Нови завјет; Кршћанска садашњост, Загреб 1993. год) и Људевит Рупчић (Библија; 
Кршћанска садашњост, Загреб 1983. год), као и протестанти Александар Бирвиш, Мирослав 
Живковић и Бранко Ђаковић. Маријину „равноправност у блаженству“ са осталим Божијим 
слугама и слушкињама у Лк. 11:28 „заговарају“ преводи Димитрија Стефановића, Луја Бако-
тића и Вука Караџића.
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Но, постоји још једна занимљивост у погледу Јелисаветине изјаве упуће-
не поводом Маријине посете, а чије значење управо проучавамо. Наиме, 
у неким преводима (као нпр. у преводу Вука Караџића и Св. арх. синода 
СПЦ), овај део реченице („благословена међу женама“) бива изговорен и од 
стране анђела Гаврила приликом његове прве посете Марији и најаве Ису-
совог рођења (у Лк. 1:28). Ипак, у неким другим српским преводима не пос-
тоји овај део „анђеоског поздравног говора“, као на пример код Димитрија 
Стефановића, док Емилијан Чарнић овај део стиха ставља у средње заграде 
– уз посебну назнаку (у предговору) да је реч о тексту који не постоји у нај-
поузданијим и најстаријим до сада пронађеним рукописима (преписима) 
Новога завета. Веома је занимљиво истаћи да ни неки од званичних римо-
католичких превода (на хрватском језику) не поседују овај део стиха – као 
ни протестантски преводи. Овај део стиха не постоји ни у веома прецизним 
енглеским преводима New International Version и New American Standard.

Из свега до сада изнетог, постаје нам јасно да првобитни текст Новог за-
вета писан Лукиним пером није садржавао овај део анђеоског обраћања Ма-
рији – већ да он представља само део Јелисаветиног поздравног говора. Но, 
намерно остављање ових, новозаветном тексту касније придодатих речи, од 
стране људи који су сачинили званични превод СПЦ, још уз додатак израза 
„благодатна“ уместо „ти која си стекла милост“ очигледно представља поку-
шај насилног учитавања у свети текст што више од православног веровања 
– ради каснијег доказивања да, ето, и Библија тврди како Марију, Исусову 
мајку, треба представљати управо онако како то чини традиционална црква 
Истока.

Пошто смо на овај начин проучили већи део доктрина Православне црк-
ве везаних за Марију Исусову мајку, и још једном доказали незаснованост на 
Светом писму, као и уочили њихово очито супротстављање ранохришћанс-
ком учењу (а све у вези увођења термина „теотокос“ (Мајка Божија – Бого-
родица) у званичну црквену употребу на Трећем васељенском сабору) пре-
лазимо на преглед догађаја који су се одиграли на следећем веома важном 
сабору цркве – који је због бруталности и безобзирности коју су испољили 
њени учесници са правом назван – Разбојнички сабор.

РАЗБОЈНИЧКИ ЦРКВЕНИ САБОР

Након завршетка Трећег васељенског сабора 431. године, који је резулто-
вао збацивањем и протеривањем цариградског епископа Несторија и анате-
мисањем његовог учења, као и постизања „уније“ између александријске и 
антиохијске богословске школе – које су признале православност једна дру-
гој (433. године), умро је главни заговорник учења о богочовечности Исуса 
Христа (оваплоћења Бога Логоса и његовог појављивања у телу) епископ 
Кирило Александријски. Иако је највећи број епископа тадашње званичне 
Цркве прихватао учење око кога су се сложили оци присутни на сабору у 
Ефесу, постојала је и једна група пријатеља покојног еп. Кирила, која је с 
временом постајала све јача, а која је испољавала незадовољство због про-
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глашења „уније“ са представницима антиохијске школе (која је поред за-
ступања веровања у апсолутно божанство Христово снажно наглашавала и 
његову потпуну људску природу). Ова група је била сачињена од екстремних 
антинесторијанаца, који се нису слагали са потоњим поступцима самог еп. 
Кирила (у вези са унијом) али су за његовог живота ипак били уздржани не 
испољавајући јавно своје незадовољство. Но, после смрти александријског 
епископа ситуација се изменила. Насупрот учењу Несторија и његових при-
сталица, који су у Исусу Христу разликовали два лица, човека Исуса и Бога 
Логоса, као и насупрот учењу званичне Цркве које је заступао еп. Кирило (о 
сједињењу две природе у једном лицу Богочовека Христа) појавила се дакле 
и трећа групација (управо она која је стајала насупрот антиохијској школи) 
која је заступала веровање о потпуној „теизираности“ човечанске природе 
Исуса Христа. Главна теза њиховог учења је било веровање да Исус Христос 
јесте постао „из две природе“ (божанске и људске), али да је након Њего-
вог утеловљења у потпуности преовладала Његова божанска природа, на 
одређени начин „анулирајући“ реалистичност људске природе коју је стекао 
преко Марије из Назарета. Најватренији представник ове нове верске струје 
био је архимандрит једног од цариградских манастира, по имену Јевтих, а 
учење које је он заступао названо је „монофизитизам“ (или „монофизитс-
тво“; веровање у само једну, божанску природу Исуса Христа). Поменути ар-
химандрит, који се није слагао са закључком донетим приликом склапања 
уније, о томе да је и антиохијска школа једнако правоверна као и александ-
ријска, на све могуће начине је покушавао да докаже јеретичност антиохија-
ца, а поготово Теодорита Кирског (који је био ранији Несторијев пријатељ). 
Са друге стране, ни Теодорит Кирски није мировао те је и он писао и изво-
дио доказе за кривоверност учења цариградског архимандрита.1 

Након избијања поновног богословског сукоба са антиохијцима, којег је 
изазвао Јевтих, питање његовог учења је пред локалним црквеним сабором 
покренуо еп. Јевсевије Дорилејски. Наиме, након уочавања неправилности 
Јевтиховог учења, сазван је сабор у Цариграду под председавањем архи-
епископа Флавијана, на коме је био присутан 31 епископ (од оних који су се 
налазили ближе престоници или су се неким послом у њој затекли). Овај 
сабор је настојао да отклони Јевтихово кривоверје без већег разглашавања 
у јавности, и то његовим личним саветовањем које је предузимао еп. Јев-
севије. Но, након вишекратног посећивања овог архимандрита у његовом 
манастиру од стране поменутог епископа, Јевтих није желео да измени 
своја верска уверења. Потом је уследило слање делегација у манастир, које 
су имале за циљ да га позову на заседање сабора на коме би пред свима 
образложио своје учење.2 Ипак, Јевтих је одбијао да се појави на сабору, оп-
равдавајући своје недоласке наводним слабостима због болести, као и за-
ветом који га веже за манастир и обавезује да га не напушта сем по некој 
смртној опасности. Ипак, након дужег инсистирања епископа окупљених 
на сабору, као и претње одузимањем презвитерског чина и управе над ма-

1 Види у: А. Шмеман, Историјски пут Православља, стр. 167-168.

2 Види у: Седам стубова премудрости, стр. 56 и даље.
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настиром, Јевтих се одазвао позиву и уз пратњу великог броја монаха, али 
и војника и државних чиновника, стигао на саборско заседање. Приликом 
његовог испитивања и саслушања, читана су дела архиепископа александ-
ријског Кирила, а поготово његов „томос сједињења“ из 433. године, којим 
је постигнута унија са антиохијском школом и призната њена правоверност. 
Поменути „томос“ је послужио присутним епископима за осуду Јевтихове 
јереси, јер садржи очигледне изјаве о веровању у две природе богочовека 
Христа. И поред Јевтиховог исповедања и признавања исправности и пра-
воверности одлука донетих на претходна три васељенска сабора (у Никеји, 
Цариграду и Ефесу), као и прихватања учења светих отаца, Светог писма и 
светог предања, његово исповедање једне уместо две природе у Христу било 
је довољно за његову осуду. Ево како је гласио врхунац расправе вођене из-
међу епископа са једне и Јевтиха са друге стране:

„Архиепископ Флавијан га је питао: - „Кажи, признајеш ли ти сједињење 
из двеју природа?“ – Да, из двеју природа.“ Јевсевије Дорилејски: - „При-
знајеш ли ти, господине архимандрите, две природе после сједињења, го-
вориш ли да је Христос једносуштан нама по телу или не?“ Евтих: - „Ис-
поведам из две природе Господа нашег пре сједињења, а после сједињења 
исповедам једну природу.“1

Јевтихову осуду су потписали 31 епископ и 23 архимандрита. Ипак, на 
овом сабору је постигнута само краткотрајна победа правоверја. Пре свега 
из разлога што сабор није имао свеопшти (васељенски) карактер, већ само 
помесни. Са друге стране, александријска и јерусалимска црква нису при-
знале његове одлуке. То је учинила, али не одмах, само римска црква, као 
и оне цркве из Мале азије и Сирије које су од раније имале благонаклон 
став према унији. Сабор није наишао ни на значајнију подршку световних 
власти, а посебно из разлога што је тадашњи цар Теодосије II заступао више 
Јевтихову страну. Овој Теодосијевој пристрасности кључно је допринео 
блиски Јевтихов пријатељ (а непријатељ Флавијанов) високи царев чинов-
ник Хрисавије, преко кога је анатемисани архимандрит успео да издејствује 
и сазивање новог Васељенског сабора – на коме би се наново, али овога пута 
у другачијој „режији“ расправљало о његовом учењу. 

Нови свеопшти сабор је сазван и отпочео са радом у августу 449. године у 
Ефесу, у истом храму пресвете Деве Марије као и претходни из 431. године. 
Царским указом је унапред забрањено присуствовање на сабору еп. Теодо-
рита Кирског (који је био ватрени Јевтихов противник), а председавање је 
додељено архиепископу александријском Диоскору, који је припадао ис-
тој екстремној фракцији као и Јевтих. На сабор је, мимо правила, посеб-
ним указом позван и архимандрит Варсума из Сирије, који ће, показаће се 
касније, прилично допринети трагичном развоју догађаја на сабору који је 
требао да понесе назив Четвртог васељенског. На овом сабору је било при-
сутно око 130 епископа, од којих је већина заступала монофизитско учење. 
Поред забране појављивања епископа Теодорита Кирског, посебним царе-
вим наређењем било је забрањено право дискусије архиепископу Флавијану 

1 Радомир В. Поповић, Васељенски сабори, стр. 78.
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и осталима који су учествовали на сабору у Цариграду 448. године на коме 
је Јевтих осуђен и анатемисан. Уместо тога, цариградски архиепископ и ње-
гови истомишљеници су били у позицији оптужених – и судило им се због 
наводног кривоверја. У цркви у којој се сабор одржавао било је присутно 
мноштво војника са исуканим мачевима као и монаха који су пристигли са 
разних страна, који су у својим рукама имали мотке, спремни да се у сваком 
тренутку обрачунају са Јевтиховим и Диоскоровим противницима. 

На сабору су читана и разматрана акта донета на годину дана раније одр-
жаном цариградском сабрању епископа – која су се односила на одбацивање 
и осуду Јевтиховог веровања. У току читања ових аката, маса монаха моно-
физита, које је са собом повео архиепископ Диоскор, бучно је предлагала 
убиство и пресецање на двоје одсутног еп. Јевсевија Дорилејског као и свих 
осталих који су имали исто исповедање – као казну за њихово „јеретичко“ 
учење о две природе у Христу.1 Расплет саборског заседања је био следећи: 
архимандрит Јевтих је био рехабилитован као посве православан и велики 
борац против Несторијеве јереси. Са друге стране, архиепископ Флавијан и 
еп. Јевсевије Дорилејски (као и остали њихови истомишљеници) проглаше-
ни су заступницима несторијанства и као такви свргнути са својих епископ-
ских положаја – уз изговор да су прекршили правила ранијих Васељенских 
сабора. Ево како је гласио део говора архиеп. Диоскора који се односио на 
осуду заступника „јеретичког учења“ о две природе у Христовој личности, 
као и неколико информација о томе шта се дешавало након сабора:

„Полазећи од одредаба отаца, осуђујемо поменуте Флавијана и Евсевија 
на лишење сваког свештеничког и епископског достојанства“. Диоскорово 
мишљење било је једнодушно прихваћено од стране свих монофизита и 
потписано од стране свих чланова сабора. Флавијан и Евсевије су били ли-
шени црквеног достојанства. Уз то, Флавијан је прогнан и у прогонству је 
окончао свој живот. Евсевије Дорилејски је после сабора претрпео толи-
ко невоља, да је Диоскора касније називао својим убицом. Ђакон Иларије, 
папин изасланик, „једва је умакао“ са сабора, и само споредним путевима 
успео је да се докопа Рима. Блажени Теодорит, који није присуствовао сабо-
ру, био је лишен чина и заточен у манастир. Ива, митрополит Едески, био 
је анатемисан.“2

Но, архиепископ Флавијан, као главни Јевтихов противник, није само 
збачен са своје епископске катедре већ је на истом сабору крвнички претучен 
од стране монофизита. Пре него што је умро (од последица злостављања)3 
успео је да напише писмо римском папи Лаву, и пошаље га преко његових 
изасланика - којима на сабору председавајући александријски архиепископ 
није дозволио да дођу до изражаја.4 Ево на који је начин дешавања везана 
1 Види у: Седам стубова премудрости, стр. 77-78; Радомир В. Поповић, Васељенски сабори стр. 

87-88.

2 Седам стубова премудрости, стр. 79-80. Нагласак мој.

3 „Флавијан не буде само збачен, него су га присталице Евтихове још тако злостављали, да је, 
кад су га уз то послали и у изгнанство, после три дана умро.“ Јевсевије Поповић, Општа црк-
вена историја, том први, стр. 578.

4 Дугачка догматска посланица римског папе упућена архиеп. Флавијану (у коме Лав осуђује 
монофизитско учење) на сабору није била прочитана – јер није ишла у прилог учењу које су 
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за овај ефески сабор прокоментарисао православни богослов Александар 
Шмеман:

„Оно што се догодило у Ефесу 8. августа 449. године у историји је запа-
мћено под именом „разбојничког сабора“. Све је протекло у знаку 
правог терора. Диоскор је одлучивао, ослањајући се на групу фанатика – 
монаха, који су преплавили град. (...) Такву срамоту, такав пад Црк-
ва још никада није доживела... Цар је ову срамоту потврдио државном 
санкцијом и сви непријатељи Јевтихови су били осуђени на тешки пут про-
гонства. Поново су над Црквом од Истока тријумфовали насиље и јерес.“1

Одлуке овог сабора је, као што смо прочитали, потврдио и сам цар Тео-
досије II, бивајући уверен да су оне биле донете на основу канона ранијих 
Васељенских сабора, а у вези осуде и спречавања ширења „обновљеног нес-
торијанства“2 којег су, тобож, заступали Флавијан, Јевсевије Дорилејски и 
остали. На место новог цариградског архиепископа изабран је Анатолије, 
који је, очигледно, био по вољи архиеп. Диоскора.

И поред инсистирања римског папе Лава, као и осталих који су засту-
пали веровање супротно монофизитском, за сазивањем новог Васељенског 
сабора, император је остао при одлукама сабора из Ефеса.

ЧЕТВРТИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР

Ипак, овакво стање није предуго трајало. Наиме, након смрти цара Те-
одосија (450. год.) годину дана после одржавања разбојничког сабора, на 
престо Римског царства успела се Теодосијева сестра Пулхерија (јер покојни 
цар није иза себе оставио мушке потомке) и њен муж, војсковођа а потом 
и цар Маркијан. Они нису били спремни да и даље подржавају Јевтихову 
и Диоскорову богословску струју, већ су одлучили да сазову нови сабор на 
коме би се разматрала правоверност њиховог учења. Најпре је било плани-
рано да се ново сабрање епископа одржи у Никеји, али се од те идеје убрзо 
одустало, те је место њеног одржавања наново одређено. Овога пута је иза-
бран Халкидон, предграђе престоног града – Цариграда. 

Сабор је отворен 8. октобра а његових 17 заседања одржано је у простра-
ној цркви свете мученице Јефтимије. Сабором, на коме је био присутан ре-
кордан број епископа (између 600 и 630), углавном су председавали цар и 
(у његовом одсуству) његови министри, а у случају њиховог одсуствовања 
архиепископ цариградски Анатолије. Већ на првом заседању, архиепископу 
александријском Диоскору је ускраћено право гласања, а он је стављен на 
оптуженичку столицу. После уводне речи оптужбе против Диоскора, коју је 
изрекао еп. Јевсевије Дорилејски, прешло се на преиспитивање дела сабора 

заступали Диоскор и Јевтих.

1 Историјски пут Православља, стр. 168-169. Нагласак мој.

2 „Још се у одлуци овог саборовања каже: „Нико не сме читати списе Несторија и Теодорита, 
већ се имају предати и спалити. Нико не сме скривати и штитити несторијанце, ни у гра-
ду, ни у селу, ко их скрива биће убијен и одузета му имовина, и вечно прогнан.“ Радомир В. 
Поповић, Васељенски сабори, стр. 87. Нагласак мој.
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одржаног у Цариграду (на коме је осуђен Јевтих), као и дела разбојничког 
сабора. Током читања ових дела, дошло је до жестоких вербалних сукоба 
супротстављених епископа оба табора (тј. оних који су подржавали Диос-
кора и оних других који су се слагали са догматском посланицом епископа 
Лава Римског). Ови сукоби „Божијих слугу“ били су прекинути тек када су 
се умешали световњаци – царски чиновници и сенатори, који су их „у име 
Бога“ замолили да престану са препиркама.1 У наставку саборовања, након 
преиспитивања многих Диоскорових дела које је починио са својим при-
сталицама на ефеском сабору, многи епископи, који су и сами сносили део 
кривице за тада почињено безакоње, кајали су се и молили за опроштај. Је-
дино се Диоскор, заједно са још неколико својих истомишљеника, држао и 
даље својих поступака и веровања – сматрајући их исправним, те је на крају 
од сабора осуђен и прогнан у град Гантри у Пафлагонији где је и умро 454. 
године. Зачудо, окупљени епископи уопште нису расправљали о зачетнику 
и главном пропагатору монофизитског учења – Јевтиху, већ се само зна да 
је он по окончању заседања послат у прогонство. На овом веома важном 
сабору у историји Цркве, донето је изузетно значајно одређење вере позна-
то под именом „халкидонски орос“, који је, према неким православним ау-
торима, по свом догматском значају раван Никео-цариградском символу.2 
Важно је притом нагласити и чињеницу да се, за разлику од текста Никео 
– цариградског символа, у коме се Исусова мајка Марија назива једностав-
но „Девом Маријом“ (дакле само по имену), у Халкидону на инсистирање 
одређеног броја отаца, у одређење вере по први пут званично уводи термин 
„Богородица“3. Овај орос, који је оповргавао Јевтихово и Диоскорово учење, 
као и раније учење Несторија, гласи:
1 Види у: Седам стубова премудрости, стр. 83.

2 Но, ни до овог одређења се није дошло тако глатко. Ево неких извода из литературе који нам 
описују атмосферу која је владала у табору истоверујућих дифизита (тј. „православних“) при-
ликом доношења „халкидонског ороса“: „Коначно, сабор је приступио састављању вероиспо-
ведања како би објавио православно учење о Богочовеку. При том је „било много спорова, 
дискусија, показано је много зловоље и неповерења. (...) Тек што је отворено пето заседање 
оцима је био прочитан орос (тј. одређење) вере, који очигледно није био састављен у присуст-
ву целог сабора, нити на његовим званичним заседањима. Читање тог одређења вере изазва-
ло је дуготрајне и ватрене препирке међу оцима сабора. (...) Видећи да се препирке 
међу епископима затежу и не назирући задовољавајући исход, у расправу се укључују и 
императорски чиновници присутни на заседањима.“ Седам стубова премудрости стр. 87-89. 
Нагласак мој. Тек након упорног настојања царских чиновника као и императора лично да се 
спорови међу присутним епископима на сабору окончају на најбољи могући начин, те након 
што су по други пут поновили од стране неких већ одбијени предлог да се у поменути „халки-
донски орос“ угради терминологија коју је употребио папа Лав Велики у односу на постојање 
„две природе“ у Христовој богочовечанској личности (насупрот терминологији архимандри-
та Јевтиха), присутни саборски оци су се умирили и прихватили понуђено решење.

3 Ипак, увођењем овог термина у халкидонски орос, и поред постојања одређених неправил-
них веровања о Марији у то време, желело се првенствено да докаже да је Исус Христос уис-
тину поседовао „две природе“ (божанску и људску – за разлику од Јевтиховог учења о једној 
природи), а не да се сама Марија удостоји најразличитијих небеских почасти – о којима смо 
раније већ доста говорили. Ову тврдњу уосталом потврђују и православни, наводећи и ту-
мачећи речи епископа који су настојали да се реч „Богородица“ придода поменутом оросу: 
„Нека се Света Дјева назива Богородицом; то нека се дода у символ.“ Захтевом да се у символ 
дода реч „Богородица“ епископи су очигледно желели да укажу на нераздвојно 
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„Следујући Светим Оцима сви сагласно учимо исповедати:

једног и истог Сина, Господа нашег Исуса Христа, 
савршеног Њега истог по Божанству
и савршеног Њега истог по човештву (човечанству)
уистину Бога
и уистину човека Њега истог, из разумне душе и тела (састављеног),
једносуштног Оцу по Божанству
и једносуштног нама Њега истог по човечанству (човештву), по свему 

подобнога
 нама осим греха,
рођеног пре векова од Оца по Божанству
и у последње дане (рођеног) Њега истог ради нас и ради нашег спасења
од Марије Дјеве Богородице по човечанству (човештву),
једног и истог Христа, Сина, Господа, Јединородног, 
у двема природама несливено,
непроменљиво,
нераздељиво,
 нераздвојно познаванога, 
јер разлика (двеју природа) никако није укинута
услед сједињења,
него је управо сачувано својство сваке природе
и у једно лице и једну Ипостас стичу се (тј. сједињују се обе природе);
не у два лица раздељиваног или раздвајаног, 
него једног и истог Сина Јединородног, Бога Логоса, Господа Исуса Христа, 

као што отпочетка Пророци о Њему (објавише), и сам Господ
Исус Христос нас
научи, и Символ Отаца (наших) нам предаде.“1

„Орос вере је установљен и прочитан на сабору у недељу 22. октобра 451. 
године. На следећем, шестом заседању, 25. октобра, орос вере је свечано 
објављен у присуству императора Маркијана, императорке Пулхерије и ве-
ликог броја дворских чиновника. (...) Беседу императора оци су пропратили 
радосним поклицима, а затим је уследило читање ороса вере, након чега 
је господар упитао оце: „нека свети сабор каже да ли је уз сагласност свих 
епископа проглашен сада прочитани орос вере?“ „Сви тако верујемо – за-
чуо се одговор – сви тако мислимо! Маркијану, новом Константину, новом 
Павлу, новом Давиду: многаја љета! Ви сте – мир васељене; ви сте – светила 
православља; Господе, сачувај светила васељене! Пулхерија, нова Јелена! 
Несторију, Евтиху и Диоскору анатема! (Света) Тројица је избацила троји-
цу!“2

сједињење природа у Христу.“ Наведено дело, стр. 88. Нагласак мој.

1 А. Шмеман, Историјски пут Православља, стр. 170-171.

2 Седам стубова премудрости, стр. 94.
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Један од најважнијих од укупно 30 правила (канона) донетих на овом 
сабору, био је 28. по реду, који се односио на проглашење цариградске пат-
ријаршије (архиепископије) другом по важности и части у целом царству, 
одмах после града Рима и истоимене архиепископије. Римски легати при-
сутни на сабору, као и сам римски архиепископ (папа) Лав успротивили су 
се овом канону, али је он ипак и поред њихових протеста остао пуноважан.

Успомену на Четврти васељенски сабор Православна црква обележава 
16. јула.

ПЕТИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР

Исход Четвртог васељенског сабора није могао а да не изазове негатив-
не реакције присталица архиепископа александријског Диоскора, којих је 
посебно много било међу египатским монасима. Осуда овог архиепископа 
је у Египту, као и у осталим упориштима монофизитства, тумачена као осу-
да учења које је сам Кирило заступао. Сабор у Халкидону је од стране мо-
нофизита почео да се сматра „разбојничким“ тј. оним који је одступио од 
учења које је установљено у Ефесу 431. године и увео неку нову веру. Овакво 
уверење монофизита је било још више утврђено чињеницом да на халки-
донском сабору не само што нису осуђена учења и личност Несторијевог ду-
ховног учитеља Теодора Мопсуетског, већ су на своје епископске положаје 
враћени и бивши заступници Несторијевог учења а противници Кирилови, 
Теодорит Кирски и Ива Едески. Дакле, ствар је била јасна. Халкидонски са-
бор је поново установио несторијанство које је било анатемисано на Трећем 
васељенском сабору, те се против њега и његових присталица требало бори-
ти свим расположивим средствима и тако одбранити правоверје од наново 
уведене јереси. Поред веома бројног египатског монаштва, покрету отпора 
против Халкидона придружили су се и сиријски и палестински монаси. Ево 
шта нам о сукобима између царске власти која је хтела да силом наметне 
халкидонске одредбе и народа са друге стране казују православни истори-
чари:

„Епископи који су се враћали из Халкидона наишли су у многим местима 
на отпор народа. У Јерусалиму, да би патријарх Јувенал могао да уђе у свој 
град, била је потребна интервенција војске. У Александрији, војнике који 
су штитили патријарха Протерија (овога је Цариград једноставно поставио 
на место свргнутог Диоскора), разјарена гомила је затворила у Серапеум и 
живе запалила!“1

 После смрти цара Маркијана (457. г.), заступника одлука халкидонског 
сабора, на престо је сео такође присталица „дифизитства“ цар Лав I (457 
- 474. г.). Овај цар је затражио од свих епископа поновно изјашњавање о 
правоверности одредаба халкидонског сабора, тако да је око 1600 њих по-
тврдило орос донесен на овом црквеном скупу. Након тога је насилно зба-
цио са епископског положаја оне монофизитске епископе који су у међув-

1 Историјски пут Православља, стр. 182-183.
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ремену заузели положаје збачених дифизита.1 Пристајање уз халкидонски 
сабор и његово одређење одржали су и наредни владари Лав II и Зенон (474 
- 476. г.). Са друге стране, узурпатор власти Василиск, након што је за крат-
ко са царског трона протерао Зенона, издао је „Енциклику“ у којој је осудио 
халкидонски сабор. Овим документом, кога је потписало између 500 и 700 
епископа, монофизитство је проглашено правоверним учењем, а његова 
последица је била уклањање дифизитских и постављање монофизитских 
епископа у одређеним крајевима. 

Након што је после годину дана повратио власт уклонивши Василиска 
уз помоћ цариградског патријарха2 Акакија, Зенон је поново успоставио 
веру за коју се и раније залагао. Ипак, видевши да се монофизитство и даље 
шири, те да се због тога дешавају разни нереди који су представљали опас-
ност по стабилност империје, цар Зенон је, заједно са Акакијем 482. год. 
издао „Енотикон“, догматски декрет који је имао за циљ да приближи ста-
вове монофизита и дифизита, и да постигне неку врсту уније међу њима.3 
Међутим, уместо две стране у овом догматском сукобу, као последица до-
ношења „Енотикона“ настале су три. Прва је била сачињена од епископа 
присталица политике компромиса коју су заступали цар и цариградски пат-
ријарх, а друге две су представљали радикални елементи обе стране, који 
нису пристајали на компромис. Међу монофизитским патријарсима који су 
потписали „Енотикон“ били су патријарх александријски Петар Монг као 
и патријарх антиохијски Петар Фулон. Но радикална струја монофизита 
се након потписивања компромиса са „халкидонцима“ отцепила од својих 
патријараха и захтевала од њих да одбаце потписани „Енотикон“. У Алек-
сандрији се скупило око 30 хиљада монаха који су од свог верског поглавара 
захтевали да се одрекне потписаног декрета. Са друге стране, ни присталице 
халкидонског исповедања нису биле задовољне компромисним решењем. 
Запостављени александријски патријарх (тј. паралелни или супрот – пат-
ријарх) – присталица Халкидона и антимонофизит Јован Талија упутио је 
папи Феликсу жалбу против „Енотикона“ и његовог духовног састављача 
патријарха цариградског Акакија. Папа Феликс се том пригодом ставио на 
чело бранилаца халкидонских одлука и 484. године, након Акакијевог од-

1 Види у: Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 581-582.

2 Од времена Четвртог васељенског сабора у црквеној терминологији се почињу да упот-
ребљавају још неки појмови, попут назива за одређене епископе – у зависности од државног 
значаја градова у које су били постављани. Ево шта о овоме износи Момир Јовић: „Центри 
државне администрације добијали су уз епископат и почасни наслов папас, што је прихва-
тио римски, без језичке измене у – папа. (...) Епископи значајних центара у провинцијама 
добијали су називе митрополити, одн. архиепископи. Од 451. год. титула патријарх била 
је резервисана за епископе великих градова: Рим, Цариград, Александрија, Антиохија и Је-
русалим. (...) Сви епископи, са титулама, било: митрополит, патријарх, међусобно су равни, 
држећи се само назначеног поретка, произашлог из части и нужне административне управе. 
(...) А појмови: митрополити, архиепископи, егзарси, патријарси (краће, папа) – само пока-
зују ранг међу епископима, а не хијерархијске степенове. Стога није погрешка ако се за све 
црквене надгледнике (малих или великих градова) употребљава само назив епископи.“ Рано 
хришћанство на Балкану, стр. 86. Нагласак мој.

3 Види у: Ј. Поповић: Општа црквена историја, том први, стр. 582; А. Шмеман: Историјски пут 
Православља стр. 183.
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бијања да се врати „правоверју“, прогласио збаченим и екскомуницираним 
цариградског патријарха. Акакије је са своје стране узвратио истом мером 
– свргавањем и изопштавањем папе Феликса (ова свргавања су, заправо, 
била без икаквог ефекта – јер су и Акакије и Феликс остали на својим пат-
ријаршијским катедрама). Из ових изопштења родио се први већи раскол 
између, у то време, правоверне римске цркве и јеретичке цркве истока, који 
је трајао 35 година (познат као Акакијевски раскол).

Наследник цара Зенона на Истоку, Анастасије, био је отворени приста-
лица монофизитизма:

„Цар Анастасије I (491-518) је већ отворено подржавао монофизите: 496. 
године он је збацио патријарха Јефимија због одбијања да општи са моно-
физитским патријархом Александрије. Године 511. исту судбину је доживео 
и патријарх Македоније због наводног „несторијанства“ – то јест због вер-
ности Халкидону, а на његово место је био постављен отворени монофизит 
Тимотеј. Године 512. на Антиохијску катедру Анастасије је узвео главног мо-
нофизитског богослова Севира Антиохијског, који је на Сабору у Тиру (518) 
тријумфално осудио Халкидон. Са сваком годином подела између право-
славних и монофизита је постајала све дубља и непоправљивија. Истина, 
у Палестини и Сирији део монаха, под вођством светог Саве Освећеног, ос-
нивача чувене Лавре у Палестини, остао је веран Православљу и није при-
знавао монофизитску јерархију. Али главна маса Сиријаца и фактички цео 
Египат представљали су сигуран плен јереси.“1

Са друге стране, правоверни Запад је био непоколебљив. Једино је папа 
Атанасије II (496-498) изражавао спремност за помирењем Западног и Ис-
точног хришћанства за време раније помињаног 35-годишњег раскола. Но, 
овај западни патријарх је због заступања оваквог става према источњацима 
(претежно монофизитима) доживљавао велику опозицију у свом окружењу, 
па чак и оптуживање за јерес, које је потрајало и после његове смрти. Ака-
кијевски раскол је превазиђен тек након доласка на источни престо цара 
Јустина I (518-527. г.), који је, на прилично понижавајући начин морао да 
призна правоверност римске цркве:

„Наиме, папа Хормизд (514-523) тражио је од цара Византије да потпи-
ше као залогу ортодоксије формулу којом се признаје ортодоксија Римске 
цркве, као и достојанство Римске цркве – да се као једина и увек исправна 
сматра учитељицом целог хришћанства.“2

Доласком на власт Јустина I и наново успостављеним општењем Рима и 
Цариграда, проглашено је поновно збацивање монофизитских епископа са 
својих катедри и постављање присталица халкидонског исповедања.

Но, иако смо у претходном прегледу историје Цркве (који се односи на 
Васељенске саборе) увидели да су византијски цареви у много чему допри-
носили превагама једне теолошке струје над другом, у зависности од сопс-
твеног опредељења, владар који се засигурно највише уплитао у решавање 
теолошких спорова био је Јустинов сестрић, Јустинијан I (527-565. г.):

1 А. Шмеман, Историјски пут Православља, стр. 183-184.

2 Момир Јовић, Рано хришћанство на Балкану, стр. 91.
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„Према изузетно прецизној констатацији Г. Острогорског, хришћанска 
црква у Јустинијановој личности нашла је ревносног браниоца, али 
и господара. Отуд и његова бројна уплитања у црквене проблеме, па је 
нормално да Јустинијанова политика „представља врхунац царског утицаја 
на црквени живот“.“1

Захваљујући пракси која је, према уверењу Александра Шмемана, проис-
текла из чисто незнабожачке теорије о „симфонији“ Цркве и државе2, при 
чему све што се дешава у Цркви мора да служи „ради добра и крепости и 
благостања Царства као последње и апсолутне вредности“3, хришћанско 
царство се под Јустинијаном вратило древном паганском апсолутизму и за-
тирању свега што припада другачијим религијским схватањима. У првим 
годинама његове владавине, он се најпре окомио на уништавање и пос-
ледњих остатака нехришћанских култура:

„Строге мере су се сручиле на разноразне јеретичке секте, остатке ста-
рих подела и спорова. Још одређеније је одлучио Јустинијан да рашчисти са 
паганством и његовом тврђавом – Атинским универзитетом, који је управо 
био овенчан славом последњег од великих паганских философа – Прокла. 
Године 529. Универзитет је био затворен и замењен првим хришћанским 
универзитетом у Цариграду. У престоници и у Малој Азији почела је кам-
пања масовних обраћења. Преостали малобројни пагани морали су да се 
коначно повуку у илегалност.“4

Након свога обрачуна са незнабошцима, Јустинијан, као присталица 
теолошке струје која је заступала халкидонско вероисповедање, настојао је 
да оружаном силом доведе до смене монофизитских епископа и на њихово 
место доведе „халкидонце“. Ипак, након што је увидео да насиље не даје 
жељене резултате цар се окренуо политици компромиса и покушао у више 
наврата (531. и 533. год.) да организује „сусрете помирења“ односно теолош-
ка усаглашавања између православних (односно дифизита) и монофизита. 
Ипак, и ово последње без значајнијих резултата. Неколико година касније, 
за време којих је монофизитизам ухватио корене и у самој престоници (за-
хваљујући како царевом помирљивом ставу тако и његовој супрузи Теодо-
ри која је била тајна монофизиткиња), на трон цариградског патријарха 
се успео монофизитски епископ Антим (536. г.). Но, исте те године, неким 
послом (не богословским) у Цариград је пристигао и римски папа Агапит 
који је у патријарху Антиму препознао монофизиту и допринео његовом 
свргавању. Потом је, папином руком, на престо цариградског патријарха 
узведен његов истомишљеник, дифизит Мина. Након постављања Мине за 

1 Рано хришћанство на Балкану, стр. 97. Нагласак мој.

2 Ову теорију можемо да отприлике дефинишемо овако: „Свештенство управља стварима бо-
жанским и небеским, Царство – људским и земаљским. Истовремено Царство се свест-
рано брине и о очувању црквених догмата и части Свештенства. А Свештенс-
тво, заједно са Царством, усмерава читав друштвени живот путевима угодним Богу.“ Исто-
ријски пут Православља, стр. 193. Нагласак мој.

3 Шмеман, наведено дело, стр. 194.

4 Исто, стр. 195.
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патријарха, император је поново променио верски курс и наново започео 
насилна збацивања и прогон монофизита:

„Едиктом из 536. године монофизитство је још једном свечано осуђе-
но, књиге Севира Антиохијског повучене из оптицаја, улаз у престоницу 
забрањен је јеретицима. Цар се одлучује чак и на ризичнији корак: после 
више година готово званичног признавања монофизитске јерархије у Егип-
ту, тамо се сад упућује православни Епископ, са неограниченим пу-
номоћјима. По читавој земљи се поново шири талас терора...“1

Но, и поред свег царевог настојања да силом наметне Халкидон у одређе-
ним областима постављањем епископа дифизита, широм Истока постојала 
је и „паралелна јерархија“ (састављена од епископа и свештеника) коју су у 
тајности постављали прогоњени монофизитски великодостојници. 

Црква је доживела расцеп који је прати и није решен све до данашњих 
дана.2

Спор о Оригеновој ортодоксији и Три поглавља

У исто време када се одигравао велики спор између монофизита и ди-
физита што се тиче исправности њиховог учења о броју природа у Христу, 
поведен је још један – који се нарочито оштро испољио међу монасима у Па-
лестини, који су били насељени у старој и новој лаври у близини Јерусалима. 
Радило се о расправи у вези Оригена3, којег су неки поштовали као правовер-
ног, а други га, пак, сматрали јеретиком. За живота св. Саве Освећеног (умро 
531. год.), који је био оснивач обе лавре, сукоби између супротстављених 
монашких струја нису долазили до великог изражаја, али су се након његове 
смрти монаси – монофизити (који су заступали Оригеново учење), станов-
ници старе лавре, сукобили са антиоригеновцима, и у том сукобу у потпунос-

1 Исто, стр. 198.

2 И данас, у ХХI столећу, у појединим државама Африке и на Блиском Истоку постоје моно-
физитске цркве.

3 Ориген који је живео у другој половини II и у III столећу после Христа, у много чему је био 
контроверзна личност. Наиме, заступао је специфична тумачења Светог писма умногоме 
бивајући под утицајем грчке филозофије. Најпре је био ученик Амонија Сакса заједно са не-
оплатонистом Плотином, а потом и ученик еп. Климента Александријског, чију је катехет-
ску школу преузео 203. године. За презвитера је рукоположен 228. год. од стране епископа 
јерменског и кесаријског, а без знања и допуштења надлежног александријског епископа 
Димитрија. Године 231. и 232. на локалним саборима Ориген је био рашчињен и протеран 
из александријске цркве због проглашења заступником неисправног хришћанског учења. 
Био је веома плодан писац, а његова тумачења Библије су била или свесрдно прихватана 
или одбацивана и сматрана јеретичким. Тако, још у IV и V столећу су били познати оштри 
спорови између Оригенових присталица (нпр. презвитер Руфин, еп. јерусалимски Јован...) 
и противника (еп. Епифаније Кипарски, Теофил Александријски итд.). Види у: Јовић, Рано 
хришћанство на Балкану, стр. 62-66. Александар Шмеман пише да је, према предању, свети 
Пахомије Велики забрањивао својим ученицима да читају Оригенова дела, а да су, са друге 
стране, њима били одушевљени св. Василије Велики и његови пријатељи, утемељивачи мо-
наштва на грчком тлу, те да се Оригенов утицај осећа и у појединим делима Атанасија Алек-
сандријског (нпр. у Житију светог Антонија). Види у: Шмеман, Историјски пут Православља 
стр. 200.
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ти разорили нову лавру. Оваква слобода коју су монофизити – оригеновци 
имали а што се тиче сукобљавања са својим неистомишљеницима, налазила 
је свој темељ у томе што су на својој страни имали царицу Теодору, а такође 
и двојицу угледних и поштованих верских првака, Теодора Аскиду еписко-
па Кесарије кападокијске и Домитијана, митрополита анкирског.1 Но, ипак, 
након ових нереда у Палестини које су изазвали монофизити – оригенисти, 
припадници супротстављене струје дифизита оптужили су цара због њего-
вог толерисања ових дешавања, сматрајући га привржеником јеретичких 
учења. На наговор цариградског патријарха Мине, антиохијског патријарха 
Јефрема и папског изасланика (апокрисијара) Пелагија, Јустинијан је 543. 
године издао едикт у коме је осудио Оригеново учење као јеретичко. Ипак, 
ова осуда оригенизма (тј. монофизитских верских уверења) није проистекла 
из цареве жеље да се обрачуна са монофизитима (јер је његов крајњи циљ 
био помирење две завађене струје) већ да тиме „ућутка“ дифизите који би 
требали да сматрају да им је поменутим едиктом учињена велика услуга. 
Наравно, оваквим расплетом ситуације монофизити нису били ни мало за-
довољни. Напротив, један од царевих пријатеља, којег је он лично поставио 
на место еп. Кесарије кападокијске, Теодор Аскида, смислио је план којим 
би издејствовао поновну осуду неких давно преминулих несторијанаца које 
је оправдао Четврти васељенски сабор у Халкидону. На овај начин покушао 
је да оспори правоваљаност и осталих одлука донешених на овом сабору. 
Предлагао је осуду тзв. „Три тачке“ или „Три поглавља“ која су по њему и 
осталим монофизитима била спорна:

„Те три тачке или поглавља или „главе“ беху: 1.) списи Теодорита Кирс-
ког против Кирила Великог и против ефеског сабора, 2.) писмо Иве Едеског 
такође против Кирила и против ефеског сабора перзијском епископу Ма-
рису и 3.) личност и списи Теодора Мопсуестијског. Сви поменути списи и 
личност, т.ј. лично расположење, мишљење Теодора Мопсуестијског је нес-
торијевско, говораше Аскида, и будући да их халкидонски сабор није осудио, 
него је шта више Теодорита и Иву поставио опет на њихове епископије, као 
православне и примио их у своје крило, то монофизити халкидонски 
сабор сматрају за несторијевски, и зато треба учинити оно, што је 
халкидонски сабор пропустио, наиме треба осудити те три тачке или главе 
или поглавља. (...) Теодору Аскиди пође већ идуће године (544.) за руком, 
да изради код цара нов богословски едикт, који је осудио речена три пог-
лавља.“2

И тако, док осуда оригенизма није изазвала никакве озбиљније реакције, 
овај царев едикт је довео до нових сукоба и поделе у оквиру Цркве. Пошто 
се цар најпре обратио цариградском патријарху, било је логично да он први 
потпише царев указ. Након одређеног премишљања, бојећи се да чином 
осуде тројице покојних антиохијских богослова који су умрли у миру са Цр-
квом – те које је оправдао халкидонски сабор, не сагреши према поменутом 
сабору, патријарх Мина је потписао указ. Додуше, уз ограду да ће, уколико 

1 Види у: Ј. Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 591.

2 Наведено дело, стр. 592. Нагласак мој.
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указ не потпише и римски папа, повући свој потпис. На исти начин су пос-
тупили и остали источни патријарси.1 

И, док су источни епископи, један по један, пристајали на осуду „три пог-
лавља“, на Западу је указ прихваћен веома лоше. Против едикта су отворено 
протествовали римски представник у Цариграду (који је позвао на прекид 
општења са патријархом Мином) као и афрички епископи. На исти начин 
реаговао је и римски папа, као и епископи у другим западним местима. Но, 
цар је желео да Запад задобије за себе на тај начин што ће најпре утицати 
на римског патријарха. Папа је 547. год. позван у Цариград, и приликом 
његовог пристизања указане су му све почасти. Ипак, он није одмах проме-
нио своје мишљење. Најпре је, по пристизању у „Нови Рим“, осудио и изоп-
штио патријарха Мину и остале потписнике, због њиховог пристајања на 
осуду „Три поглавља“ и самим тиме (како се мислило на Западу) осуде хал-
кидонског сабора. Патријарх Мина је узвратио истом мером – прекидањем 
општења са папом Вигилијем. Ипак, три године након доношења указа 
против „Три поглавља“, и годину дана након папиног доласка у Цариград, 
Јустинијан успева да га наговори да потпише указ. Том приликом Виги-
лије је, потпуно супротно ранијем ставу, донео и нарочити документ назван 
„Judicatum“ којим је потврдио ваљаност царевог указа. Међутим, људи из 
непосредне папине пратње, од којих је један био и његов синовац, подиг-
ли су опозицију против свог патријарха, осуђујући га да се ставио на страну 
противника халкидонских одлука. Како се глас о папином пристајању на 
царски указ ширио по Западу, тако је нарастало и незадовољство међу та-
мошњим епископима:

„Познати афрички богослов Факунд Хермијански је објавио књигу у од-
брану Три Главе, која је изазвала сензацију. Сабори су се један за другим 
изјашњавали против осуде, а у Африци су дошли до тога да званично изло-
же црквеној екскомуникацији самога папу.“2

Након овакве реакције Запада, папа је, увидевши да је донео погрешну 
одлуку потписујући указ, затражио од цара да му врати Judicatum и сазове 
Васељенски сабор ради решавања спорних питања о „Три поглавља“. Цар 
је позитивно одговорио на папину молбу, али је истом приликом (551. год.) 
издао нови указ који је потврђивао одредбе ранијег. Папа Вигилије је, идући 
из крајности у крајност, сада осудио царев нови едикт и подвргао екскому-
никацији (изопштењу из Цркве) сваког ко би прихватио његове богословске 
прогласе – пре него што их потврди нови свеопшти сабор. Пошто је издао 
овај проглас, папа је побегао у храм светога Петра у Цариграду бојећи се 
императорове освете – сматрајући да ће у цркви, као светоме месту, бити 
заштићен. Очигледно је да је добро сагледао опасност, јер се недуго затим 
одиграо следећи догађај:

„По наређењу Јустинијановом, у храм је упала полиција у намери да 
ухапси папу. Овај се супротстављао са толиком снагом да су се стубови изнад 

1 Види у: Седам стубова премудрости, стр. 99; Историјски пут Православља стр. 203.

2 Историјски пут Православља, стр. 203. Нагласак А. Ш.
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олтара срушили и умало га нису усмртили. Гомила која се окупила почела је 
бучно да негодује и полиција је морала да се повуче, не обавивши посао.“1

У наредним годинама, током припрема терена за одржавање новог сабо-
ра, Јустинијан је отпочео прогон оних епископа који су му се супротставља-
ли и постављао на њихова места оне са којима је делио исте теолошке пог-
леде. На овај начин желео је да осигура саборску већину која би изгласала 
одлуке које су биле њему по вољи:

„Припрему сабора Јустинијан је схватао на свој начин. У Африци, на 
пример, где је супротстављање едикту било нарочито јако, по наређењу 
Царевом, били су похапшени главни Епископи, укључујући и картагинског 
Архиепископа, и замењени другима. Али и поред свега, исход Сабора био је 
неизвестан.“2

Сабор је сазван 553. године у Цариграду, и окупио је 164 епископа. Већи-
на њих је била са Истока, док западњаци, сем неколицине, углавном нису 
дошли – због бојазни да ће бити прегласани. Папа Вигилије, који се у то вре-
ме налазио у Цариграду није желео да присуствује саборским заседањима, 
иако су му у више наврата уручивани позиви од стране високих црквених 
делегација. Уместо тога, изјавио је да ће се сабору обратити писмено и на 
тај начин саопштити своје ставове о спорном питању „Три поглавља“. Ипак, 
иако је своје писмено изјашњење послао, оно није стигло до окупљених 
епископа. Цар Јустинијан и његови чиновници заменили су ово последње 
папино писмо (у коме се изјаснио против осуде тројице покојних богосло-
ва) оним из ранијег периода у коме је Вигилије изразио став о исправности 
њихове осуде. Као последица ове, наводне, папине недоследности и сталног 
мењања мишљења по питању ваљаности осуде „Три поглавља“, име рим-
ског патријарха је искључено из диптиха и није се више смело помињати 
на литургијама. Сабор је, са друге стране, осудио личност и дела Теодора 
Мопсуетског и прогласио га јеретиком, и осудио појединачна дела Теодо-
рита Кирског и Иве едеског. Сабор је, такође, осудио и Оригена и његово 
учење. Јустинијан је потврдио све саборске одлуке. Такође, тражио је и од 
папе Вигилија да учини исто. Међутим, због одбијања овог царевог захтева, 
римски патријарх је протеран у изгнанство. Након шест месеци, испоља-
вајући још једанпут свој колебљиви карактер, папа се предомислио и издао 
нови спис у коме је рекао „да после зрелог размишљања о ствари повлачи 
своје мишљење, прикључује се одлукама сабора, и екскомуницира сваког, 
ко не осуди три поглавља.“3 

Одлуке овог Васељенског сабора прихватио је и Вигилијев наследник Пе-
лагије, бивши веома љути противник осуде „Три поглавља“. Но ипак, на За-
паду нису сви тако лако прихватили саборске одлуке. Противљење је било 
велико у Африци, Галији, северној Италији, Венету и Истри. Епископи из 
неких од ових области су због поменутих разлога одбили сваку сарадњу и са 
Римом и са Цариградом, и основали нов патријархат:

1 Наведено дело, стр. 204.

2 На истом месту.

3 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 594.
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„Епископат Венета остао је у том уверењу све до понтификата папе Бони-
фација III (607), а Истра и до папе Сергија I (687-701). Ови епископати – не 
прихватајући ауторитет ни патријараха ни папа, поставили су свог црквеног 
вођу у личности аквилејског (Оглајског) архиепископа, који је преместио 
своју резиденцију у Град (Grade), недалеко од Аквилеје / Оглаја. Поред фор-
мирања ове нове резиденције, користећи се насталом ситуацијом, произве-
ли су свог дотадашњег архиепископа у титулисаног патријарха. Тако је на-
стао у административном устројству Цркве, нов патријархат, аквилејски.“1

Успомену на Пети васељенски сабор Православна црква обавља 25. јуна.

ШЕСТИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР

Иако је одлукама Петог васељенског сабора монофизитство осуђено, 
одељене хришћанске цркве које су заступале учење о постојању само једне, 
божанске природе у Исусу Христу су и даље постојале на Истоку. Наравно, 
њихови односи са дифизитима нису били добри, што је, између осталог, ути-
цало на то да империја буде подељена и на верској основи. Прве покушаје 
за измирењем две супротстављене богословске струје у свом царству, пре-
узео је император Ираклије, који је у првој половини VII века водио ратове 
са Персијанцима за ослобођење источних провинција царства – и то баш 
оних у којима су већину чинили монофизити. Приликом свога боравка на 
истоку, Ираклије се сусрео са појединим умереним вођама монофизитских 
цркава који су изразили спремност за успостављањем уније са дифизитима. 
Император који је и сам тежио за успостављањем верског јединства које је 
доприносило стабилности царства, прихватио је идеју о унији. Монофизити 
су били предложили већинској дифизитској цркви проглашавање нове вер-
ске дефиниције која би потврдила одлуке Петог васељенског сабора о пос-
тојању две природе у Христу, људске и божанске, али и само једне божанске 
воље односно енергије која је проистекла из потпуне потчињености људс-
ке воље и деловања у Христу – божанској вољи Бога Логоса. Цар Ираклије 
је овакву дефиницију изложио пред цариградским патријархом Сергијем, 
као и ученим епископима Киром Фазијским и Теодором Фаранским, који у 
поменутој дефиницији нису видели ништа неправославно, односно нешто 
што би се супротстављало одлукама Петог васељенског сабора. Након што је 
постигнута сагласност између цара Ираклија са једне и патријарха Сергија 
са друге стране о даљим корацима у вези успостављања уније, епископ Кир 
Фазијски је 630. године постављен на место александријског патријарха2 
– са задатком да ради на остваривању постављених циљева:

„Одлучено је да се са унијом – тј. сједињењем православних и монофи-
зита на темељу тога што ће обе стране признати монотелитско учење 
– започне у Египту, где је у то време на 300.000 православних долазило 5 
или 6 милиона монофизита. (...) Под надзором Ираклија и Сергија, Кир је, 
као вешт човек, ствар повео врло умешно. У Александрији су унији пришле 

1 Момир Јовић, Рано хришћанство на Балкану, стр. 103.

2 Види у: Општа црквена историја, том први, стр. 757.
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хиљаде монофизита: клирици, чиновници и војни заповедници града су за-
једно са народом, као знак свога присаједињења Цркви, примили причешће 
из руку патријарха Кира. За Александријом, готово читав Египат, Тиваида и 
Либија „пружили су руку помирења православнима“.“1

Један од највећих противника овакве уније уз усвајање монотелитског 
учења био је учени палестински монах Софроније. Овај је, нашавши се у 
Египту, разговарао са александријским патријархом и преклињао га да на-
пусти учење које је подразумевало „једну вољу“ и „једно дејство“ Христово. 
Са своје стране, Кир је послао Софронија у Цариград тамошњем патријар-
ху Сергију – који је овом монаху заповедио да ћути и не ремети црквено 
помирење. Примивши овакав савет, Софроније је у складу са монашким 
послушањем - ћутао. Међутим, након свога постављења за јерусалимског 
патријарха које се десило недуго затим, он је одлучио да поново прогово-
ри о спорној теми и успротиви се издаји дифизитског (православног) учења 
потврђеног на Петом васељенском сабору. Приликом свога узвођења на 
патријаршијски престо, Софроније је према обичају послао окружну посла-
ницу у којој је остале цркве обавестио о свом постављењу, уједно излажући 
и начела вере које лично исповеда. У овом исповедању Софроније је јасно 
нагласио да „у Христу има не само две природе, него и две воље и два на-
чина делања, а да је томе противно учење јерес.“2 Са друге стране, желећи 
да осигура подршку Рима, као центра Западне црквене хемисфере а у вези 
настојања за успостављањем уније, патријарх Сергије се обратио папи Хоно-
рију тражећи од њега да се стави на страну униониста – монотелита:

„Између осталог он каже папи: хиљаде и хиљаде монофисита су пришли 
православљу, цар Ираклије има много успеха у преговорима са монофи-
ситима; против учења о једној енергији у Христу устао је само Софроније. 
Даље се изричито каже: „Сагласно учењу свих Васељенских Сабора, једини 
Господ наш Исус Христос чини сва своја дејства; зато не треба расуђивати 
ни о једној ни о две енергије, и треба се задовољити признањем јед-
не воље у Христу. Израз који се среће код неких Отаца, производи код 
неупућених стравичан утисак... а израз „два дејства“, многе саблажњава, јер 
се он не среће ни код једног од Отаца, и води к закључку о две, једна другој 
супротне воље... што је безбожно“. Папа пак Хонорије у одговору на ово Сер-
гијево писмо каже, „да једну вољу Господа Исуса Христа исповеда-
мо“. (...) Оне пак који уче о две енергије, Хонорије зове несторијанцима.“3

Након смрти патријараха Софронија Јерусалимског и Хонорија Римског 
(637. године), цар Ираклије под утицајем још увек живог патријарха Сергија 
(умро 638. године) издаје „изложење вере“ познато као „Екстесис“, у коме 
објављује своје монотелитско веровање о једној вољи у Христу и изричито 
забрањује сваку даљу расправу о спорном питању. Сергијев наследник, пат-
ријарх Пир је потврдио правоверност Ираклијевог „Изложења вере“ а такође 
и Кир Александријски. Са друге стране, Хоноријев наследник папа Јован IV 

1 Седам стубова премудрости, стр. 123-124. Нагласак мој.

2 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 757.

3 Радомир В. Поповић, Васељенски сабори, стр. 149. Нагласак мој.
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Равењанин је са сабором западних епископа 641. године осудио „Изложење“ 
као и Хоноријево пристајање уз источне патријархе – монотелите.1 Још пре 
доношења Ираклијевог „Екстесиса“, а нарочито након тога, као велики про-
тивник монотелитства наступао је и један од цариградских монаха по имену 
Максим. А пошто је Ираклијев унук и наследник на престолу Констанс II 
(641-668) укинуо „изложење вере“ и заменио га другим верским декретом 
названим „Типос“, Максим (прозван касније Исповедником) је, уз римског 
папу Мартина I, наступао као противник и овога документа. Овај образац 
вере је подразумевао велике казне и на овом и на оном свету за све оне који 
би одбили да га се придржавају:

„Нека од сада нико не дозволи себи да ступа у расправу о једној вољи и 
једном дејству. Ко ову сада изречену заповест преступи, тај подлеже, пре 
свега Страшном суду свемогућег Бога, али такође неће избећи 
казну прописану за прекршиоце царских закона. Ако ли преступ-
ник буде епископ или клирици, биће сви такви разрешени од своје служ-
бе; ако су монаси, биће одлучени од Цркве и изгнани из манастира; ако је 
пак чиновник (службеник) или официр, биће лишен свог достојанства; ако 
је частан човек, биће кажњен одузимањем имања; а ако је нижег порекла, 
биће кажњен телесно и послан у вечно прогонство...“.2

Пошто се Максим Исповедник и папа Мартин нису слагали са Типосом 
који је утврђивао монотелитство, већ су на локалном сабору у Риму 649. го-
дине, са око стотину других епископа осудили верска становишта источних 
патријараха, и сами су потпали под удар строгих закона које је овај декрет 
подразумевао. Наиме, неколико година касније (653. г.) у Рим је од стране 
императора Констанса послат нови егзарх Теодор Калиопа, који је ухапсио 
болесног папу и његовог саборца у вери, те их бродом спровео до Цариграда. 
Након њиховог пристизања, папа је подвргнут омаловажавању и затворен 
у градску тамницу у којој је провео три месеца под веома тешким условима. 
После саслушања пред судијама, на које је због телесне слабости однесен 
на носилима, враћен је поново у затвор, с тим што је у повратку морао да 
иде пешице, окован ланцима и уз пратњу војника са исуканим мачевима. Са 
друге стране, патријарх цариградски Пир је, иако и сам на самрти, уживао 
гледајући патње римског патријарха. Пошто је добио извештај да је за болес-
ног папу припремљена смртна казна, замолио је императора да му поштеди 
живот – не би ли његова патња што дуже трајала. На крају, као мученик за 
веру, папа Мартин је умро у прогонству на Криму 655. године.

Што се тиче Максима Исповедника, и он је у Цариграду доживео сличну 
судбину. Наиме, током његовог боравка у тамници, монотелитски режим је 
од њега у више наврата захтевао да прихвати учење о једној вољи у Богочо-
веку Христу. Шта више, понуђено му је и прихватање компромисне дефи-
ниције, која је гласила:

1 Види у: Р. Поповић, Васељенски сабори, стр. 151.

2 Наведено дело, стр. 152.
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„Исповедамо у Христу две воље и два дејства услед разликовања приро-
да, и једну вољу и једно дејство услед њиховог сједињења.“1

Међутим, пошто је св. Максим одбацио и овакво одређење, у исто вре-
ме остајући истрајан у својој опозицији монотелитизму, ради спречавања 
његовог даљег проповедања и писања догматских текстова одсечени су му 
језик и десна рука. Умро је у прогонству на Кавказу 662. године.

Трвења и борбе између припадника две сукобљене верске струје трајала 
је све до Шестог васељенског сабора који је био сазван од стране Констан-
совог наследника, цара Константина Погоната. Овај сабор, који је отпочео 
у новембру 680. г. и трајао до септембра 681. окупио је између 153 и 174 
епископа и њихових заменика2. Били су присутни припадници обе суп-
ротстављене богословске партије, с тиме што су монотелити били у знатној 
мањини. Представљао их је, поред осталих, антиохијски патријарх Макарије 
који није желео да промени своје исповедање ни након што је монотелити-
зам осуђен и проглашен кривоверјем. На место антиохијског патријарха је, 
после Макаријевог свргавања које се одиграло у току сабора, постављен Те-
офан – који је потом наставио учешће на заседањима. Епископи окупљени 
на овом Сабору званично су осудили монотелитско веровање, али уз извесне 
мањкавости које примећују и православни аутори:

„Сабор је анатемисао вође јереси четири цариградска Патријарха – Сер-
гија, Павла, Пира и Тимотеја, Кира Александријског и папу Хонорија (...) 
али је прећутао главне кривце цареве Ираклија и Консту! Није ни једном 
речју поменуо ни два Мученика за Истину, светога папу Мартина и препо-
добног Максима Исповедника, јер су они формално били „кривични“ или 
„политички“ преступници! Тек касније су оба имена била укључена у спи-
сак исповедника и учитеља Цркве. И ово ћутање бацило је извесну сенку 
на последњу победу Православља у христолошком спору. Истина је и даље 
побеђивала, али су људи, авај, почињали да се навикавају на „двојно књи-
говодство“ византијске теократије.“3

Са друге стране, важно је истаћи да завршетком Шестог васељенског са-
бора није постигнута и коначна победа над монотелитством. Тврдокорни 
монотелити су се одржали на Ливану и над собом поставили сопственог „ан-
тиохијског патријарха“, изабравши за свој центар манастир светог Марона 
– због чега су названи и маронитима. Одржали су се све до друге половине 
XII века, када су ступили у унију са Римом под утицајем крсташа. Међутим, 
још значајнијим догађајем чини се краткотрајни поновни повратак моноте-
литства као званичне религије у Византији почетком VIII столећа. Ево шта 
о овом догађају казује Јевсевије Поповић у својој Црквеној историји:

„У Византијском царству почело се монотелитство још једанпут кретати 
за време цара Филипика Вардана (Philippicus Bardanes, 711. - 713.). Овај се 
трудио да силом опет уведе монотелитство, и на жалост задобије за то и 

1 Седам стубова премудрости, стр. 133.

2 Различити православни извори наводе различите податке. Упореди: Седам стубова премуд-
рости, стр. 135, са Р. Поповић; Васељенски сабори, стр. 152.

3 А. Шмеман; Историјски пут Православља, стр. 219. Нагласак мој.
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многе епископе, те 712. анулира закључке шестог васељенског сабора и 
монотелитство, прогласи за успостављено православно учење. Али његово 
владање беше одвећ кратко, а да је могао трајне штете нанети, и после њего-
ва пада и смрти вратише се покајнички у православље сви, који му се при-
кључише или из страха од њега примише монотелитство, што је, разуме 
се, ипак оставило на тадањим источним епископима љагу сла-
бости и безкарактерности.“1

Са радом и закључцима Шестог васељенског сабора (680. -681. г) тесно 
је везана и делатност Пето-шестог сабора (тзв. Трулски сабор2) одржаног 
691. или 692. године за време владавине Јустинијана II. Сабор је заседао 
са укупно 213 окупљених епископа под председавањем цариградског пат-
ријарха Павла. Источна црква у потпуности поштује одредбе Трулског сабо-
ра и вреднује их попут одлука Васељенских сабора. Са друге стране, Западна 
црква не поштује каноне овог сабора јер се међу њима налазе и неки који су 
усмерени против њихових обичаја и веровања – као што су забрана поста у 
суботу, противљење безбрачности свештеника итд.

СЕДМИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР

Пре почетка разматрања историјских прилика које су директно утицале 
на сазивање а потом и одржавање Седмог васељенског сабора на коме је и 
званично потврђена исправност до тада већ вишевековне праксе иконос-
ликања и иконопоштовања, желим да се укратко подсетимо историјских 
чињеница које смо изнели у поглављу „Поштовање светих икона“. Као што 
смо раније говорили, ове чињенице се односе на сам почетак хришћанске 
ере и начин увођења праксе иконосликарства у живот Цркве првих векова.

Наиме, као што је познато, припадници еванђеоских цркава одбијају да 
верују у правоваљаност и библијску заснованост праксе која се више од јед-
ног миленијума спроводи у традиционалном хришћанству Истока и Запа-
да – а односи се на сачињавање и поштовање ликовних изображења светих 
људи из прошлости. Еванђеоски хришћани, који за своје једино мерило вере 
признају само и искључиво Свето писмо сматрају да поседују снажне аргу-
менте који иду у прилог њиховом вероисповедању. У овом делу поглавља 
о Васељенским саборима утврдићемо да ли је овакво уверење еванђеоских 
хришћана заиста историјски утемељено.

У малочас поменутом посебном поглављу о иконама изнео сам јасне ис-
торијске чињенице које признају и познати православни историчари, а које 
гласе да иконе, односно религиозне слике нису постојале у апостолско доба, 
односно до краја првог века нове ере.3 Такође, сазнали смо да је тек крајем 
1 Општа црквена историја, том први, стр. 760. Нагласак мој.

2 Из неког разлога, Радомир Поповић и Јевсевије Поповић Шести васељенски сабор прогла-
шавају Трулским, док се у другим документима наводи да је Трулским назван Пето-шести 
сабор одржан једну деценију касније. Види: Р. Поповић, Васељенски сабори стр. 152. и Ј. 
Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 759; и упореди са Седам стубова премуд-
рости стр. 156.

3 Види у: Сергиј Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 10.
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II и у III веку у Цркви почело да се уводи осликавање унутрашњости просто-
рија црквених окупљања, али и то искључиво као средство за духовну поуку 
– те да притом уопште није било иконосликарства каквог данас познајемо. 
То су биле симболичне слике које су служиле искључиво за духовну поуку 
- у виду Нојеве барке, пастира са овцама, чокота и лозе и других које су слу-
жиле за дочаравање дубљих духовних истина. Јевсевије Поповић износи 
историјске податке да је даљи развој сачињавања религиозних слика текао 
под директним утицајем незнабожачке наклоности према иконосликарс-
тву – јер је и само паганство било пуно религиозних слика и представљало 
„природни стари завет за хришћанско иконосликарство“.1 Наравно, утврди-
ли смо да се изображења (овога пута не само симболичка) појединих биб-
лијских личности и иконе светитеља почињу да појављују тек почетком IV 
века и касније, а да се поштовање икона слично ономе које се данас прак-
тикује развија тек у V и VI столећу. То се, дакле, десило више векова после 
смрти Христових апостола – кроз које је, још у њихово време, Бог утврдио 
веру „једном заувек предану светима“. У складу са претходно утврђеном ис-
тином, није било могуће ништа друго ни очекивати, до оно што се у прва 
четири века и дешавало – а то је противљење већине црквених ауторите-
та сачињавању религиозних слика и њиховом поштовању. Наравно, пошто 
је поштовање ликовних изображења у Цркви настало под утицајем незна-
боштва, ништа не чуди ни даљи напредак у истом смеру – а то је прихва-
тање неоплатонистичке филозофске мисли и њено присаједињење идејама 
иконопоштовања. У ранијем поглављу о иконама, навели смо текст Ernsta 
Benza у коме је овај признати аутор и познавалац Православља устврдио да 
је идеја о поштовању и поклоњењу пред иконом – које се потом преносе на 
прволик, преузета из неоплатонизма.2

Са обзиром на постојање обиља доказа о томе да иконопоштовање није 
представљало део учења Господа Исуса Христа и његових апостола са једне, 
и чињеница да је ова пракса поникла и развила се уз помоћ нехришћанских 
религија и филозофских праваца, било је за очекивати да се у одређеном 
историјском тренутку у Цркви појави покрет тзв. „иконобораца“ односно 
противника праксе која се већ одавно била укоренила. Овај покрет је био 
сачињен од припадника црквеног сталежа, односно, како каже Флоровски3, 
многих учених епископа источних цркава који су против икона развили ве-
ома снажну теолошку мисао – којој ни најбољи и најумнији иконопоштова-
оци нису могли да се супротставе. 

1 Види у: Сергиј Булгаков, Икона и Иконопоштовање, стр. 8; такође и Јевсевије Поповић, Оп-
шта црквена историја, том први, стр. 423, 652-653.

2 Види у: Ernst Benz, Duh i život Istočne crkve, str. 16.

3 Види у: Георгије Флоровски, Хришћанство и култура, стр. 92.
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Аргументи источних епископа против иконопоштовања

Иако су сви радови противника икона касније уништени од стране ико-
нопоштовалаца1, који су однели победу првенствено захваљујући политич-
ким приликама у Византијском царству, њихове аргументе против ико-
на можемо делимично да пронађемо у литератури њихових прогонитеља. 
Судећи према свему ономе што смо као чињенице изнели малочас, покрет 
који је настао међу источним епископима, а који се односио на испољавање 
става против иконосликарства и иконопоштовања, своје извориште нала-
зио је у великом раскораку између библијског откривења и ставова раних 
црквених отаца према иконама са једне стране, а са друге у веома примет-
ном утицају незнабоштва – како на само иконосликање тако и на теолош-
ка објашњења и оправдавања ове праксе. Иако је изразио мишљење да ни 
до данас није познато шта је била „упоришна тачка иконоборачких гледиш-
та, нити знамо стварну перспективу тих гледишта“2, а из првенственог раз-
лога непостојања њихове писане оставштине, Флоровски је признао да се 
највероватније радило о реакцији на утицај који је на хришћанско веровање 
вршила грчка култура3. Пишући о изворима на које су се позивали против-
ници икона, желећи да њима оправдају свој став, Флоровски даље износи :

„Почећемо са конкретним питањем: у чему се састојала главна снага 
иконобораца? Она је била у позивању на старину што је, по свему су-
дећи, представљало њихово најјаче оружје, како за напад, тако и за са-
моодбрану. То је било двоструко позивање: на Свето писмо и на Предање. 
У савременим тумачењима иконоклазма обично се даје предност њиховим 
доказима из Светог писма. Позивање иконобораца на св. Оце је у великој 
мери занемарено. Савременим историчарима је то изгледало мање битним 
и убедљивим. Међутим, у VIII и IX веку патристички докази су имали вели-
ку тежину.“4

На овом месту желим да изнесем да је веома битно да у овој студији 
разлучимо, са једне стране, богословски спор између иконопоштовалаца и 
њихових неистомишљеника (те да на крају закључимо која је страна у том 
спору изашла као победничка), а са друге сагледамо какав је био утицај овог 
сукоба на прилике у тадашњем Византијском царству. Размотрићемо и ис-
торијски сплет околности који је на самом крају довео до проглашења ико-
нопоштовања као законите и богоугодне црквене праксе.

Што се тиче аргумената противника икона, који су се односили на изоб-
разивост лика Исуса Христа (што је заправо била и централна тема спора), 
Сергиј Булгаков казује да је проф. И. А. Андрејев био у праву када је рекао 
„да су докази иконоборства били одабрани мајсторски и што се тиче тач-

1 Види у: Наведено дело, стр. 86.

2 Исто, стр. 87.

3 Флоровски каже следеће: „Иконоборство се, дакле, појављује просто као оријентални отпор 
више или мање оштрој хеленизацији хришћанства. (...) Иконоборство је рођено на 
Оријенту и његови први покретачи били су фригијски епископи (Константин Наколијски и 
Тома Клавдиопољски).“ Исто, стр. 88-89. Нагласак мој.

4 Исто, стр. 87-88. Нагласак мој.
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ности израза, доследности, јасности и снаге нису остављали да се пожели 
ништа боље за иконоборце.“1 Епископи који су заступали став да је немогуће 
осликавање Христа на икони чинили су то из разлога што су веровали да се 
на њој може представити само обличје Исусовог човечанског лика (људске 
природе) али никако и божанске – која је неописива материјалним средс-
твима (цртежом и бојама):

„Основна мисао иконобораца управо се и састоји у томе да, према пра-
вославном разумевању богооваплоћења, Христос као Богочовек, није изоб-
разив: Његово Божанство није описано (1. Јован. 4, 12), а човештво ако је и 
описиво, само оно не даје изображење Христа. Ако изображење човечанске 
плоти Христове узимамо за лик самога Христа, онда допуштамо једно од 
двога: или да плот може да буде одвојива од Божанства и у тој одвојености 
изобразива, или да је Божанство нераздељено сливено са плоти, тако да се у 
изображењу плоти изображава и Бог.“2

Због напред наведених разлога, иконоборци су заступнике иконосли-
карства који су практиковали поштовање Христа изображеног на икони, 
сматрали присталицама одавно осуђених јереси – несторијанства и моно-
физитства (које су у својој догматици поседовале погрешно учење о Христу 
и његовој богочовечанској природи (раздељеност односно сливање двеју 
природа у Христу)). Противници икона међу епископима имали су великог 
утицаја на тадашњег византијског цара Лава III Исавријанца (владао од 717. 
- 741. год.). Овај цар је најпре 726. године донео наредбу да се све иконе у 
црквама подигну на већу висину, да им се народ не би могао да клања нити 
да их целива, а потом је 730. г. након појављивања негодовања од стране 
иконопоштовалаца на ову његову уредбу, објавио још оштрији указ којим 
је наређено потпуно избацивање икона из цркава и њихово уништавање. 
Овакви цареви укази изазвали су побуну дела народа који је по својој до-
тадашњој навици практиковао иконопоштовање3, тако да је разуларена 
гомила иконопоштовалаца у Цариграду једном приликом убила а потом и 
раскидала на парчад војника који је имао наређење да уклони икону која се 
налазила над једном од капија царског двора.4 Главни браниоци икона су у 
том периоду били монаси, међу којима је био најпознатији Јован из Дамас-
ка (св. Јован Дамаскин), који се и до данас у Православљу сматра једним од 
највећих теолога иконе свих времена. 

1 С. Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 12 (футнота).

2 Наведено дело, стр. 15.

3 Александар Шмеман признаје да је у то време, као и данас, већина поштовалаца икона била 
веома неупућена, те да је иконопоштовање код главнине народа било равно идолопоклонс-
тву: „Поштовање икона је почело у многим местима да се извитоперује, да добија неадек-
ватне форме. VII век, као што смо већ указивали, био је доба задивљујућих плодова црквене 
свести и доба несумњивог огрубљивања хришћанских „маса“, истовремено. А у 
том обичном хришћанском свету иконопоштовање се изрођавало у грубо и 
плотско сујеверје. (...) Иконопоштовање се приближавало идолопоклонству и заврша-
вало указивањем поштовања самом њиховом вештаству (материји).“ Историјски пут Право-
славља, стр. 246. Нагласак мој.

4 Види у: Ј. Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 765-766.
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Главна поставка на којој су браниоци икона (између осталих у цариград-
ски патријарх Герман, римски папа Григорије и Јован Дамаскин) у времену 
пре Седмог васељенског сабора темељили оправданост њиховог сачињавања 
и поштовања била је чињеница реалног оваплоћења Бога Логоса – чиме је 
сам Бог постао видљив у особи Исуса Христа. Ево шта Шмеман пише о Јова-
ну Дамаскину тј. о томе на који је начин он објашњавао могућност иконос-
ликарства:

„Када је Бесплотни који нема форму ни количину ни величину, неупоре-
див због превасходства своје природе, суштаствујући у лику Божијем – када 
је Он примио обличје слуге и смирио се у њему, унижавајући своје биће до 
количине и величине, и оденуо се у телесни лик, онда Га и ти цртај на 
дасци, и изложи га ради сагледања Онога који је дозволио да Га 
виде.“1

Први сабор о иконопоштовању 754. године

Ипак, и поред напора Јована Дамаскина и његових истомишљеника – 
истоверујућих иконопоштовалаца, за време владавине Лавовог наследника, 
цара Константина V, кога су поштоваоци икона прозвали „Копроним“ (што 
значи - „ђубре“) вероватно због тога што је и сам писао списе против ико-
на, одржан је први велики црквени сабор који је одлучивао о исправности 
праксе поштовања икона. Овај сабор отпочео је у Хијереји на царском дво-
ру, а завршио свој рад у Влахеринској цркви у Цариграду, окупивши 348 
црквених отаца2. Под председавањем ефеског епископа Теодосија окупљени 
епископи једногласно су осудили поштовање икона у сваком његовом виду. 
Ова осуда се, као што смо и раније поменули, базирала на ставу да иконо-
поштоваоци осликавањем Христа на икони осликавају само његову људску 
природу али не и божанску. Стога, због раздељивања двеју нераздељивих и 
несливених природа у Христу – иконосликари и поштоваоци икона упали 
су у вишеструку христолошку јерес коју је требало осудити. Ево како гласе 
анатематизми који су изгласани на овом сабору, а који сажимају богословс-
ку аргументацију противника икона:

„1. Ономе ко се дрзнуо да божански лик Речи која се учовечила изобража-
ва бојама, томе анатема. 2. Ономе ко се дрзнуо да неизобразиву суштину и 
ипостас Речи, ради њенога учовечења, изображава у човеколиким формама 
и који неће да схвати да је и након оваплоћења Реч неизобразива, анатема. 
3. Ономе ко се дрзнуо да црта на лику ипостасно сједињење двеју природа 
и да почне да то изображење назива Христом и да, на тај начин, меша две 
природе, анатема. 4. Ономе ко пожели да изображава плот Христову, која се 
сјединила са лицем Речи Божије, раздељено и одвојено од саме Речи, анате-
ма. 5. Ономе ко јединог Христа раздељује на два лица и ко пожели да Онога 
ко је рођен од Деве црта одвојено и, према томе, прихвата само релативно 
сједињење природа и стога прихвата изобразивост Њега на икони, као не-

1 Историјски пут Православља, стр. 249. Нагласак мој.

2 Види у: С. Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 12.
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кога ко има посебну ипостас, посуђену од Деве, анатема. 6. Ономе ко плот 
Христа, која се обожила кроз њено сједињење са Речју, изображава и на тај 
начин је раздељује од Божанства, анатема. 7. Ономе ко Бога Реч, стога што 
је Он на себе примио ропски лик, буде изображавао тварним бојама, као да 
је Он био обичан човек, и ко га буде одвајао од нераздељивог од Њега Бо-
жанства, уводећи на тај начин четворичност у Св. Тројицу, томе анатема. 8. 
Ономе ко ликове светих буде изображавао тварним бојама на неодушеним 
иконама, које заправо не доносе никакве користи јер је та мисао (о пок-
лоњењу иконама) лажна и потекла је од ђавола, и ко и на самом 
себи не буде одражавао њихове врлине, те живе ликове, томе анатема.“1

У периоду након великог црквеног сабора на коме је осуђено иконопош-
товање и анатемисани браниоци икона, па све до смрти цара Константина 
Копронима, трајало је прогонство оних који су се противили одлукама сабо-
ра и царским забранама. Навешћу само кратки текст Јевсевија Поповића о 
Константиновом односу према монасима – иконофилима:

„Клир је напустио борбу, и само мало њих је и даље водило борбу за пош-
товање икона, али ове зато гонише на све могуће начине. На челу ових пос-
ледњих стајаху особито монаси, који се јако опираху закључцима сабора из 
754. и насиљима царевим, због чега их и злостављаху на све могуће начине. 
Некима су очи ископане, уши и нос одрезани, руке одсечене, брада катра-
ном намазана и запаљена. Другима су пробијали главу иконама. Констан-
тин је чак хтео истребити монаштво, и заповедио је монасима да се жене, 
дао их је упарене са женама терати улицама Цариграда. Њихови манастири 
су претворени или у касарне или у штале.“2

Након смрти Копронима (775. год.), чинило се да је иконопоштовање го-
тово у потпуности сузбијено, јер се у јавности није испољавало. Међутим, 
када је његов син Лав IV Казар након неколико година своје владавине под 
јастуком своје жене Ирине пронашао иконе, спровео је истрагу која је пока-
зала да и на царском двору још увек има тајних поштовалаца икона. Након 
њиховог откривања, цар Лав IV је убрзо умро под тајанственим околности-
ма, а Јевсевије Поповић пише да је можда и отрован (вероватно од стране 
својих противника – иконопоштовалаца). После његове смрти, на престо се 
попео његов син Константин VI Порфирогенит који је у то бреме био још 
увек малолетан, тако да је регентство односно управљање царством преузе-
ла његова мајка, царица Ирина – осведочени поштовалац икона. Дошавши 
на власт, она је већину епископских катедри, које су држали епископи про-
тивници икона предала иконопоштоваоцима3 и дошла на идеју да сазове 
нови црквени сабор – на коме би се већински окупили епископи иконофили 
и на тај начин поништили одлуке сабора из 754. године. Да би спровела свој 
план у дело, на упражњено место цариградског патријарха 784. године пос-
тављен је тадашњи дворски чиновник, царичин секретар Тарасије. Он је био 
прилагодљив човек (рекло би се: човек којем одговара свака власт), који је 

1 Наведено дело, стр. 16. футнота. Нагласак мој.

2 Општа црквена историја, том први, стр. 767.

3 Види у: Седам стубова премудрости, стр. 160.
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за време најјачег прогона икона на двору Константина Копронима изградио 
блиставу државничку каријеру. Овога пута, он, који је раније (највероват-
није) и сам спроводио прогоне иконопоштовалаца и уништавање икона (бу-
дући да је био службеник Копронимовог двора), сада је пристао да буде пат-
ријарх – иако за његов избор није било ни једног ваљаног аргумента. Прво, 
уопште није припадао вишем свештенству (није био један од епископа) већ 
је био лаик, а са друге стране постојала је и забрана тзв. 80. канона светих 
апостола као и 2. канона Првог васељенског сабора, који су одредили да се 
световна лица не смеју на брзину постављати на епископске позиције.

ЗАСЕДАЊЕ СЕДМОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА

Ипак, под покровитељством царице Ирине и патријарха Тарасија почеле 
су припреме за одржавање новог великог црквеног сабора. Позиви су ра-
заслати на све стране, а међу осталима и римском папи Адријану. Најпре је 
било планирано да сабор почне у лето 786. године, али је због неких нереда 
у Цариграду одложен за јесен наредне године. Поред епископа, на сабор су 
дошли и представници оних патријараха који или нису желели или нису 
могли да се појаве на њему (попут папе Адријана али и патријараха Алек-
сандрије, Антиохије и Јерусалима). 

Поштоваоци икона су, као што смо раније споменули, основни аргумент 
за исправност иконосликарства и иконопоштовања изводили из чињенице 
Христовог оваплоћења, те су сагласно томе сматрали да они који не поштују 
Христову икону, односно Христа представљеног на икони заправо не верују 
у истину Божијег утеловљења (богооваплоћења):

„Главни аргумент ових апологета, који су они стално понављали, састоји 
се у томе да ако се Христос истински учовечио, онда је Он и изобразив, а 
његово изображење је достојно поклоњења; ко, пак, одбацује изобразивост 
Христа, а уједно и поштовање Његове иконе, тај одбацује и богооваплоћење, 
западајући у докетизам или у друге христолошке јереси.“1

Из тога разлога је на сабору у Никеји (односно Седмом васељенском 
сабору) посебно посвећена пажња потврђивању управо те истине (коју су, 
додуше, у потпуности заступали и противници икона), као и тврдњи да се 
поштовањем икона исказује поштовање прволиковима (дакле, не икони са-
мој по себи већ особама које су на иконама представљене). Догмат који је 
био изгласан на овом Васељенском сабору гласио је овако:

„Ми одређујемо да се свете и часне иконе постављају ради поклоњења 
баш онако како се постављају изображења Часног и Животворног Крста, 
биле оне начињене од боја, или коцкица мозаика, или од каквог другог ма-
теријала, само ако су направљене на одговарајући начин, биле оне у св. цр-
квама Божијим, на свештеним сасудима или одеждама, на зидовима или 
на дашчицама, или у домовима или поред путева, биле то иконе Господа 
Бога и Спаситеља нашег Исуса Христа, или Непорочне Владичице наше 
Свете Богородице, или часних Анђела и свих светих и праведних људи. Што 

1 С. Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 13.
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чешће уз помоћ икона они постају предмет нашег созерцања, то ће се они 
који гледају на те иконе више покретати на подражавање самих Оригина-
ла, задобијаће више љубави према њима и добијати већи подстицај да их 
целивају, да им одају поштовање и поклоњење, но никако не и истинско 
служење, које по вери нашој приличи једино Божанској природи. Они који 
гледају на ове иконе бивају подстакнути да им приносе тамјан и да пале 
свеће у њихову част, како се то чинило и у старини, јер част која се одаје 
икони (лику) односи се на њен Оригинал (прволик), и ко се поклања икони, 
поклања се ипостаси онога ко је на њој изображен“.1

Ипак, било би изнад свега интересантно да детаљно размотримо аргу-
ментацију иконопоштовалаца и испитамо да ли су они и заиста однели дог-
матско - богословску победу над иконоборством?! То да су однели победу на 
политичком плану – то је без сваке сумње, јер су историјске прилике биле на 
њиховој страни, утеловљене у двема царицама – Ирини и касније Теодори. 
Али, да ли су иконопоштоваоци заиста однели и богословску победу? Да ли 
је њихово тумачење исправности иконопоштовања заиста у свему у складу 
са Божијим вечним промислом и Његовом светом вољом? На ова питања 
потражићемо одговор на страницама које следе.

Догађаји након одржавања сабора

Најпре би било веома важно да истакнемо да је догмат о иконопошто-
вању у Никеји потписало 307 присутних епископа2, што значи да су одлуке 
цариградског сабора из 754. године, на коме је било присутно 348 еписко-
па, обеснажене мањим црквеним сабором. Но, без обзира на то, политичке 
прилике су биле такве да су власт у византијском царству сада држали ико-
нопоштоваоци. Стога је и победа била њихова. Барем у току наредне две и 
по деценије. Међутим, после смрти царице Ирине (802. године) као и њених 
наследника, царева Никифора I (802. - 811. г.) и Михаила Рангава (811. - 813. 
г.) на престо је дошао Лав V Јерменин, који је од патријарха Никифора3 тра-
жио да поново уклони иконе из јавног црквеног живота. Пошто се Никифор 
успротивио, цар га је 815. године прогнао а на његово место поставио другог 
– Теодота Каситераса који се покорио жељама императора. Исте године од-
ржан је и нови црквени сабор, на коме је поново осуђено иконопоштовање, 
и потврђени закључци из 754. године. Наследник Лава Јерменина, Михаило 
II (820. - 829. г.) био је нешто попустљивији и дозволио је приватно пошто-
вање икона, али се његов син Теофил II (829. - 842. г.) определио за оштрији 
курс и поново прописао казне за иконопоштоваоце. Но, на крају се поновио 
сценарио из периода пола века раније. Након смрти Теофила II, власт је 
1 Седам стубова премудрости, стр. 167.

2 Види у: Седам стубова премудрости, стр. 161. 

3 Патријарх Никифор Исповедник, поштовалац икона, попут Тарасија његовог претходника из 
времена царице Ирине, на место цариградског патријарха изабран је „неканонски“, односно 
из редова лаика а не епископа. Тако дакле имамо ситуацију да су патријарси, заступници и 
браниоци икона, били у ствари изабрани у супротности са упозоравајућим одлукама ранијих 
васељенских сабора. (Види у: Општа црквена историја, том први, стр. 773.)
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преузела његова жена Теодора (842. - 856. г.), уместо малолетног наслед-
ника Теофила III. Она је укинула борбу против икона и иконопоштовању 
поново подарила пуну слободу. Убрзо је смењен и цариградски патријарх 
Јован VII Леканомантис који је био противник икона, а на његово место 
постављен иконофил Методије. Многе епископске столице које су заузима-
ли противници икона поново су упражњене, а на њихова места постављени 
иконопоштоваоци. Ускоро је, исте 842. године, сазван нови цариградски са-
бор на коме су потврђене одлуке никејског сабора из 787. год. и проглашена 
победа над непријатељима икона. Успомена на овај сабор обележава се као 
„Недеља Православља“ и то сваке године у првој седмици ускршњег поста.

Оно што би било још интересантно да се напомене, при самом крају овог 
историјског прегледа чињеница везаних за званично проглашење победе 
иконопоштовања, јесте да нису ни сви „удаљенији делови“ хришћанске Цр-
кве у VIII и IX столећу одмах прихватили закључке никејског сабора из 787. 
године. Наиме, делови Цркве на Западу су након окончања никејског сабо-
ра, пошто су његови закључци тамо стигли преко папе Адријана, реаговали 
прилично негативно. Ево каква се реакција збила у Франачкој, када су њен 
владар и епископи сазнали за саборске одлуке:

„Закључци седмог васељенског сабора наиме дођу преко папе Адријана 
I. у рђаву преводу у Франачку Државу, и ту се не свидеше ни Карлу Вели-
ком, који је био увређен, што је васељенски сабор одржан без његова одоб-
рења, ни његовим епископима и богословима, којима су иконе до-
тле важиле само као средства за поуку и као украси, а не и као 
предмети поштовања, тако да је Карло Велики 790. под својим именом 
дао саставити супротспис, познат под називом Quattuor libri Carolini, Чети-
ри Карлове књиге, у ком се разлагало, да иконе не треба уклонити, али их не 
треба ни поштовати, јер поштовање приличи само крсту, светим сасудима, 
Јеванђелију и реликвијама. И франачки епископат се на синоду у 
Франкфурту 794. изјаснио против закључака седмог васељен-
ског сабора, устајући против иконоклазма, али и поштовања икона...(...) 
Папа Адријан I. је покушао додуше, да одврати Франке од њихова мишљења, 
али и поред тога противљење закључцима седмог васељенског сабора од-
ржало се још и у 1. половини IX столећа, и за време Луја Побожног (814. 
– 840.) сабор у Паризу 825. изјаснио се опет против поштовања 
икона.“1

Све у свему, иконопоштовање је у традиционалном хришћанству Исто-
ка и Запада званично утврђено на саборима у VIII и IX столећу, а његова 
догматика наставила да се развија и добија нове занимљиве моменте. У 
следећем делу овога поглавља упознаћемо се са квалитетом одбране иконо-
поштовања коју су заступали св. Теодор Студит и патријарх Никифор Испо-
ведник. Упознаћемо се са њиховим неуспехом да се супротставе теолошким 
ставовима противника икона, као и са неким новим учењима која су наста-
ла вековима након одржавања Седмог васељенског сабора. Уверићемо се да 
су ова православна учења чак, што је парадоксално само по себи, супротс-

1 Општа црквена историја, том први, стр. 770-771. Нагласак мој.
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тављена идејама и ставовима које су заступали браниоци икона из времена 
пре и после поменутог сабора.

Неуспела одбрана учења о иконама током бурног периода 
VIII и IX столећа

Већ раније смо се упознали са изјавама појединих православних богосло-
ва да је теолошка промишљеност противника икона у периоду око Седмог 
васељенског сабора била на веома високом нивоу – те да су се поштоваоци 
икона једва сналазили приликом дебатовања са њима. Основна примедба 
иконобораца, када се радило о Христовој икони, била је неописивост Ње-
говог божанства материјалним елементима. Једноставније речено, изобра-
жавање Христа на икони (слици) у виду човека била би много природнија 
људима који не верују у Његово божанство – те га у складу са тиме сматрају 
само обичном земаљском особом. Но, сматрали су учени епископи – про-
тивници икона, ако неко већ верује у божанство Христово, онда нипошто 
не би смео да његову богочовечанску природу осликава и на тај начин је 
представља у обличју (телесним очима видљивог) људског тела. Ево како је 
гласио основни аргумент иконобораца, на који ни најумнији богослови ико-
нопоштовања нису – ни после више деценија промишљања – могли смис-
лено да одговоре:

„Основни аргумент иконобораца, који раскрива апорију иконопошто-
вања, може се приказати у облику следеће схеме:

А) Теолошки аргумент: без-образност божанства, а тиме и Његова не-
описивост и невидљивост. „Бога нико није видео никад“ (Јован 1, 18). По 
(свом) Божанству Христос нема лика – велика премиса – pr. maior.

Б) Христолошки аргумент: при нераздељености и несливености природа 
у Христу (Халкидонски догмат), изображење плоти Његове ни у ком смислу 
се не појављује заједно са тим као изображење његовог Божанства и стога 
није икона Христова – мала премиса – pr. minor.

Закључак: Икона Христа садржи троструку теолошко – тринитарно 
– христолошку јерес (изобразивост неизобразивог Бога, учетворење Св. 
Тројице и негирање Халкидонског догмата.“1

Православни аутор Сергиј Булгаков детаљно разматрајући проблемати-
ку која је тема овог поглавља и сам је признао да су аргументи иконопош-
товалаца били веома слаби – те да су заправо потврђивали основне тврдње 
иконобораца. Са друге стране, неки апологети попут Јована Дамаскина су 
се толико упетљавали у клопку сопственог богословског промишљања – да 
су на крају долазили до тврђења нечега што ни сами нису могли најбоље 
да објасне. Но кренимо редом. На овом месту цитираћу неколико навода 
из књиге малочас поменутог познатог православног богослова из прве по-
ловине XX века, у коме ћемо лако моћи да препознамо његово признање о 
потпуној победи иконоборачких аргумената:

1 С. Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 16-17.
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„Браниоци иконопоштовања фактички су пошли другим путем: они желе 
да превладају апорију, тако рећи, не споља, већ изнутра, прихватајући вели-
ку премису као самоочигледну, али покушавајући да избегну малу. Погле-
дајмо у којој мери им је ово успело.

Пре свега, што се тиче VII васељенског сабора, где се овај задатак извр-
шава у приговорима тезама иконобораца, које је читао ђакон Епифаније, 
али које припадају духовном вођи сабора, самом патријарху Тарасију, мора 
се рећи да им то уопште није успело. (...) Зато није чудно да и на-
кон VII васељенског сабора богословски посао догматичке одбране иконо-
поштовања, који је започео св. Јован Дамаскин, мора да се продужи као и 
пре, јер је тамо основни догматички аргумент иконобораца ос-
тао неоповргнут и чак није био истински саслушан. Шта ми налазимо 
код ових потоњих бранилаца иконопоштовања – код преподобног Теодора 
Студита и св. патријарха Никифора? (...) Почнимо од преподобног Теодора 
Студита (759 - 826), великог исповедника иконопоштовања. Он је написао 
три оповргавања иконобораца, седам глава против њих, низ писама дог-
матичког садржаја и остало. Какав одговор налазимо код њега на главни 
аргумент иконобораца, који се састоји у указивању на неизобразивост 
суштаства Божијег и нераздељивост од њега у Христа изобразивог суштаст-
ва човечанског? Зачуђујуће је што ми не само да код преподобног 
Теодора не сусрећемо оповргавање овог аргумента, већ нала-
зимо потпуно признавање обеју његових премиса. (...) Ако упо-
редимо ово богословље преподобног Теодора Студита са већ познатим нам 
учењем противника иконопоштовања, онда ћемо се без тешкоћа уверити да 
оно не помера питања ни корака напред и у суштини остаје на дог-
матичкој позицији иконобораца... (...) Велики борац за иконе и испо-
ведник иконопоштовања, преподобни Теодор служио је иконопоштовању 
својим животом, подвигом вере, али ни он није превладао богословске 
аргументе иконобораца, и то питање је остало да виси у ваздуху. (...) Не 
стоји другачије ствар ни у вези са другим борцем за иконопоштовање, који 
је наступио после VII васељенског сабора, наиме, св. патријархом Никифо-
ром. У општем, код њега не налазимо нове моменте у развијању спора. Он 
исто тако тврди неописивост Божанства при изобразивости људске приро-
де. (...) Уопште, ово питање код њега остаје у оном истом положају као и код 
преподобног Теодора Студита.“1

Дакле, као што смо могли да уочимо из управо прочитаних навода, Те-
одор Студит и патријарх Никифор, као и остали мање значајни браниоци 
икона потврђивали су ставове епископа – иконобораца, који су тврдили да 
је Христос на икони по божанству неизобразив, те да је изобразива само 
његова човечанска природа. Ипак, пола века раније Јован Дамаскин је у 
оквиру своје апологије инсистирао на нечему чега се, очигледно, његови 
каснији саборци нису сећали нити придржавали. Он је, наиме, тврдио да 
и „тело Бога јесте Бог“2, настојећи да на овај начин оправда сачињавање и 

1 Наведено дело, стр. 17-23. Нагласци су моји.

2 Исто, стр. 24.
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поклоњење пред иконом Исуса Христа – на којој је представљен само његов 
људски лик. Са друге стране, Дамаскин је покушавао да оправда иконопош-
товање и објашњењем да су нама „слабим и неразумним“ људским бићима 
потребни ликови пред којима би се поклањали – из разлога што не може-
мо да схватимо нити да у потпуности спознамо сву дубину несазнатљивог 
божанског бића. Након што наводи и овај Дамаскинов аргумент, Булгаков 
признаје да и он има многе мањкавости – па чак и дотле да више иде у ко-
рист противницима него поштоваоцима икона. На крају, пошто је сумирао 
резултате одбране икона у време Седмог васељенског сабора, као и непос-
редно пре и после њега, Булгаков је, иако невољно, морао да саопшти:

„Долазимо до општег закључка, да браниоци иконопоштовања 
нису однели богословску победу над својим противницима.“1

Међутим, уколико је већ истина да су теолошки аргументи иконопош-
товалаца били толико слаби како их је Булгаков представио, како се онда 
десило да се иконопоштовање одржало све до данашњег дана? Какви су још 
узроци, сем у оно време политичких, допринели да оно ипак остане при-
хваћено у источном и западном традиционалном хришћанству? 

У наредном делу овог поглавља позабавићемо се детаљније овим пи-
тањем.

ПОГРЕШНО ТУМАЧЕЊЕ СВЕТОГ ПИСМА, ЦРКВЕНО 
ПРЕДАЊЕ И НЕЗНАБОЖАЧКА ФИЛОЗОФИЈА КАО КАМЕН 
ТЕМЕЉАЦ ИКОНОСЛИКАРСТВА И ИКОНОПОШТОВАЊА

На почетку ове целине, у којој ћемо прецизније испитати остале аргу-
менте у корист иконопоштовања употребљене на Седмом васељенском са-
бору, најпре ћемо се упознати са специфичностима православног тумачења 
светописамских забрана изграђивања религиозних ликова и њиховог пош-
товања. Иако смо се, додуше, са тумачењима у овом смислу упознали још и 
раније, у посебном поглављу о иконама, пожељно је да то поново овде на-
гласимо због изузетне важности питања које проучавамо. Након што буде-
мо сачинили поменути преглед и на њега дамо библијски одговор, позаба-
вићемо се и покушајем разликовања поклоњења пред иконама од онога које 
се указује божанском бићу, јер он представља један од главних аргумената 
православних у корист иконопоштовања.

Погрешно тумачење Светог писма

Веома јасно учење Светог писма Старог завета у односу на забране са-
чињавања било каквих религиозних ликова ради њиховог поштовања и 
поклоњења, било је саопштено Божијем народу на следећи начин:

„Не гради себи лика резана нити какве слике од онога што је горе 
на небу, или доље на земљи, или у води испод земље. Немој им се клањати 

1 Исто, стр. 25. Нагласак мој.
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нити им служити, јер сам ја Господ Бог твој, Бог ревнитељ, који походим 
гријехе отачке на синовима до трећега и до четвртога кољена, онијех који 
мрзе на мене; А чиним милост на тисућама онијех који ме љубе и чувају 
заповијести моје.“1

„Само пази на се и добро чувај душу своју, да не заборавиш онијех ствари 
које су видјеле очи твоје, и да не изиду из срца твојега докле си год жив, него 
да их обзнаниш синовима својим и синовима синова својих. Онај дан када 
стајасте пред Господом Богом својим код Хорива, кад ми Господ рече: сабе-
ри ми народ да им кажем речи своје, којима ће се научити да ме се боје док 
су живи на земљи, и да науче томе и синове своје; Кад приступисте и стајасте 
под гором, а гора огњем гораше до самога неба и бјеше на њој тама и облак 
и мрак; И проговори Господ к вама исред огња; глас од ријечи чусте, али 
осим гласа лика не видјесте; (...) Зато чувајте добро душе своје; јер не 
видјесте никакога лика у онај дан кад вам говори Господ на Хориву 
исред огња; Да се не бисте покварили и начинили себи лик резан 
или каку год слику од човјека или од жене...“2

Према управо наведеним Божијим заповестима предатих Његовом слу-
зи Мојсију, јасно произилазе забране сачињавања Божијег лика на видљив 
начин, као и визуелног представљања других небеских бића (анђела) или 
пак земаљских људи, а све у вези спречавања идолатрије – поклоњења мате-
ријалним предметима, какво је у то време било веома раширено међу мно-
гобошцима. Дакле, уколико пажљиво проучимо Божије заповести које сам 
малочас навео – оне се односе пре свега на забрану видљивог изображења (у 
било ком виду или облику) невидљивог Бога Створитеља. Међутим, теолози 
иконофили у време Седмог васељенског сабора, као и модерни православни 
богослови, препознајући себе као преступнике, прогласили су привременим 
заповести за које је Бог стриктно наредио да их се морају сећати припадни-
ци свих наредних генерација. Ево како гласи оправдање оваквог изнад свега 
небиблијског става:

„Слично је са старозаветним забранама иконописа, где се превиђа чиње-
ница да су ове забране, као и многе друге у Старом Завету привреме-
ног значења, управљене на чување Јевреја од поклоњења лажним бого-
вима, кумирима, а да не важе за хришћане који су Христовим ис-
купљењем ослобођени идолатрије. Штавише, икона као видљив лик 
присуства Божјег има и чисто формалне услове у Старом Завету, јер прили-
ком прављења ковчега Завета Бог је наредио Мојсију да наслика херувиме у 
њему. (II Мојс. 25, 10; V Мојс. 10, 1-5; IV Мојс. 10, 34).“3

Сматрајући да су овим „тумачењем“ успели да превазиђу старозаветне за-
бране, оци Седмог васељенског сабора (иконофили) су легализовали упот-
ребу светих икона и установили начин њиховог поштовања – називајући 

1 Друга књига Мојсијева 20:4-6. Нагласак мој.

2 Пета књига Мојсијева 4:9-12, 15-16. Нагласак мој.

3 Божидар Мијач, Икона света слика, стр. 68-69. Нагласак мој. 
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поклоњење пред њима „поштованим поклоњењем“ (проскунесис), а не „слу-
жењем“ (латреиа) – које припада једино и само Богу.1 

Задржаћемо се мало на овом разликовању појмова „проскунесис“ и 
„латреиа“. Шта о „поштованим поклоњењима“ пред иконама Бога и Христа, 
као и Богородице и светитеља налазимо написано у Светом писму? Нарав-
но, подразумева се да је одговор једноставан – ништа! То свакако из разлога 
што у библијским временима (старозаветном али и за време писања Новог 
завета) нису постојале ни иконе а ни поклоњења пред њима. Међутим, да 
ли су библијске личности, конкретно новозаветне – попут Христових апос-
тола и осталих угледних Божијих слугу, дозвољавали да се пред њима људи 
клањају за време њихове земаљске службе? Да ли је у Новом завету описан 
макар и један случај „поштованог поклоњења“ пред анђеоским бићима које 
су они прихватили и благословили? Пошто већ знамо да православни вер-
ници одају поштовање (проскунесис) пред иконама апостола, светитеља и 
анђела (св. арх. Михаила и других), требало би у Светом писму потражити 
божанску потврду овакве праксе. И заиста! На најмање два места у Новом 
завету описани су случајеви поклоњења пред светим људима и анђелима – и 
то у моментима када су особе, које су им изражавале ту врсту поштовања, 
биле потпуно свесне да се клањају створеним бићима а не Богу. Дакле, ту 
је у правом смислу речи био у питању „проскунесис“ односно поштовано 
поклоњење пред светим Божијим слугама, а не „латреиа“ – служење и пок-
лоњење као пред јединим правим Богом. Нека нам и сами текстови Божије 
Речи посведоче о томе на који начин Он гледа на „проскунесис“ пред Њего-
вим слугама:

„И док је Петар још размишљао о виђењу, рече му Дух: види, три човека 
те траже; него устани, сиђи и иди с њима ништа не премишљајући, јер сам 
их ја послао. Тада Петар сиђе људима и рече: ево, ја сам кога тражите; због 
чега сте дошли? А они рекоше: капетан Корнилије, праведан и богобојазан 
човек, за кога сведочи сав јудејски народ, упућен је од једног светог анђе-
ла да те позове у свој дом и да чује шта ћеш му рећи. Тада их позва унутра 
и угости. А сутрадан уста и оде с њима, и неки од браће из Јопе одоше с 
њим. Сутрадан пак уђе у Кесарију. А Корнилије их је очекивао, сазвавши 
своју родбину и присне пријатеље. Када пак Петар уђе у кућу, Корнилије 
му пође у сусрет, паде пред његове ноге и поклони се. Тада га Петар 
подиже говорећи: устани; и ја сам само човек.“2

„И чух нешто као глас многог народа и као шум многих вода и као гр-
мљавину јаких громова, како говоре: алилуја, јер се зацари Господ Бог наш, 
Сведржитељ. (...) И рече ми: напиши: блажени су они који су позвани на 
гозбу Јагњетову. Рече ми још: ове речи су истините речи Божије. И падох 
пред његове ноге да му се поклоним. И рече ми: пази, не чини то, 
ја сам саслужитељ твој и твоје браће која имају сведочанство Исусово. 
Поклони се Богу.“3

1 Види у: С. Булгаков, Икона и иконопоштовање, стр. 5-6.

2 Дела апостолска 10:19-26. Нагласак мој.

3 Откривење Јованово 19:6, 9-10. Нагласак мој.
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„И рече ми: ове су речи верне и истините, и Господ, Бог пророчких духо-
ва посла свога анђела да покаже својим служитељима шта има да се збуде 
ускоро. И види, долазим убрзо. Блажен је онај који држи пророчке речи ове 
књиге. И ја, Јован, чух и видех ово, и кад чух и видех, падох да се покло-
ним пред ногама анђела који ми показа ово. И рече ми: пази, не чини 
то; ја сам саслужитељ твој, и браће твоје, и пророка, и свих који држе речи 
ове књиге; Богу се поклони.“1

Као што смо из библијских текстова могли да уочимо, апостол Петар и 
небески анђео су јасно ставили до знања њиховим „поклоницима“ ко заиста 
јесте једини достојан поклоњења. И, још једанпут - да буде потпуно јасно! 
Овде се уопште није радило о „латреиа“ – поклоњењу односно „служењу“ 
(богослужењу). Капетан Корнилије је, као побожан човек био потпуно свес-
тан да у његову кућу улази обичан земаљски човек Симон Петар. Ипак, 
сматрајући га посебно блаженим и светим, пошто је био удостојен да лично 
упозна Спаситеља Исуса и постане његов апостол, Корнилије му се покло-
нио као уваженом и узвишеном светитељу. Међутим, Петров одговор је био 
више него јасан. Исти одговор је добио и апостол Јован Богослов, и то не јед-
ном него двапут, када је пун усхићења због великог виђења које му је било 
објављено, пао пред ноге анђела да му се поклони. Јован је, притом, био 
потпуно свестан да се овде ради о анђелу – а не о Богу. То је и сам потврдио 
речима: „И ја, Јован, чух и видех ово, и кад чух и видех, падох да се пок-
лоним пред ногама анђела који ми показа ово...“. Дакле, Јован је знао 
да је пред њим био анђео, и нипошто није намеравао да му се поклони и 
служи као Богу (латреиа), - већ само да му искаже „поштовано поклоњење“ 
(проскунесис). Међутим, као што уочавамо, свети Божији људи, као и анђе-
ли, потврдили су да они, као створена бића (па макар како узвишену службу 
обављали пред Богом), нису достојни да приме било каква поклоњења (про-
скунесис) од стране осталих Господњих служитеља. Оно на шта су апостол 
Петар и анђео упутили своје „поштоватеље и поклонике“ јесте у потпуности 
у складу са науком Господа Исуса Христа који је рекао:

„Клањај се Господу, Богу своме, и њему јединоме служи.“2

Пошто се већ показало истинитим оно што смо управо утврдили, а то 
је да апостоли ни реално, за време свога живота, нису прихватали никаква 
поклоњења, нити су то чинили (нити пак чине) небески анђели, онда је мно-
го апсурдније називати богоугодном и правоверном праксом „поклоничко 
поштовање“ истих тих личности на њиховим ликовним изображењима – 
иконама. Уосталом, потпуно у складу са Божијим заповестима и Христовим 
учењем, које је налагало веровање да је „Бог дух и који му се моле треба да 
се моле у Духу и истини“3, првовековна Црква је одбацила могућност ико-
носликања и иконопоштовања. Ова пракса јој је била потпуно страна, што 
признају и православни аутори4.

1 Откривење Јованово 22:6-9. Нагласак мој.

2 Еванђеље по Матеју 4:10; упореди са: 5. књ. Мојсијева 6:13; 10:20.

3 Еванђеље по Јовану 4:24.

4 Види раније цитирани навод Сергија Булгакова из дела „Икона и иконопоштовање“ са стр. 10, 
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Казивање црквеног предања

Будући да у расправи са иконоборцима нису могли да однесу богословску 
победу, оци Седмог васељенског сабора су се послужили, до модерних вре-
мена опробаним, методом позивања на црквено предање као и различита 
чудесна знамења која су потврђивала „богонадахнутост“ одређене њихове 
праксе. Наиме, на заседањима овог никејског сабора биле су прочитане пос-
ланице папе Адријана, које је овај био упутио императору и цариградском 
патријарху. Православни аутор овако коментарише резултате слушања па-
пиних посланица од стране саборских отаца:

„Ове посланице пред нама откривају завесу са најдубље апостолске 
старине и објашњавају како је у то време св. Црква гледала на иконе. На-
кон читања обе ове посланице, папини представници су хтели да знају да ли 
су патријарси и сви чланови сабора сагласни са њима. Тарасије је одговорио 
да он прихвата све што је папа написао. 

„Овоме ваља следовати, - рекао је он – а противречити њему (папи), зна-
чи поступати неразумно. И ми сами, на основу Светог Писма, закључака 
и доказа, истраживши истину и спознавши је на основу учења 
отаца, тврдо и непоколебиво, сагласно древном предању светих 
отаца, исповедали смо и исповедаћемо живописане иконе, клањајући им 
се са ватреном љубављу, јер оне представљају Господа Бога и непорочну 
Владичицу нашу Свету Богородицу, св. апостоле и све свете, али поклоњење 
и веру одаваћемо само Једном Истинитом Богу“.

„Читав свети сабор овако учи“ – разлегао се одговор на његове речи, од 
стране свих чланова сабора.“1

У поглављу „Поштовање светих икона“, као и раније у овом, доказали 
смо на основу проверених историјских података да је, у претходном цита-
ту помињана „древна апостолска старина“ могла бити евентуално IV 
век нове ере па на даље, те да се нипошто није могла односити на прва два 
века хришћанске ере. Ипак, у читавом наводу који говори о заступницима 
иконопоштовања из VIII столећа, а у коме они истичу своје ставове у односу 
на иконе, уочава се њихово уверење да је поклоњење пред иконама Цркви 
предато од самих апостола. Међутим, у Светом писму Новога завета ми так-
ву праксу не само да уопште не срећемо, већ би се такав вид богослужења у 
потпуности косио са духом и словом Божије Речи – онако како смо то много 
пута до сада истакли. 

Али, ово није био крај доказног поступка у корист иконопоштовања којег 
су на Седмом васељенском сабору извели на њему окупљени иконофили. 
Уследило је навођење примера чудотворења од стране светих моштију и 
светих икона, да би, у недостатку теолошке аргументације, и ови чиниоци 
донели додатну тежину њиховим ставовима:

„На почетку следећег заседања по савету патријарха Тарасија било је од-
лучено да се испитају сва места из Светог Писма, из светоотачких дела и из 

у поглављу „Поштовање светих икона“.

1 Седам стубова премудрости, стр. 162-163. Нагласак мој.
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житија светих која могу да послуже као основ за утврђивање дог-
мата иконопоштовања. Међу овим последњим, било је много повести 
о чудесима која су произашла од светих икона и моштију. Ево неких од 
њих:

У опису мучеништва св. Анастасија Персијанца (умро 628. године нове 
ере; прим. И. С.) каже се да је приликом преноса његових моштију у Кеса-
рију Палестинску, када је народ са свих страна похрлио да га сретне, једна 
жена, по имену Арета, пала у сумњу и рекла:

„Ја се не поклањам моштима које су донете из Персије“.
Кроз неколико дана св. мученик се јавио Арети у сну и упитао је:
„Ти страдаш од болести у бедрима?“
Арета није ни стигла да му одговори да је здрава, кад је одједном осетила 

да се заиста разболела. Дуго се она мучила у својој болести, да би потом, осе-
тивши краткотрајно олакшање, почела да размишља о томе због чега је њу 
постигла таква болест. У размишљању је провела четири дана. Ујутро петога 
дана поново јој се јави свети мученик и каже:

„Иди у Тетрапил. Помоли се светом Анастасију и бићеш здрава“.
Када су је донели на указано место и када је видела икону св. мученика, 

гласно је објавила:
„То је уистину онај кога сам видела у сну“.
 Бацивши се на под дуго је плакала сузама покајања и устала потпуно 

здрава.
Пошто је на сабору прочитана повест о овом чуду, папини изасланици 

су изјавили да се поменута икона св. Анастасија с часном главом његовом 
налази у једном манастиру у Риму, а епископ Тавроменијски Јован додао 
је њиховој изјави да он зна једну жену са Сицилије, која је дошавши у Рим 
добила исцељење од иконе овог св. мученика.

Затим је Петар, епископ Никомидијски, саопштио о чуду које се у Бериту 
догодило од иконе Господње, док је из Евагрија наведена повест о чуду које 
је произашло од Нерукотвореног Образа Спаситељевог у Едеси. Чудо се сас-
тојало у следећем:

Једном је Едесу опседао Хозроје, персијски цар. Са огромних насипа који 
су по његовој потреби подигнути, војници су преко зидина стрелама гађали 
житеље града. Едешани су одлучили да поткопају насипе и да их спале. Али 
ватра коју су палили у поткопима сваки пут се гасила услед недостатка ваз-
духа. Тад су они узели Нерукотворени Образ, донели га у поткоп, окропили 
водом, и капима које су се по њему ухватиле попрскали слаби огањ, тако да 
су наслагана дрва букнула необичним пламеном. Претворивши их у угаљ, 
пламен је прешао на горња дрва и брзо уништио све грађевине Хозројеве.

Код читања ове повести, чтец велике Константинопољске цркве је саоп-
штио:

„Ја, недостојни слуга, када сам ишао у Сирију са царским апокрисијари-
ма, био сам у Едеси и видео овај Нерукотворени образ; верни га поштују и 
клањају му се.“
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На следећим заседањима сабора прочитани су и многи други изво-
ди из светоотачких дела, слични овима који су изведени. Кад су 
се оци сабора, како се изразио патријарх Тарасије, „заситили светоотачких 
сведочанстава“, на сред сабрања изнесена је једна врло цењена икона и пред 
њом су сви присутни оци1, целивајући је, изговорили двадесет две кратке 
изреке, сваку понављајући по три пута. У тим изрекама биле су осуђене и 
предате проклетству све главне иконоборачке поставке.“2

Као што стоји и на самом почетку управо цитираног навода, услед недо-
статка библијске аргументације, оци Седмог васељенског сабора потражили 
су и нашли у Житијима светих основ за утврђивање догмата иконопошто-
вања. А шта су заправо Житија светих и какво је историјско утемељење раз-
личитих чудеса која су приписивана многобројним светитељима, већ смо 
обрадили у посебним поглављима раније у овој књизи, тако да сада није 
потребно да о томе опширније говоримо.

Снажан утицај незнабожачке филозофије на 
установљавање доктрине о иконопоштовању

О значајном утицају незнабоштва, како религиозног тако и филозофс-
ког на постанак иконопоштовања до сада смо већ доста говорили. Наредних 
неколико реченица ће само сажети и потврдити оно што је раније речено. 
Наиме, претпоследња реченица догмата о иконопоштовању донетог на Сед-
мом васељенском сабору гласи овако:

„Они који гледају на ове иконе бивају подстакнути да им приносе тамјан 
и да пале свеће у њихову част, како се то чинило и у старини, јер част 
која се одаје икони (лику) односи се на њен Оригинал (прволик), и ко се 
поклања икони, поклања се ипостаси онога ко је на њој изображен.“3

Већ смо раније, у поглављу „Поштовање светих икона“ навели податак 
којег је изнео Ernst Benz, о томе да се овакво учење иконофила које смо уочи-
ли и у претходном цитату – заснива на неоплатонистичком мишљењу о сли-
ци. Текстове који то потврђују навео сам и у овом поглављу нешто раније. Са 
друге стране, позивање на старину у односу на кађење и паљење свећа пред 
иконама, према ранијим исказима Јевсевија Поповића, представља копи-
рање праксе древних пагана – који су то исто чинили пред иконама својих 
божанстава.

Да бисмо, на самом крају овог поглавља, тему о иконопоштовању расвет-
лили у потпуности, и још једанпут снажно одбранили став којег заступају 
еванђеоски хришћани у односу на погрешност изражавања ове православне 
праксе, наводимо још неке изјаве Георгија Флоровског. Оне ће нам, по ко 

1 Управо овај навод, да су „сви присутни оци“ целивали икону, доказује моју ранију тврдњу да 
на овом (такозваном) Седмом васељенском сабору нису учествовале обе стране у спору, већ 
да су били присутни само иконопоштоваоци од којих се није ни могло очекивати било шта 
друго већ да иконопоштовање прогласе богоугодном праксом.

2 Наведено дело, стр. 164-165. Нагласак мој.

3 Исто, стр. 167.
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зна који пут, расветлити јасну библијску истину о томе да иконопоштовање 
какво вековима постоји у Источној (и Западној) цркви не одговора учењу Бо-
жије Речи већ да је утемељено на сасвим другачијим основама. Наиме, када 
говори о неоплатонисти Плотину, под чијим је утицајем своје хришћанско 
богословље развијао и блажени Августин, Флоровски истиче да је његово 
учење било основа за касније иконопоштоваоце:

„Сам Плотин је изнео следећу аналогију. Два човека живе у истој кући. 
Један од њих куди градитеља и његово дело јер је саграђено од бездушног 
камена и дрвета. Други хвали мудрост архитекте јер је здање тако вешто 
испланирано. За Плотина овај свет није зло, он је „слика“ или одраз вишњег 
света, можда и најбоља од свих слика. Па ипак, мора се тежити ка ономе 
што је иза свих слика, мора се ићи од слике ка праузору, од нижег ка 
вишем свету, што значи да Плотин велича образац или праузор а не 
копију.“1

На самом крају, овај цењени православни теолог морао је да призна:
„Обично се сви слажу да је теолошка одбрана св. Икона, наро-

чито одбрана св. Теодора и пре њега св. Јована Дамаскина, заснована на 
неоплатонистичким претпоставкама. Читава концепција „прау-
зора“ и „слике“ (која упућује на нижи ниво) била је платонистичка. У 
целини узето, ово гледиште је исправно. (...) У овом тренутку не тиче нас се 
учење иконофила. Дозволимо да је оно било платонистичко или барем про-
платонистичко. (...) Иконопоштоватељи су засигурно били пла-
тоничари.“2

Општи закључак

У поглављу које је за нама, начинили смо скромни преглед историје тра-
диционалног хришћанства у првих девет векова његовог постојања. Из њега 
смо могли да сазнамо кроз каква је бурна времена пролазила Црква у прва 
три столећа – за време владавине паганских римских царева. Такође, уви-
дели смо начин развоја и дефинисања хришћанске теологије током даљег 
времена и упознали се са многим црквеним учитељима и светитељима. О 
овим последњим смо сазнали да (многи од њих) и нису били баш тако свети 
како би на први поглед, на основу величине њихових ореола на иконама, 
могло да нам се чини. Испитали смо и начине на које су се византијски вла-
дари мешали у богословске ствари у које се нису баш превише разумели 
и на тај начин битно утицали на доношење појединих одлука на саборима 
који су касније проглашени васељенским. Поједине доктрине, попут веро-
вања о пресветој Богородици и иконопоштовању, а које се сматрају делом 
светог предања Цркве, само доказују да се на овим саборима нису дефини-
сала само позитивна, односно библијски утемељена учења (попут учења о 
божанству Христовом на Првом васељенском сабору у Никеји 325. године), 
већ придодавала и она која се нису изворно подразумевала Христовим и 

1 Г. Флоровски, Хришћанство и култура, стр. 100. Нагласак мој.

2 Наведено дело, стр. 99, 101. Нагласак мој.
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апостолским учењем. Управо онако како је Господ Исус прорекао, што је 
више времена пролазило од Његовог вазнесења и смрти Његових првове-
ковних пратилаца, хришћанство је присвајало све више учења и пракси које 
се нису могле библијски поткрепити. 

Ипак, Православна црква сматра да су одлуке свих црквених сабора (кас-
није прозваних Васељенским), богоугодне и правилне, те настоји да свој 
богослужбени живот и догматско учење управља у складу са њима. Овакво 
уверење у стопроцентну исправност одлука свих Васељенских сабора, почи-
ва на догми о непогрешивости Православне цркве, односно њеној немогућ-
ности да доноси погрешне и Богу противне одлуке на саборима свих својих 
епископа. 

Ево шта о непогрешивости Православне цркве износи Архиепископ 
Аверкије:

„Седам Васељенских сабора су, после Еванђеља Христовог, основ и по-
тврда наше Православно – Хришћанске Вере, јер наша вера није само 
Апостолска, она коју су проповедали Свети апостоли, ученици Самога 
Господа Исуса Христа, него је и Отачка, пошто су је растумачи-
ли и објаснили Свети Оци, као законити благодатни прејемници Све-
тих Апостола. (...) Осим тога, у нашој Православној Цркви нема безбожног 
учења о нечијој личној непогрешивости, јер непогрешивост припада 
само целокупној саборној свести Цркве као целине, (свести) која 
је свој спољашњи израз налазила на Васељенским Саборима који су смело 
понављали апостолске речи произнесене у одлукама Првог Апостолског Са-
бора у Јерусалиму 51. године, прототипа за све будуће Саборе: јер угодно би 
Светоме Духу и нама (Дап. 15, 28).

Треба при томе подсетити да никако није сваки сабор непогрешив, 
него само онај који изражава и потврђује васељенску свест Цркве и кога 
цела Црква прихвата као васељенски.“1

Ипак, овај став о „условној непогрешивости“ православних сабора, о 
којој говори поменути архиепископ, треба појаснити. Наиме, током исто-
рије одржано је и мноштво мањих, такозваних помесних сабора. Православ-
ни сматрају да су се на некима од њих доносиле делимично или пак потпуно 
погрешне одлуке.2 Они поштују само оне мање саборе чије се одлуке слажу 
са онима које су потврдили Васељенски сабори. Наравно, веома је тешко 

1 Седам стубова премудрости, текст архиепископа Аверкија: „Значај Васељенских Сабора“, стр. 
169. Нагласак мој.

2 Један од примера јесте и помесни сабор у Москви, одржан 1666. године, који је окупио око 
стотину православних епископа. Окупљени заједно, они су осудили иконичко осликавање 
лика Бога Оца, иако је оно већ вековима било присутно у пракси Источне цркве. Ево шта о 
овоме казује православни свештеник Божидар Мијач: 

„Однос осталих иконографских категорија према Христу: анђела, Бога Оца и Светог Духа – јес-
те, сваке посебно, друкчији, али није иконографски мање битан. У новијој теологији ико-
не било је извесних отпора сликовном представљању неких од ових ликова. Чак је и један 
помесни црквени сабор, Московски 1666. г., донео одлуку о забрани сликања иконе 
Бога Оца, са аргументацијом да је Он личност неоваплотива, па према томе, и иконографс-
ки недокучива. Ми се (као, уосталом, и црква, нарочито црквена пракса) не можемо сло-
жити са таквом аргументацијом...“. Икона света слика, стр. 96-97. Нагласак мој.
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схватити како је то уопште могуће да су поједини помесни сабори донели 
погрешне закључке (односно оне које се противе учењу светих отаца) иако 
су њихови учесници били искључиво православни епископи – прејемници 
светодуховске благодатне силе која гарантује непогрешивост преношења је-
дино истинитог апостолског и светоотачког учења?!? Зар у Православљу не 
постоји учење о апостолском прејемству, које гарантује незаблудивост науке 
православних епископа?1 

Али, ипак, како су православни дошли до учења о непогрешивости своје 
цркве? У ранијем разматрању установили смо, наиме, да су у прошлости од-
ржани сабори од којих неки чак и многољуднији (са више окупљених епис-
копа) него они који су проглашени Васељенским, а да су њихови закључци 
ипак били делимично или у потпуности одбачени! Неки од таквих сабора 
су, на пример, сабор у Ефесу из 449. године, или пак сабори које су одржали 
противници иконопоштовања у VIII и IX столећу. Разлог што ови сабори 
нису прихваћени као Васељенски је врло једноставан. Будући да победни-
ци увек „кроје историју“, одређене црквене струје које би након великих 
теолошких расправа, захваљујући личним симпатијама или опредељенос-
тима византијских владара постајале доминантне у империји, једноставно 
су поништавале одлуке ранијих сабора противничких групација и прогла-
шавале их „разбојничким“ или јеретичким. Оваквих примера је у историји 
Православне цркве било поприлично, а посебно у новије време између суп-
ротстављених синода и сабора расколничких православних цркава2. Када 
су, дакле, из црквене историје изузели све оне саборе који им нису били 
по вољи, а њихове учеснике прогласили јеретицима (а међу њима и многе 
патријархе источних области – односно апостолских престола у Цариграду, 
Александрији, Антиохији и Јерусалиму), онда је сасвим логична последица 
тога била проглашење непогрешивости њихове верске традиције.

Са друге стране, треба истаћи и чињеницу да Васељенским саборима не 
само да никада није присуствовао укупан број епископа из тада постојеће 
хришћанске васељене, већ да је њихов број увек био далеко мањи од по-
ловине. Током нашег проучавања у овом поглављу уочили смо да су сви 

1 Протојереј - ставрофор др Димитрије Станилоје овако казује у вези поменуте теме: „Апос-
толским прејемством епископата јемчи се целовито чување апостолске науке, не само, 
дакле, у њеном одређеном облику у Новом Завету, него и у њеном изричитом облику, звано 
Свето Предање. То се очувало апостолским прејемством примењеним и усменим обликом.“ 
Православна догматика III, стр. 105. Нагласак мој.

2 На пример, 21. јула / 3. августа 1983. године одржан је архијерејски сабор Руске заграничне 
цркве у Мансонвилу у Канади, у коме је осуђен екуменизам и модернизам православних цр-
кава. Посебан нагласак је био у вези званичне Руске православне цркве (РПЦ - московске 
патријаршије) која је деценијама од стране Руске заграничне цркве (РЗЦ) сматрана безбла-
годатном тј. постојећом без поседовања апостолског прејемства - које је прекинуто још у вре-
ме (и након) Октобарске револуције и патријарха Тихона. Ипак, након што се десио раскол 
у редовима РЗЦ, њен нови поглавар, митрополит Лавр, прогласио је сабор из 1983. године 
„разбојничким“ и заједно са својим архијерејима отпочео кораке ка уједињењу са московс-
ком патријаршијом. Ово уједињење РЗЦ и РПЦ се коначно и догодило средином 2007. годи-
не, али је и даље остао да постоји одељени део РЗЦ са новоуспостављеним светим синодом, 
који сматра московску патријаршију лажном црквом, којој су се прикључили отпадници и 
проклети екуменисти из РЗЦ на челу са митрополитом Лавром. Види у: Јудин пољубац, стр. 
193-200.
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Васељенски сабори били одржани на Истоку, и да од стотина западних 
епископа на њима готово ни један од њих никада није учествовао. Са друге 
стране, и на Истоку су постојале не само стотине епископа које никада нису 
учествовале на Васељенским саборима, већ су неки огранци цркве били и 
потпуно необавештени о сазивању тако важних црквених сабрања1. На при-
мер, Јевсевије Поповић наводи да се у годинама након одржавања сабора у 
Халкидону, за правоверност његових одредби определило 1600 епископа а 
да је њих 500 било против, иако је у Халкидону на заседањима било свега 
њих 630. Заправо, и број од 630 је јако велики када говоримо о Васељен-
ским саборима, јер их је на некима од њих било присутно и знатно мање. 
На пример, на саборима у Цариграду (На заседањима тзв. Другог, Петог и 
Шестог васељенског сабора): 381. године било је једва 150 епископа, 533. 
године се окупило њих 160, а 680. године укупно 170, што би значило да се 
од укупног броја епископа редовно окупљало њих мање од 10%. На страну 
то што су византијски цареви, готово редовно, пре сазивања сабора, вршили 
масовна свргавања оних епископа који нису били по вољи њима и њиховим 
богословским партијама.

Сви ови разлози које сам управо навео, као и читав преглед историје Ва-
сељенских сабора којег смо начинили раније у овом поглављу, сведоче нам 
да је поменути период био испуњен догађајима који не одишу претераном 
светошћу и побожношћу његових учесника. Неоспорно је, додуше, то да су 
неке од одлука донесених на овим саборима заиста библијски прихватљи-
ве и оправдане. Међутим, многе од њих су продукт каснијег развоја тзв. 
хришћанске мисли, на коју су битно утицали пагански религијски системи 
(обичаји и веровања), незнабожачка филозофија и остали елементи који 
немају готово никаквих додирних тачака са божанским светописамским от-
кривењем.

Из тог разлога, још једанпут извлачимо закључак који нам се и сам по 
себи намеће – а то је чињеница да одлуке црквених сабора који су одржа-
вани током историје нипошто не могу да носе ауторитет непогрешивости и 
савршенства. Једини ауторитет, односно мерило за правилност и богоугод-
ност нашег вероисповедања било је и остаје искључиво Свето писмо Старог 
и Новог завета у његових 66 Духом Светим надахнутих књига, и ни један 
други. Једино Свето писмо представља доказано поуздани, непогрешиви и 
непротивречни извор божанске спасоносне поруке. Такве карактеристике 
не поседује нити један други, а поготово не неки земаљски духовни аутори-
тет. Зато, уопште нећемо погрешити уколико ваљаност одлука тзв. Васељен-
ских сабора процењујемо на основу библијског учења, и на основу детаљног 
испитивања одбацимо као погрешне све оне које се и мало противе откри-
вењу Божије Речи. Сам Господ је у Светом писму посведочио, а ми, верујући 
само Њему, са свом сигурношћу можемо да потврдимо:

„Суши се трава, цвијет опада, али ријеч Бога нашега остаје довијека.“ 
(Књига пророка Исаије 40:8).

1 Добар пример за то даје Јевсевије Поповић када наводи да епископи јерменске цркве нису 
били ни позвани на Четврти васељенски сабор у Халкидону 451. године, већ да су за његово 
одржавање сазнали тек када је уследио спор о признавању његових одлука. Види у: Општа 
црквена историја, том први, стр. 586.
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16.
прогоњена црква

„Блажени сте кад вас нагрде и успрогоне и набеде сваким злом лажући 
мене ради. Радујте се и кличите, јер је награда ваша велика на небесима; 
јер су тако прогонили пророке који су били пре вас.“

Еванђеље по Матеју 5:11-12

„А и сви који желе да живе побожно у Христу Исусу биће гоњени.“
Друга посланица Тимотеју 3:12

Читаво Свето писмо, а поготово Нови завет, наглашава ужасавајућу исти-
ну о постојању веома активних духовних бића која настоје да спрече продор 
Христове спасоносне поруке међу грешнике. Ђаво и његови анђели, како 
Господ Исус назива ове зле духове, поседују висок ниво интелигенције и то-
ком људске историје осмислили су и у пракси спровели (и још увек спрово-
де) свој злочиначки план о духовној обмани највећег броја људи на планети. 
Апостоли потврђују библијску истину да је сотона, а не Свевишњи Бог, вла-
дар овога света1 те да већи део човечанства не следи новозаветну еванђелску 
спасоносну науку, већ заведен ђаволским идеологијама и религијама ходи 
путем пропасти. Господ је такође нагласио да само мали број људи ходи ус-
ким путем спасења (који подразумева библијску правоверност), док се нај-
већи део човечанства креће ка вечној погибли (из разлога општег неверства 
у библијска казивања или пак због додавања и одузимања од Господњег от-
кривења записаног у Светом писму2). Према сведочанствима богонадахну-
тих апостола читава историја хришћанске Цркве (као и предхришћанског 
времена) јесте период велике борбе; борбе између добра и зла, или боље 
речено – између ненаметљиве силе божанске светлости и тоталитарног сис-
тема сатанског мрачњаштва. 

Новозаветни верници су од свога Господа послани да у свету испуњеном 
духовним мраком буду светлост, као што је то био и Он сам:

„Опет прозбори даље Исус говорећи: ја сам светлост света; ко иде 
за мном, неће ходити у тами, него ће имати животну светлост.“3

„Ви сте светлост света. Не може се сакрити град који лежи на 
брду; нити се пали светиљка и ставља под мерицу, него на свећњак, и светли 
свима у кући. Тако нека засветли ваша светлост пред људима, да 
виде ваша добра дела и прославе Оца вашега који је на небесима.“4

Оно што је Господ још навео јесте да ће људи, радећи у корист своје влас-
тите штете, заробљени челичним оковима сатанске обмањивачке земаљске 
власти, одбијати прихватање спасоносне истине коју ће проповедати мало-
1 Види у: 2. Коринћанима 4:4; Откривење Јованово 12:9.

2 Види у: 5. Мојсијева 4:2; Приче Соломонове 30:6; Откривење 22:18-19.

3 Ев. по Јовану 8:12. Нагласак мој.

4 Ев. по Матеју 5:14-16.
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бројни, желећи да остану на страни већине – у којој ће се осећати удобно 
и без осећања нелагодности. Ђаво, који вара сав васиони свет, труди се да 
проноситеље еванђеља, пред собом заведеним масама, прикаже у крајње 
неповољном и лошем светлу. Као лажов и отац лажи, како га је сам Господ 
назвао, током векова своје обмањивачке активности, своју тактику – која 
засигурно успева међу ненановорођеним људима – довео је готово до савр-
шенства.

Дајући до знања својим ученицима да је пут његовог следбеништва и 
проповедања еванђеља веома трновит и испуњен непријатељствима која се 
јављају како од стране нерелигиозних тако и од стране религиозних људи 
(који се чврсто држе небиблијске отачке традиције), Господ их је упознао 
са чињеницом да ће основно ђавоље оружје у борби против проносилаца 
еванђеља бити лаж (ширење лажи о верницима – библијским хришћани-
ма). Тактика коју је бог овога света употребио против Сина Божијег, пред крај 
Његове земаљске мисије, била је једнака оној коју је касније употребљавао 
против апостола и још увек употребљава против Божије деце у савременом 
свету. Ова тактика се назива лажно сведочење (или лажно оптуживање), 
које се, у многим случајевима потпуно некритички и без икаквих доказа, 
прихвата као истина код широких народних маса.

Лажна сведочанства изречена о Господу Исусу Христу

Током читаве овоземаљске службе Господа Исуса Христа, њега су, поред 
одушевљеног простодушног народа који се радовао доласку великог Проро-
ка – Месије, пратиле и јеврејске религијске старешине које је Он осуђивао 
због лицемерства и лажне науке (Мт. 23. гл.). Наравно, њихов мотив због 
којег су Исуса пратили и слушали његове беседе није био ни налик мотиву 
осталог народа. Схватајући да у Исусу из Назарета имају опасног противни-
ка који јавно осуђује многе сегменте њиховог деловања, верске старешине 
су одлучиле да га пошто-пото уклоне из јавног живота. Пошто су се бојали 
реакције народа који је Исуса сматрао Месијом, нису смели да му се јавно 
супротставе, већ су смишљали начин да га оптуже пред римском влашћу 
– која би га ухапсила а затим казнила:

„А књижевници и фарисеји су мотрили на њега – хоће ли лечити у субо-
ту – да би нашли оптужбу против њега. (...) Они се пак избезумише и дого-
вараху се међу собом шта би могли да учине Исусу.“1

„Кад је једном у суботу дошао у кућу неког фарисејског старешине да једе, 
они су мотрили на њега.“2

„Књижевници пак и првосвештеници настојали су тога часа да ставе руке 
на њега, али се побојаше народа. (...) И мотрећи на њега послаше људе, који 
су били подметнути да се представе као праведни – да би га ухватили у 
речи – па да га предаду прокураторовој власти и сили.“3 

1 Ев. по Луки 6:7, 11. Нагласак мој.

2 Ев. по Луки 14:1. Нагласак мој.

3 Ев. по Луки 20:19-20. Нагласак мој.
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„Тада првосвештеници и фарисеји сазваше синедрион и говораху: шта 
ћемо чинити, јер овај човек чини многе чудне знаке? (...) Тако се после оно-
га дана договорише да га убију. (...) А првосвештеници и фарисеји беху из-
дали наредбу да јави – ако ко сазна где је, да га ухвате.“1

Но, и поред добре организације и мноштва доушника које су имали на 
терену, верски поглавари нису успели да Исуса „ухвате у речи“ и науде му, 
и то све до времена Његовог коначног насилног хапшења у врту Гетсима-
нији. 

Након величанственог дочека од стране окупљеног народа, који је, ви-
девши Исуса који јаше на магарцу, препознао да се ради о испуњењу древ-
ног Захаријиног пророчанства о доласку месијанског царства (Јн. 12:12-18), 
фарисеји су увидели да им је сав дотадашњи труд на Исусовој дискредита-
цији био узалудан:

„Фарисеји пак рекоше међу собом: видите да ништа не можете; ето, свет 
оде за њим.“2

Избезумљени због чињенице да народ више не слуша њихове „душебриж-
ничке савете“, они су уз помоћ апостола – издајника, Јуде Искариотског, 
ухапсили Исуса и усред ноћи одвели на саслушање пред Синедрион – врхов-
но верско веће – са чврстом намером да га се реше једном за свагда. Оваква 
решеност се пре свега огледала у чињеници да је унапред припремљено и 
присуство лажних (или боље речено: лажљивих) сведока – који су требали 
да потврде фарисејску оптужбу да је Исус богохулник и да не ради у корист 
народних интереса:

„А првосвештеници и сав синедрион тражаху лажно сведочанство 
против Исуса, да га погубе, и не нађоше, иако многи лажни сведоци 
дођоше. Најзад приступише двојица и рекоше: овај рече: могу да разрушим 
храм Божији и да га за три дана саградим. Тада уста првосвештеник и рече 
му: ништа не одговараш, што ови сведоче против тебе? А Исус је ћутао. И 
првосвештеник му рече: заклињем те Богом живим да нам кажеш јеси ли 
ти Христос, Син Божији? Рече му Исус: ти каза; али вам кажем, од сада ћете 
видети Сина човечјег где седи с десне стране силе и долази на небеским 
облацима. Тада првосвештеник раздра своје хаљине говорећи: похулио је 
на Бога; шта нам још требају сведоци? Ето сад чусте хулу. Шта мислите? А 
они одговорише и рекоше: заслужио је смрт. Тада му пљунуше у лице и 
ударише га по глави, а други по образу говорећи: прореци нам, Христе, ко 
те удари?“3

Након што су чули из Исусових уста потврду да је Син Божији (види и Лк. 
22:70-71), верски поглавари су га одвели пред римског намесника Понтија 
Пилата. Знајући да оптужбом за богохуљење неће успети да убеде Пилата 
да учини било какво зло Исусу, јер њега као Римљанина нису много интере-
совали јеврејски верски спорови, одлучили су да пред прокуратора изнесу 

1 Ев. по Јовану 11:47, 53, 57. Нагласак мој.

2 Ев. по Јовану 12:19.

3 Ев. по Матеју 26:59-68. Нагласак мој.
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оптужбу о Исусу као политичком противнику Рима – који представља опас-
ност по стабилност империје:

„И усташе они сви скупа, те га одведоше Пилату. Тада почеше да га опту-
жују говорећи: нашли смо овога како отпађује наш народ и забрањује да 
се даје порез цару, а за себе говори да је Христос, цар. На то га Пилат упита: 
јеси ли ти цар јудејски? А он му у одговору рече: ти кажеш. Пилат пак рече 
првосвештеницима и светини: не налазим никакве кривице на овом човеку. 
Али они наваљиваху говорећи: он буни народ учећи по свој Јудеји – почев-
ши од Галилеје па довде.“1

Оптужба да је отпађивао народ и наговарао га да не плаћа порез је нарав-
но била лажна (види: Лк. 20:19-26). Такође, била је лажна и оптужба да је 
Исус политички побуњеник и злочинац (Јн. 18:30), јер је на питање да ли је 
заиста цар Јевреја одговорио подразумевајући да његово царство неће бити 
успостављено политичким превратом и збацивањем римске управе над ју-
дејском земљом:

„Тада Пилат изиђе напоље к њима и рече: какву тужбу подносите против 
овог човека? Одговорише и рекоше му: кад он не би био злочинац, не бисмо 
га предали теби. (...) Затим Пилат поново уђе у преторијум, позва Исуса и 
рече му: ти си цар јудејски? Исус одговори: говориш ли то сам од себе, или 
ти други рекоше за мене? Одговори Пилат: зар сам ја Јудејин? Твој народ и 
првосвештеници предадоше те к мени; шта си учинио? Исус одговори: моје 
царство није од овога света; кад би моје царство било од овога света, моји 
војници би се борили, да не будем предан Јудејима; овако, моје царство није 
одавде.“2

Као да им није било доста лажног оптуживања, након Господњег распећа 
и васкрсења, пошто су сазнали од римске страже да је анђео одвалио камен 
са Христовог гроба – у којем више није било Његовог тела (Мт. 28:1-15), 
верски поглавари – суочени са Исусовим устајањем из мртвих – уместо да 
поверују у Њега и покоре му се као Господу, одлучили су да протуре у народ 
још једну лаж:

„А кад су оне ишле, гле, неки од страже дођоше у град и јавише првосве-
штеницима све што се догодило. И састаше се са старешинама, те се догово-
рише и дадоше војницима много новца говорећи: кажите да су његови уче-
ници дошли ноћу и украли га док смо спавали. И ако то дочује намесник, ми 
ћемо га убедити и вас опростити бриге. А они узеше новац и учинише како 
су их научили. И разгласи се ова прича код Јудеја до данашњег дана.“3

Према тексту којег сам управо цитирао, лаж се састојала у томе да је Ису-
сово тело украдено из гроба за време док су стражари спавали4, те да су ту 
крађу спровели нико други него његови преплашени ученици (види: Мт. 

1 Ев. по Луки 23:1-5. Нагласак мој.

2 Ев. по Јовану 18:29-30, 33-36. Нагласак мој.

3 Ев. по Матеју 28:11-15. Нагласак мој.

4 Спавање на стражи се код Римљана веома строго кажњавало, а једина казна је била погубљење 
(смрт) оних војника који би начинили поменути преступ. Стога је немогуће да се овај сцена-
рио икада одиграо, већ очигледно спада, као што смо већ установили, у домен измишљотина 
јудејских верских старешина.
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26:56, 69-75). Еванђелист Матеј нас обавештава и о томе да се ова прича раз-
гласила у народу „до данашњег дана“, тј. да је међу неверујућим Јеврејима 
постојала и у време када је он, неколико деценија након Господњег вазне-
сења на небо писао своје еванђеље, те да је представљала главни изговор за 
неприхватање апостолске поруке.

Према Исусовој најави, након Његовог вазнесења апостоли и остали уче-
ници су се током свога проповедања еванђелских истина сусретали да истим 
проблемом – покушајем сотоне да кроз ширење лажи о њиховом деловању 
спречи поверовање и спасење широких народних маса.

Прогонство првовековне апостолске Цркве

„Ако вас свет мрзи, знајте да је мене мрзео пре вас. Кад бисте били од 
овога света, свет би љубио своје; али како нисте од овога света, него сам вас 
ја изабрао од света, због тога вас свет мрзи. Сећајте се речи коју сам вам 
рекао: слуга није већи од свога господара. Ако су гонили мене, гониће и вас; 
ако су моју реч одржали, држаће и вашу. Него, све ће вам ово чинити због 
мог имена, јер не знају онога који ме је послао.“1

Према речима Господа Исуса Христа, његови ученици у свим генерација-
ма могу засигурно да очекују мржњу и прогонство од стране неверујућих 
(ненановорођених) особа. Само малобројни у свакој генерацији ће, према 
Спаситељевој објави, бити послушни Божијој Речи, док ће већина, као и у 
време док је Он ходио земљом, стајати на страни која је Богу супротставље-
на. Апостоли су се у првом веку наше ере, одмах након силаска Светог Духа 
и установљења Цркве, сусрели са проблемима које им је Спаситељ унапред 
најавио. Поменути проблеми су се очитовали у забранама проповедања као 
и у батинању и жељи да се објавитељи еванђеља уклоне са земље живих. 
Прогонства и злостављања о којима читамо у књизи Дела апостолских - 
која описује првих тридесетак година постојања и ширења Цркве, била су 
покретана, у готово свим случајевима, не од атеиста већ од дубоко религи-
озних људи. Јевреји, Грци и Римљани су на хришћанство гледали као на 
опасну верску секту која прети разарању њиховог верског идентитета и води 
отуђењу народа од његових вековних духовних корена. 

Четврто и пето поглавље књиге Дела апостолских описује начине на које 
су јеврејске старешине хтеле да стану на крај верском покрету Исуса из На-
зарета који је био у пуном замаху. Након исцељења хромог од рођења, апос-
толи су били ухапшени и стрпани у тамницу. После првог хапшења били су 
пуштени уз претње:

„Док су они још говорили народу приђоше им свештеници, и старешина 
храма, и садукеји, негодујући што уче народ и што у Исусу објављују вас-
крсење из мртвих, па ставише руке на њих и бацише их у затвор до идућег 
дана, јер је већ било вече. (...) Али да се не разгласи и даље по народу, да 
им припретимо да више никоме не говоре у то име. Тако их позваше и 

1 Ев. по Јовану 15:18-21. Нагласак мој.
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заповедише им да уопште не говоре нити уче у име Исусово. (...) И како 
нису нашли пута и начина како да их казне, запретише им још једанпут и 
ослободише их...“1

Ипак, после извесног времена у коме апостоли нису прекидали своје 
проповедање, били су поново лишени слободе. Овога пута, претње су биле 
знатно оштрије - уз употребу насиља:

„И кад их доведоше, поставише их пред синедрион, те их првосвештеник 
запита овим речима: зар вам нисмо строго наредили да не учите у то име, 
а гле ви сте напунили Јерусалим својом науком и хоћете да баците крв тога 
човека на нас. На то Петар и апостоли у одговору рекоше: Бога треба слуша-
ти више него људе. (...) Чувши ово они се разљутише врло и намераваху да 
их побију. (...) И дозваше апостоле, избише их и запретише им да не говоре 
у име Исусово, и отпустише их. Они пак отидоше од синедриона радујући се 
што су били удостојени да претрпе понижење у име Исусово.“2

Пошто је протекло још неко време, а ученика Господњих је бивало све 
више, традиционални јудаисти на челу са фанатичним фарисејом Савлом, 
покренули су прави талас крвавог прогонства. Први мученик који је пост-
радао за Христову веру био је један од седморице ђакона у првој Цркви по 
имену Стефан. Након што су се дочепали овог Христовог ученика и саслу-
шали његов говор у коме је желео да им посведочи истинитост Христовог 
посланства које је било проречено у Старом завету, његови гонитељи су пос-
тупили на следећи начин:

„Тада повикаше веома гласно, запушише своје уши и навалише једно-
душно на њега, избацише га из града и засипаху га камењем. А сведоци 
ставише своје хаљине код ногу младића који се звао Савле. И засипаху ка-
мењем Стефана који је призивао Бога и говорио: Господе Исусе прими мој 
дух. (...) А Савле је одобравао његово убиство. Онога дана наста и велико 
гоњење Цркве у Јерусалиму; сем апостола сви су били расејани по крајевима 
Јудеје и Самарије. (...) Савле је пак пустошио Цркву, улазећи у куће одвла-
чио је људе и жене и предавао их у тамницу.“3

И поред невоља које су их снашле без икакве њихове кривице, прогоњени 
хришћани су наставили да проносе еванђеље изгубљенима. Са друге стране, 
испуњен гневом због појављивања и незадрживог ширења опасне јереси, 
фарисеј Савле је, као велики ревнитељ за веру својих отаца коју је сматрао 
светом и непогрешивом, дошао на идеју да путује и ван јудејске земље те 
да и у другим крајевима Римског царства – међу Јеврејима који су живели 
у расејању, пронађе и везане у Јерусалим доведе присталице секте коју је 
основао распети Назарећанин:

„А Савле још увек испуњен претњом и убијством против Господњих 
ученика приступи првосвештенику, па измоли од њега писма за синагоге у 

1 Дела апостолска 4:1-3, 17-18, 21. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 5:27-29, 33, 40-41. Нагласак мој.

3 Дела апостолска 7:57-59; 8:1, 3. Нагласак мој.
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Дамаску, - ако нађе неке присталице ове науке, људе и жене – да их свезане 
доведе у Јерусалим.“1

Ипак, на путу према Дамаску десило се нешто што овај млади фарисеј 
није могао ни да замисли. Уместо да његова „експедиција“ буде успешна и 
Богом благословљена пошто се показао као најупорнији ревнитељ за веру 
својих отаца – за коју никада није имао ни трунке сумње да може бити било 
у чему погрешна – овај младић се сусрео са чињеницом да је његово ра-
зумевање Светог писма (Старог завета) било потпуно неисправно. Након 
што му се васкрсли Спаситељ јавио са небеса светлошћу јачом од сунчевог 
сијања, заклети непријатељ Христове Цркве постао је најревноснији апос-
тол прогоњеног хришћанства. По свом преобраћењу у веру коју је сматрао 
проклетом, Савле је своје јеврејско име, које је у преводу значило „тражени“, 
променио у латинско Павле, које је имало значење „мали“. Пошто је увидео 
у чему се састојала његова велика грешка у разумевању Светог писма, при-
хвативши да је Исус Назарећанин уистину Христос (Месија), ову истину је 
одмах почео да проповеда где год је ишао, како у Дамаску тако и у Јеруса-
лиму:

„Неколико дана провео је са ученицима који беху у Дамаску. И одмах је 
проповедао Исуса по синагогама – да је он Син Божији. А сви који су слу-
шали дивили су се и говорили су: није ли то онај који је у Јерусалиму уп-
ропастио оне који призивају ово име, и зар није овамо дошао да их свезане 
поведе пред првосвештенике? А Савле је бивао све јачи и збуњивао је Јудеје 
који су становали у Дамаску, доказујући да је овај Исус Месија. А кад прође 
више дана, договорише се Јудеји да га убију. (...) И са њима (са апостоли-
ма; прим. И. С.) је улазио у Јерусалим и излазио иступајући слободно у име 
Господње. Говорио је и препирао се са Јелинистима; но они су настојали 
да га убију.“2

Као што видимо, Павле се одмах сусрео са истом опасношћу – какву 
је и он сам раније представљао за друге. Његови сународници, који су га 
сада сматрали отпадником од отачке традиције и секташем, желели су да 
му одузму живот и тако му запуше уста. Бивши прогонитељ је сада постао 
бегунац.

У дванаестом поглављу Дела апостолских је описана епизода о убиству 
апостола Јакова сина Зеведејевог од стране краља Ирода, као и о Петро-
вом хапшењу и бацању у тамницу. У тринаестом наилазимо најпре на про-
тивљење еванђељу од стране лажног пророка Елиме, а потом и на покретање 
гоњења Павла и Варнаве од стране Јевреја и многобожаца – међу којима су 
били и представници власти. Четрнаеста глава описује даљи наставак про-
гонстава, најпре у Иконијуму где је постојао план да апостоли буду побијени 
камењем. Пошто су евангелизатори пребегли у суседни град Листру и тамо 
проповедали радосну вест, Јевреји из Антиохије и Иконијума дошли су и 
побунили становнике Листре. Павле овога пута није могао да избегне каме-
новање. Бивајући сав обливен крвљу однесен је од стране својих противника 

1 Дела апостолска 9:1-2. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 9:19-23, 28-29. Нагласак мој.
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(који су мислили да је издахнуо под силином удараца) ван града и остављен 
да га растргну дивље звери. Ипак, оставши у животу, апостол је потом оти-
шао у град Дерву, а након проповедања у њему вратио се у Антиохију про-
лазећи кроз сва она места у којима су тражили његову смрт – утврђујући 
ученике да остану у вери. После извесног времена, након Господње објаве 
Павлу да пређу на европски континент и тамо објаве еванђеље, апостоли су 
се обрели у граду Филипима. Навештавајући еванђеље о спасењу у Христу 
свим становницима, најпре Јеврејима а потом и многобошцима, традицио-
нално религиозни Римљани су овако реаговали:

„...узеше Павла и Силу, па их одвукоше на трг пред старешине. Пошто 
су их привели заповедницима, рекоше: ови људи, који су Јудеји, буне наш 
град и проповедају обичаје, које ми као Римљани не смемо да примимо 
нити да вршимо. И подиже се народ против њих, а заповедници им 
здераше хаљине и наредише да их шибају. Пошто им ударише много уда-
раца, бацише их у тамницу, те заповедише тамничару да их сигурно чува. 
Примивши такву заповест овај их баци у унутрашњи део тамнице и ноге им 
стави у кладе.“1

За ово наше проучавање је веома значајна изјава да су апостоли бунили 
град проповедајући обичаје које Римљани, као народ који је поседовао ве-
ковну религијску традицију, тобоже „нису смели“ да прихвате.2

Господњи следбеници су после ових лажних оптужби поново доспели 
у затвор, а након чудесног ослобађања наставили своје мисионарско путо-
вање. У грчким градовима Солуну и Верији, фанатизовани Јевреји су за-
једно са многобошцима, већ према познатом сценарију, спровели гоњење 
Христових слугу уз јавно образложење да они представљају државне непри-
јатеље и револуционаре:

„Али Јудеји позавидеше, узеше неке зле, уличне људе, окупише гомилу 
и изазваше гужву у граду, па навалише на Јасонову кућу и тражаху да их 
изведу пред народ. А кад их ту не нађоше, одвукоше Јасона и још неку браћу 
пред градске старешине вичући: ови, што су цео свет узбунили, дошли су 
и овамо; њих је Јасон прихватио. И сви ови раде против царских за-
повести говорећи да је краљ један други, Исус. Узнемирише тако 
народ и градске старешине које су ово чуле. (...) Али кад солунски Јудеји 
дознаше да је Павле и у Верији објавио реч Божију, дођоше и онамо, покре-
нуше и узбунише светину.“3

1 Дела апостолска 16:19-24. Нагласак мој.

2 Побуна ових Римљана – традиционалиста против објавитеља еванђеља је заправо уследила 
након што је Павле истерао злог духа из једне робиње, чији су господари имали велику добит 
од испољавања њене видовитости - способности коју јој је омогућавао један од злих духова. 
Након што је демон изгнан из поменуте жене и њен дар видовитости престао – а тиме и 
могућност зараде њених господара, они су се побунили против апостола. До тога момента су 
били потпуно незаинтересовани за било какву акцију. Из овог примера јасно увиђамо да се 
прави разлози (као што је губљење финансијске добити) веома често, од стране безбожних 
људи, могу да сакрију иза тобожње бриге за духовно добро народа и религијских парола упе-
рених против сведока Божије Истине.

3 Дела апостолска 17:5-8, 13. Нагласак мој.



621

прОгОњена црква

После неколико година апостоли су стигли и до Ефеса. Њихово пропо-
ведање је резултовало обраћењем многих, а довело је и до тога да велики 
број људи одбаци од себе кипове идолских богова – којима су се колико до 
јуче клањали. Након што су ова дешавања узела маха, израђивачи идолских 
фигура и трговци који су имали велику зараду од њихове продаје, увидев-
ши да ће остати без новца уколико дозволе да Павле и даље убеђује народ 
о погрешности таквог богопоштовања, одлучили су да му стану на пут и у 
томе га осујете:

„А у оно време пак наста не мала узбуна због науке Господње. Јер неки 
човек по имену Димитрије, ковач сребра, који је израђивао сребрне храмове 
Артемидине и занатлијама пружао не малу зараду, сакупи их и раднике који 
су се овим бавили, па рече: људи, ви знате да наше благостање долази од 
овога посла, а посматрате и слушате да је овај Павле не само у Ефесу него 
скоро по свој Азији убедио и одвратио многи народ говорећи да богови – ру-
кама направљени – нису богови. Али не постоји само опасност да изгуби 
углед овај наш занат, него и храм велике богиње Артемиде неће се сматрати 
ни за шта, па ће се и штета нанети величанству богиње, коју поштује сва 
Азија и цео свет. А кад су чули ово, испуњени гневом викаху говорећи: 
велика је Артемида ефеска.“1

И на основу овог примера можемо да видимо како неки утицајни људи из 
својих личних, себичних, материјалних интереса могу лако да манипулишу 
религијским осећањима неупућене масе. Иако је мотив за противљење Пав-
лу од стране Димитрија и осталих био сасвим личан (а подстакнут страхом 
да ће остати без зараде), он се испољио, да би постигао максимални ефекат, 
кроз „религијско душебрижништво“ и бригу о тобожњим националним ин-
тересима.

Са друге стране, ни Јевреји нису мировали. Двадесет и прва глава Дела 
описује још један насртај на Павла и његове сараднике, уз поновно веома 
изражено погрешно разумевање суштине њиховог деловања:

„А при истеку седам дана Јудеји из Азије приметише га у храму, побуни-
ше сав народ и ставише руке на њега вичући: Израиљци, помагајте, ово је 
човек који свуда све учи против народа, и закона, и овога мес-
та, па је још и Грке увео у храм и оскрнавио ово свето место. Претходно су, 
наиме, видели Трофима из Ефеса с њим у граду и мислили да га је Павле 
увео у храм. И сав град се ускомеша, навали народ са свих страна, па ухва-
тише Павла и стадоше га вући из храма, а врата се одмах затворише. Док су 
тражили да га убију, дође глас до заповедника чете да је сав Јерусалим у 
пометњи. (...) А кад је био на степеницама, дошло је до тога да су га (Пав-
ла; прим. И. С.) војници носили због силине народа; јер је мноштво народа 
ишло за њим и викало: погуби га.“2

Приликом Павлове одбране и изношења истините Божије поруке пред 
народ задојен отачком традицијом, разјарена руља је поново затражила ње-
гову смрт:

1 Дела апостолска 19:23-28. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 21:27-31, 35-36. Нагласак мој.
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‘‘До ове речи слушали су га, затим подигоше свој глас говорећи: уклони 
таквог са земље, јер не треба да живи.“1

Пошто је о своме посланству посведочио и пред јеврејским врховним 
већем, и шта више допринео подели и свађи између фарисеја и садукеја 
(тј. припадника верских покрета који су сачињавали овај скуп), милитан-
тна група сачињена од неколико десетина верских фанатика решила је да 
по сваку цену уклони Павла. У сарадњи са верским поглаварима, скован је 
крвави план:

„А кад се разданило, окупише се Јудеји и заклеше се да неће ни јести 
ни пити док не убију Павла. Било их је више од четрдесеторице, који по-
ложише ову заклетву. Ови приђоше првосвештеницима и старешинама, и 
рекоше: заклетвом смо се заклели да нећемо ништа окусити док не убије-
мо Павла. Стога ви сад са синедрионом поднесите захтев заповеднику да га 
сведе к вама, као да бисте хтели тачније да испитате његову ствар, а ми смо 
спремни да га убијемо пре него што се приближи.“2

Ипак, син Павлове сестре је некако сазнао за ову уроту и о њој обавестио 
свог ујака. Након тога, са својим сазнањима је упознао и римског заповед-
ника, који је наредио да се још исте ноћи, под јаким обезбеђењем Павле 
премести из Јерусалима у Кесарију. Тим поводом, овај заповедник по имену 
Клаудије Лисија, написао је писмо намеснику Феликсу. У њему га је, између 
осталог, обавестио о природи „прекршаја“ за којег је сужањ био оптужен:

„Желећи да дознам за какву кривицу га оптужују, сведох га у њихов си-
недрион. Нађох да га оптужују за спорна питања њихова закона, а да нема 
никакве кривице која заслужује смртну казну или окове. Пошто ми је пре-
дочено да се спрема напад на овога човека, послах га одмах к теби и тужи-
теље упутих да пред тобом кажу шта имају против њега. Здраво!“3

Овај службеник империје, као паганин кога нису интересовали јеврејски 
верски спорови, био је, очигледно, много објективнији у процени „деструк-
тивности“ Павловог деловања него „правоверни“ поглавари, који су били 
спремни да човека, због његовог другачијег религијског опредељења - осу-
де на смрт. Овај професионални војник је закључио да Павле није учинио 
ништа што би заслуживало кажњавање од стране државних органа – већ да 
се ради о обичном верском спору. 

Не имајући мира због тога што им је поново измакао из руку, неприја-
тељи еванђеља (првосвештеник Ананија, старешине и адвокат Тертул) до-
шли су пред Феликса и поново почели да износе лажне оптужбе – овога пута 
оштрије него икада до тада:

„Но, да те више не задржавам, молим те саслушај нас укратко по својој 
правичности. Нашли смо, наиме, да је овај човек куга, да покреће свађе 
међу свим Јеврејима по свему свету, да је првоборац назарејске секте, 

1 Дела апостолска 22:22. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 23:12-15. Нагласак мој.

3 Дела апостолска 23:28-30. Нагласак мој.
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па је покушао и храм да оскрнави (...) А Јудеји подупреше говорећи да је то 
тако.“1

Веома је интересантно да приметимо да религиозним људима, који себе 
називају управо правовернима (као у овом случају) уопште не смета да се 
лажно заклињу и лажно сведоче да би уништили оне који проповедају дру-
гачије – иако Свето писмо јасно заповеда: „Не сведочи лажно на ближњега 
својега“ (девета Божија заповест). Што је још горе, ова лажна сведочанства, 
уперена су против малобројних Господњих следбеника који иза себе немају 
велику масу народа која их следи и подржава – као што их имају традици-
оналисти. Реч одбране прогоњених и лажно оптуживаних апостола никада 
није пред светом била тако снажна као речи оптужитеља – који су се усуђи-
вали да са својим безочним измишљотинама иду и пред државне власти, 
захтевајући од њих хапшење и забрану деловања оних који им нису били по 
вољи. На сву срећу, представник римске државе који је, према Лукином све-
дочанству, „добро познавао“ јеврејску религију и актуелна спорна питања 
(24:22), не само да није поверовао речима јеврејских верских поглавара већ 
је, насупрот томе, радо слушао Павлове проповеди – препознајући у њему 
доброћудног и племенитог човека. Ипак, на жалост, није био довољно сна-
жан и одлучан да Павла ослободи сужањства, већ га је држао у затвору из 
жеље да угоди званичним јеврејским верским властима.2 Без икакве кри-
вице, овај апостол је у тамници провео две године, све до момента када је 
намесника Феликса заменио Поркије Фест. 

За време Фестовог управљања догађаји су се одигравали по раније виђе-
ном сценарију. Јудеји су поново покушали да наговоре римског гувернера 
да Павла спроведе у Јерусалим – да би га њихови фанатици пресрели и 
убили на путу (25:1-3). Када овај план није успео, пред намесника су дошли 
неки из Јерусалима са тешким оптужбама које, као ни све раније, нису мог-
ли да докажу. Ево како нас еванђелист Лука извештава о начину апостолове 
одбране:

„Павле се овако бранио: ништа се нисам огрешио ни о јудејски закон, 
нити о храм, нити о цара. Фест пак желећи да покаже своје благовољење 
Јудејима одговори Павлу и рече: хоћеш ли да идеш горе у Јерусалим и да ти 
се онде о овом преда мном суди? На то Павле рече: ја стојим пред царским 
судом, овде треба да ми се суди. Јудејима нисам учинио никакву неправду, 
као што и ти сасвим добро знаш. Ако сам пак крив, или ако сам учинио 
нешто што заслужује смртну казну, не избегавам смрт; али ако нема ништа 
од онога за шта ме ови оптужују, нико ме не може оставити њима на милост 
и немилост.“3

И сам Фест је схватио да утамничени није никакав злочинац, већ да је 
по среди његово неслагање са званичним јеврејским вођама по извесним 
верским питањима. Овај Римљанин, многобожац, веома је правилно проце-
1 Дела апостолска 24:4-6а, 9. Нагласак мој.

2 Веома сличан однос између државне власти са једне стране и верских оптужитеља и лажно 
оптужених са друге јесте присутан и у данашње време у Србији – о чему ћу више говорити у 
наредном поглављу.

3 Дела апостолска 25:8-11. Нагласак мој.
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нио ситуацију не допуштајући да буде наговорен обманама оних који су се 
заклињали да служе једином истинитом Богу. Пред краљем Агрипом Фест 
је изјавио:

„У то рече Фест: краљу Агрипа, и сви ви људи који сте присутни, гледајте 
овога, због кога је навалило на мене све мноштво Јудеја у Јерусалиму и 
овде, вичући да он не треба више да живи. Али колико сам ја докучио, он 
није учинио ништа што заслужује смртну казну, и пошто је он сам уложио 
призив цару одлучих да га пошаљем.“1

Након саслушања које је уследило, приликом којег је и сам Агрипа уви-
део истинитост Павлових речи као и неистинитост (лажних) оптужби које су 
пласирали израиљски верски поглавари, признао је да недостаје само мало 
да и он постане хришћанин (ст. 28). Изузетан пример како би се власти свих 
времена требале да односе према споровима између различитих религијс-
ких струја као и припадницима сатанизованих верских мањина показали су 
још пре безмало две хиљаде година двојица утицајних нехришћана:

„У то усташе краљ и намесник, Верника и сви који су седели с њима, па се 
повукоше и говораху међу собом: овај човек не чини ништа што заслужује 
смртну казну или окове. А Агрипа рече Фесту: овај човек могао би да буде 
ослобођен, да није уложио призив цару.“2

На крају прегледа Дела апостолских а у складу са нашом темом, можемо 
да закључимо да су постојала стална настојања лидера верске већине (јуда-
истичке, латинске, хеленске) да уз помоћ лажних оптужби нахушкају оби-
чан неупућен народ против објавитеља еванђеља. Такође, увиђамо да су ти 
исти лукави религијски лидери и други утицајни људи, који су иступали у 
име вековне отачке традиције, увек и изнова покушавали да изврше сна-
жан притисак на власти – да би се, очекујући да ће обманути и државнике, 
законском забраном ослободили физичке (или бар духовне) присутности 
верских неистомишљеника. Оваква тактика противника еванђеља, као што 
ћемо видети у наредном поглављу, није се мењала вековима и остала је не-
промењена до данашњих дана.

Прогони хришћана од стране паганског Рима

Иако смо у Делима апостолским могли да приметимо да су се представ-
ници римске власти (они који су били упознати са природом хришћанског 
учења) углавном уздржавали да Исусовим ученицима учине нешто нажао, 
правилно запажајући да оптужбе против њих нису засноване на чињени-
цама, у другој половини првог века одиграо се и први масовнији прогон 
хришћана. Наиме, 64. године нове ере избио је велики пожар у Риму, који је 
буктао више од недељу дана и резултовао потпуним уништењем једног неуг-
ледног градског кварта. Том приликом је живот изгубило много људи, а на 
хиљаде особа је остало без крова над главом. Градом се све више проносила 
вест о томе да је пожар подметнуо сам цар Нерон, желећи да на месту уни-

1 Дела апостолска 25:24-25. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 26:30-32. Нагласак мој.
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штеног насеља прошири своју царску палату. Када је сазнао да народ њему 
приписује кривицу за велику несрећу која је задесила становнике престони-
це, Нерон се досетио да терет кривице пребаци на неког другог. Дежурни 
кривац је била јеврејска религиозна секта следбеника Исуса из Назарета, тј. 
мала хришћанска црква о којој су становници Рима, у то време, веома мало 
знали. Будући да су хришћани проповедали да ће грешни свет у будућнос-
ти бити уништен ватром (у складу са 2. Петр. 3:7), било је сасвим логично 
њима приписати покушај уништења „грешног града“. Хришћани у Риму су 
били оптужени, такође, да проповедају мржњу према целокупном људском 
роду, као и да одржавају неке тајанствене ноћне обреде: 

„Непостојање храмова, окупљање ноћу, тајанствени обреди, заједничке 
трпезе мушкараца и жена – све то није могло да не побуди подозрење и 
природно је што су почеле да круже најчудовишније гласине: о оргијама, 
магији, ритуалним убиствима на хришћанским сабрањима.“1

Ево шта је о зверским мучењима хришћана које је уследило након ши-
рења недоказаних и недоказивих оптужби о подметању пожара, писао поз-
нати антички историчар Корнелије Тацит у својим „Аналима“:

„Да стане на пут гласинама, пронађе Нерон кривце и стане их кажњава-
ти пробраним мукама. То су били људи омражени због злодела која 
су чинили, а које народ називаше хришћанима. Име су добили по Христу 
који је за Тиберијеве владе погубљен по пресуди прокуратора Понтија Пи-
лата; потиснуто само замало, ово гнусно празноверје избило је и раши-
рило се поново, не само по Јудеји, где се то зло и родило, већ и по Риму, где 
се стичу и негују све могуће срамне и гадне вере са свих страна света. Најпре 
су похватани људи који су исповедали ту веру, а затим су они проказали чи-
таво мноштво других. Њима није доказана толико кривица за подметање 
пожара колико мржња на људски род. Погубљење хришћана служило 
је осталима за забаву: облачили су их у коже дивљих звери, пуштали псе да 
их растржу, распињали су их на крстове и палили, попут буктиња, кад се 
спусти ноћ.“2

Након оваквог свирепог убијања хришћана, које је додуше било ограни-
чено само на главни град империје, већих прогонстава није било до усто-
личења цара Домицијана, који је владао од 81. - 96. године нове ере. Овај 
владар је покушао да спроведе романизацију широм царства, која је под-
разумевала и поновно заживљавање култа императора – којег је требало 
поштовати попут божанства. Крајем првог века, највећи број хришћанских 
цркава се налазио у Малој Азији, па је прогонство Исусових следбеника, 
који су одбијали да цезара поштују као бога, у тој провинцији било и нај-
заступљеније. После Домицијанове смрти, римским царем је постао Трајан 
(98. - 117. г. н. е.) за време кога су шиканирања и усмрћивања верника била 
настављена. Иако још увек није постојао закон којим би било забрањено 
називати се хришћанином, поготово на истоку Христови следбеници су хап-

1 Александар Шмеман, Историјски пут Православља, стр. 57.

2 Види код: Милан Вукомановић, Рано хришћанство – од Исуса до Христа, стр. 38. Нагласак 
мој.
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шени и саслушавани пред римским властима. Свако ко би се одрекао Христа 
бивао би сместа пуштан на слободу. У противном – уколико би истрајавао и 
признавао припадност овом „опаком празноверју“ – био би осуђен на смрт. 
О оваквом поступању римских власти према хришћанима сазнајемо из пре-
писке између цара Трајана и проконзула Плинија – која је сачињена у дру-
гој деценији II века после Христа. Пошто је овакво стање трајало неколико 
деценија, за време владавине Марка Аурелија (161. – 180. год. н. е.) дошло је 
до погоршања ионако лоше ситуације по следбенике Сина Божијег:

„Двадесетогодишња владавина Марка Аурелија, просвећеног човека и 
филозофа, представљала је, помало парадоксално, и период најсуровијих 
прогона хришћана у Римској империји. Иако се ту ништа битније није из-
менило у самом законодавству (одрицање од Христа и даље је за собом пов-
лачило ослобађање затвореника), анонимни информатори који су мрзели 
хришћане могли су рачунати на то да ће њихове притужбе и пријаве против 
ових несрећних верника наићи на опште одобравање римских маса 
које су биле непријатељски расположене према том новом „празно-
верју“, тој новој „јереси“.“1

Тек почетком трећег века прогонства следбеника дрводеље из Назаре-
та су била и законом дозвољена. Цар који је покренуо нови талас убијања 
звао се Септимије Север. Он је 202. године нове ере издао едикт којим су 
хришћанство и јудаизам стављени ван закона. За све оне који би приступи-
ли некој од ових двеју религија била је запрећена смртна казна. Од после-
дица доношења оваквог закона нарочито су страдали хришћани из северне 
Африке.

Пола века после доношења првог законског акта којим је хришћанска 
религија била забрањена, на римски престо сео је човек који је отпочео први 
свеопшти прогон Цркве. Иако је владао само три године (249. - 251. г. н. е.), 
цар Деције (Декије) је успео да обезглави многе локалне цркве предајући на 
смрт њихове старешине – епископе. Овај император увео је и праксу свеоп-
штег жртвовања боговима, које се вршило под будним надзором посебних 
државних комисија. Многи хришћани, који нису успели да бежањем избег-
ну присуство на поменутим жртвовањима – били су убијани због свога од-
бијања да учине оно што им је било заповеђено.

Децијев наследник на престолу, Валеријан (253. г. - 260. г.), првих неко-
лико година је био благонаклон према хришћанима. Ипак 258. године, из 
непознатих разлога, наредио је да многе црквене старешине буду погубље-
не, а да верници племенитог рода (из виших слојева друштва) морају да 
предају сву своју имовину у државне руке. Уколико би истрајали у вери и 
њима је претила смртна казна.

Галијеновим ступањем на престо 261. године, наступио је 40-годишњи 
период у коме су прогонства хришћана престала, а Црква је ово време иско-
ристила да би поново ојачала и бројчано нарасла. 

Занимљиво је да је последњи хришћански прогонитељ Диоклецијан 
у првих деветнаест година своје владавине оставио хришћане на миру, да 

1 Наведено дело, стр. 246. Нагласак мој.
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би након тога донео читав низ закона који су поново озваничили отворе-
но непријатељство према новозаветним верницима. Прогонства су почела 
303. године. Те године, 23. фебруара, цар је објавио едикт који је подразуме-
вао спаљивање свих хришћанских светих књига, а са друге стране забране 
окупљања на званичним (црквеним) богослужењима. Већ следећег дана, 
донео је и други едикт којим је било предвиђено да се хришћанима одузму 
све стечене титуле (које су стекли у претходном периоду мира), као и то да 
они не могу бити тужиоци у било ком судском спору. Поново је ступила на 
снагу и одлука о њиховом прогањању и мучењу. Неколико месеци касније, 
донет је и трећи едикт који је налагао да старешине хришћанских цркава 
морају да обаве јавно приношење жртава на олтаре паганским боговима 
– као услов за ослобађање из тамнице.

Године 304. као и 306. под царем Галеријем биле су донесене још две 
наредбе о општем жртвовању паганским божанствима којима су морали да 
присуствују и узму учешће и хришћани. Свако опирање царској наредби до-
носило би веома негативне последице. Међутим, само неколико година кас-
није, цар Галерије се озбиљно разболео (311. г.) и изненада променио своју 
одлуку. Хришћанима је поново дозвољено да се окупљају у својим домовима 
ради богослужења, уз услов да не ремете јавни ред и мир, као и да се моле 
за цара и мир у римској држави. Већ следеће године (312. г.), познатим Ми-
ланским едиктом, цар Константин је прогласио хришћанску религију рав-
ноправном са осталима у царству. Наводно Константиново преобраћење у 
хришћанство које се десило на основу његовог чудноватог сна након кога је 
победио свога супарника за престо Максентија, представљало је први корак 
ка ономе што се догодило касније. А оно што се заправо догодило била је 
чудовишна трансформација званичне хришћанске религије, у којој је про-
гоњена Црква врло брзо дошла у позицију да и сама буде прогонитељ дру-
гих, те да у сврху спровођења тих прогонстава користи и државни апарат. 

О овом трагичном скретању Цркве са Богом зацртаног пута говорићемо 
у наредном поглављу.
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17.
црква која прогања

„Ово сам вам казао да се не саблазните. Искључиће вас из синагоге; чак 
ће доћи час да ће сваки који вас убије помислити да Богу служи. И ово ће 
[вам] чинити зато што нису упознали Оца – ни мене.“

Еванђеље по Јовану 16:1-3

„Церков гонима и удручајема, била греческа или латинска, може 
бити Христова церков; а она која гони и удручава нипошто не може 
бити, зашто је Христос бог мира и љубови, а не вражде и гоњенија. Дела 
поштена, она су нетелесни знак истинитога христјанства, а ко год вели 
да право верује, а неправедно и зло живи, он је сав лажа од главе до ногу, 
нити он има вере ни закона.“1

Доситеј Обрадовић

Након што је првих неколико векова безуспешно покушавао да кроз све-
товну паганску римску власт заустави напредовање Христовог еванђеља 
међу неспасенима, ђаво је променио своју тактику. Одлучио је да замагли 
веома јасну и једноставну поруку о спасењу тако што ће, како ће се касније 
испоставити, веома вешто извршити инфилтрацију многих паганских ве-
ровања и филозофских идеја у новозаветно хришћанство. Ђаво је, дакле, 
одлучио да кроз безбожне (а ипак религиозне) људе који су тобож служили 
Цркви, учини оно што је Господ стриктно забранио. То је било додавање 
нових учења и тумачења Христове и апостолске науке – која се нису изворно 
подразумевала нити веровала. О многим од ових учења писао сам детаљније 
у овој књизи. Заједно са одступањем од првовековног веровања, званична 
хришћанска Црква је силом прилика одступила и од онаквог опхођења пре-
ма свету и верским неистомишљеницима какво се еванђељем подразуме-
вало. Сваки читалац Новог завета веома лако може да примети да је Хрис-
тос увек (као и апостоли касније) наглашавао миротворство и ненасиље.2 
Такође, истицао је изнад свега љубав како према ближњима тако и према 
најцрњим непријатељима. Према овом благословеном учењу, сваки Исусов 
следбеник, као нановорођено дете Божије, које се одрекло само себе и узело 
крст на своја плећа (Мт. 16:24), морао би да буде испуњен љубављу до те 
мере да чак и не помисли а камоли учини некоме било какво, па макар и 
најмање зло. Ево неких од стихова из апостолских светих списа који говоре 
о оваквом Господњем учењу:

„Чули сте да је речено старима: ‘Не убиј’, а ко убије биће крив суду. А ја 
вам кажем да ће сваки који се гневи на брата свога3 бити крив суду. Ако ко 

1 Доситеј Обрадовић, Сабрана дела, први том, Просвета, Београд 1961. год. стр. 672.

2 Види: Мт. 5:7, 9, 38-48; Римљ. 12:14, 17-21. итд.

3 Под појмом „брат“ Исус не мисли на блиског телесног рођака (као што бисмо могли на први 
поглед да закључимо) већ на сваког припадника сопствене нације, или у ширем смислу на 
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каже брату своме ‘рака’, биће крив синедриону. Ако ко каже ‘будало’, заслу-
жиће пакао огњени.“1

„Него вама – који слушате – велим: љубите своје непријатеље, чините 
добро онима који вас мрзе, благосиљајте оне који вас куну, молите се за оне 
који вас вређају. (...) И како хоћете да људи чине вама, онако чини-
те и ви њима.“2

„Јер сте на то позвани, зато што је и Христос страдао за вас и оста-
вио вам пример – да пођете његовим стопама. Он греха не учини и 
превара се не нађе у устима његовим. Када су га вређали – он није одговарао 
увредом, када је страдао – није претио, него је препустио ономе који пра-
ведно суди.“3

Из свега прочитаног, јасно увиђамо да су за Христово име везани искљу-
чиво појмови љубави, праштања, трпљења и благосиљања других – како 
добрих тако и рђавих људи. Ипак, као што ћемо видети, сотонским упливом 
у оно што се од почетка IV века па надаље назвало званичном Црквом а 
данас постоји у облику Римокатоличанства и Православља, ранохришћан-
ска мерила понашања су одбачена а почела су да се примењују она која су 
својствена људима који не познају Бога. Наиме, хришћански мислиоци и 
цареви, као да су заборавили како је било њиховим претходницима, који су 
пролазили кроз свирепа мучења и убиства. Историчар Вил Дјурант износи 
историјске чињенице о полаганој „модификацији хришћанске етике“, и Цр-
кви која је од проповедања љубави и праштања постала религија насиља:

„Најозбиљнији проблем Цркве, одмах после усклађивања њених идеала 
са њеним опстанком био је изналажење начина егзистирања са државом. 
Успон црквене организације раме уз раме са државним чиновницима узро-
ковао је борбу за власт у којој је прихваћено међусобно потчињавање било 
предуслов за мир. На Истоку је Црква постала подређена држави; на Западу 
се најпре борила за самосталност, а затим за превласт. У оба случаја, савез 
Цркве и државе изискивао је знатну модификацију хришћанске етике. Тер-
тулијан, Ориген и Лактанције су учили да је рат увек противзаконит; 
сада када ју је држава штитила, Црква се помирила са оним ратовима 
који су сматрани неопходним да се заштити или држава или Црква. Она 
сама није имала средства присиле; али, када је сила изгледала 
корисна, она је могла да се обрати „световној руци“ да изврши 
њену вољу.“4

У време прогонства Цркве, један од њених малочас поменутих знамени-
тијих вођа, Тертулијан, истакао је једно веома значајно еванђелско правило, 
које нам, уз констатацију да је управо она (Црква) иницирала даља прогонс-
тва, преноси Александар Шмеман:

сваког потомка Адама и Еве, наших заједничких прародитеља.

1 Ев. по Матеју 5:21-22.

2 Ев. по Луки 6:27-28, 31. Нагласак мој.

3 1. Петрова 2:21-23. Нагласак мој.

4 Вил Дјурант, Историја цивилизације, Доба вере, том први, Народна књига Алфа, 1998. год. 
стр. 65. Нагласак мој.
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„Треба отворено рећи да управо Црква тражи од државе обрачун са па-
ганством, одриче сам принцип трпељивости. Заборавивши на речи Терту-
лијанове, упућене прогонитељима Хришћанства: ‘‘И опште право, и при-
родни закон траже да свако поштује бога у кога верује, не приличи рели-
гији да врши насиље над другом религијом.“1

На овај начин, заступајући идеје првовековног хришћанства, овај црк-
вени учитељ је потврдио чињеницу да се еванђеље може ширити само ми-
лосрдним проповедањем љубави и истине, без употребе било каквих метода 
присиле на потенцијалне обраћенике. Међутим, насупрот овоме ставу, а у 
складу са народном пословицом: ‘дај човеку власт па ћеш видети какав је’, 
и сам „равноапостолни“ цар Константин а поготово његови „хришћански“ 
наследници, под утицајем Цркве, отпочели су прогон поклоника многобо-
жачких религија. Према паганима су поступали на исти начин као и незна-
божачки цареви према хришћанима недуго пре тога, заборављајући очито 
на Христове и апостолске речи које су наглашавале да се на зло не узвраћа 
злим. Ево како о овом периоду времена, у коме су чињени злочини такозва-
них хришћана над нехришћанима, пише малочас цитирани руски право-
славни теолог:

„Са доласком на престо цара Теодосија Великог /379-395/, завршава се 
први циклус у развоју нових односа између Цркве и државе. Едикт из 380. 
године проглашава Хришћанство за обавезну веру, претвара је коначно у 
„државну религију“. Слобода коју је прокламовао Милански едикт 
била је укинута. Ми, међутим, знамо да је она била осуђена на такав 
крај од самог почетка. Њу је искључивала природа античке државе, основна 
њена карактеристика – теократска свест – не само да није уништена, но је, 
напротив била појачана обраћењем Константиновим. Фактички, прогањање 
паганства почело је још за време његове владавине. Још више се појачало за 
време његових синова. (...) Хришћански писац Фирмик Матерно у делу О за-
блудама паганских религија, које је написао за Константинове синове, сада 
их сам позива на насиље: „Помогните овим несрећницима, боље је спасти 
их мимо њихове воље, него им дозволити да страдају“... Свест хришћанска, 
у којој је кроз искуство мучеништва засјао јеванђељски идеал верске сло-
боде, биће задуго заслепљена визијом хришћанске теократије, која сада 
не само помоћу благодати, но и помоћу закона води ка Христу. И проћи 
ће много времена пре но што буде схваћен незнабожачки ка-
рактер ове теократије. Од Теодосија Великог Црква више није само 
савез оних који су поверовали, но и савез оних који су обавезни да верују. 
Државна санкција даће Цркви невиђену моћ...“2

Из овог текста јасно можемо да увидимо како је Црква за врло кратко 
време од престанка прогонства над њом самом успела да се удаљи од но-
возаветних идеала који су прокламовали слободу човека што се тиче избо-
ра сопствене религиозности, и постане моћна организација која присилно 

1 Александар Шмеман, Историјски пут Православља, стр. 149. Нагласак мој.

2 Наведено дело, стр. 148-149. Нагласак мој.
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покрштава нехришћане ради њиховог „спасења“. Момир Јовић додаје и сле-
деће податке:

„Толеранција је само нужна степеница за општу превласт а карактерис-
тична нетолерантност остаје према свему нехришћанском. (...) Још једна 
последица из IV до VI века у развоју хришћанства јесте укидање последњих 
античких институција: Платонове скоро деветовековне Академије; масовна 
разарања и спаљивања античких споменика и списа, руковођени фана-
тизмом великих црквених великодостојника.“1

Вил Дјурант такође пише о испољавању мржње „светих“ источних пат-
ријараха према верским неистомишљеницима:

„Хришћанство је сада (400) готово потпуно победило на Истоку. У Егип-
ту су домаћи хришћани (Копти) већ представљали већину становништва и 
одржавали на стотине цркава и манастира. Деведесет египатских бискупа 
признавали су власт патријарха у Александрији, чија је моћ била велика 
скоро као некада власт фараона или Птоломеја. Неки од тих патрија-
раха били су црквени политичари сасвим злоћудне врсте, као 
Теофил (у преводу: „Богољуб“; прим. И. С.) који је до темеља спалио 
пагански храм и библиотеку Сераписа (389).“2

О уништењу овог паганског храма и библиотеке од стране хришћанских 
„богоугодника“ предвођених митрополитом Теофилом, наш познати астро-
ном Милутин Миланковић је, држећи у рукама делове старих пергамената 
који се чувају у манастиру Метохиону у Цариграду (Истамбулу), у њихово 
име описао страхоте уништења кроз које су, пре много векова, они про-
шли:

„У четвртом веку, када је хришћанство захватало све више Александрију, 
изгубио се скоро сваки интерес за дела грчке науке да би се, напослетку, 
обрнуо у право непријатељство, које је године 392. дало себи толиког маха 
да је, као вихор, уништило сва дела грчке уметности и науке, нагомилана у 
Александрији, па и наш дом.

То је био страшан дан. Већ рано изјутра чусмо да се по Александрији купе 
руље да разоре и униште све трагове јелинске културе. И заиста, после под-
не насрну таква једна простачка руља на наш храм, продре у све ње-
гове просторије, уништи и опљачка све што јој до руку дође. За не-
вероватно кратко време цео храм је био потпуно опустошен, улице око њега 
претрпане разбацаним трубама папироса и свескама пергамента. Међу тим 
поцепаним плодовима грчког песништва и мудрости лежали су, разбијени, 
последњи остаци класичних дела грчке скулптуре. За њих се фукара није 
више бринула, али се још препирала о златну одежду Сераписове статуе и о 
златне и сребрне поклоне побожних приложника храма. Свађа препуње-
на простачким псовкама, претвори се, на послетку, у дивљач-
ку тучу, проли се и крв.

1 Момир Јовић, Рано хришћанство на Балкану, стр. 16-17. Нагласак мој.

2 Вил Дјурант, Доба вере, том први, стр. 82. Нагласак мој.
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Одједном наста тајац. „Митрополит, митрополит!“ шапутало се од ува до 
ува. На попришту фукарског беса указа се митрополит александријски Тео-
фило; сви, од реда, падоше на колена.

Архипастир александријски, окружен својом пратњом, посматраше бла-
гонаклоним погледом дело своје пастве. „Децо,“ рече он, „учинили сте 
богоугодно једно дело што сте разорили овај пагански храм, последње 
уточиште јеретичке вере и учења. Довршили сте онај посао који су некад 
почели наши свети оци, први христјани и апостоли. Та зар не пише у девет-
наестој глави дјела апостолских: ‘А многи сабраше књиге и спалише их пред 
свима; тако здраво растијаше и надвлађиваше ријеч Господња.’ Благодат 
Господа нашег Исуса Христа и љубав Бога и оца и заједница светога Духа са 
свима вама. Амин“.1

Поред овог „благословеног“ спаљивања александријске библиотеке и 
Сераписовог храма, Миланковић је описао и смрт учене Хипатије, кћерке 
познатог филозофа и математичара Теона, коју су „хришћани“ напали на 
улици и каменовали до смрти одвукавши је у цркву. Доситеј Обрадовић је 
овим речима прокоментарисао поменута злочиначка дела која су чинили 
људи предвођени злоћудним александријским патријарсима:

„У то време (како иста церковна историја сведочи) највећи мудраци царс-
тва греческога долазили би ове жене науку слушати, која јоште је славнија 
била за своје целомудрије и непорочност житија (телом прекрасна будући) 
нежели за науку.

На ову исту жену свети Ћирил весма мржаше: прво, зато што она није 
била христјанка него Јелинка, како јој је и отац и сав род био; а фторо, што у 
толикој чести и слави, као некакова богиња, бијаше. Петар, анагност свето-
га Ћирила, ревњив и ужежен у вери к богу и к светом Ћирилу, сабере мно-
ге себи подобне православне; оду у једну ноћ пак шчепају Ипатију, 
довуку је к цркви, свуку је голу нагу, пак је почну са шкољкама парати, и 
с ње живе месо на парчета кидати, док је тако уморе, пак онда с њом на 
ватру.

Ко не признаје овака дела за безбожна, погана и проклета? 
Ово, браћо моја, у церковној историји овако од слова до слова стоји. Сада 
сравнимо оваквих светаца дела са пресветом евангелском науком, пак ћемо 
ласно видити како стоје. (...) Они који целомудрено и живо Ипатијино тело 
на парчета кидају, - шта су друго него, под лажним именем христјана, пус-
тињика и светаца, бесни пси, љути убице и демони?“2

Да се оваквих „богоугодних“ дела мора да постиди сваки иоле здраво-
мислећи савремени хришћанин, који познаје Свето писмо и учење Христа 
Спаситеља, доказује нам и текст познатог српског психијатра и писца Вла-
дете Јеротића:

„Човек би најрадије прећутао историјске податке о свире-
пим прогонима многобожаца од стране хришћанског цара Те-
одосија (346-395), као и таквих безазлених обичаја међу њима, као што 

1 Милутин Миланковић, Кроз васиону и векове, стр. 101-102. Нагласак мој.

2 Доситеј Обрадовић, Сабрана дела, том први, стр. 656-657. Нагласак мој.



634

правОславље ОбасјанО еванђељем

су украшавање куће цвећем, да не говоримо о астрологији и другим прори-
цањима у разним пророчиштима, када фанатичан дух не би и данас владао 
светом као и пре толико векова. Варварско убијање противника од 
стране Теодосијевог претходника, хришћанског цара Валенса, 
што подсећа на Иродово убијање деце у време рођења Исуса Христа, било је 
усмерено на све људе чија су имена почињала са Теод, а после јавног изри-
цања пророштва Плотиновог учитеља философа Јамблиха, да ће цар Валенс 
погинути, а на његово место доћи цар чије име почиње са Теод. Јамблих је 
извршио самоубиство, да не би пао у руке суровог цара Валенса; а да иронија 
буде већа, Валенса је заиста наследио споменути Теодосије, назван Вели-
ки, после Валенсове погибије у рату. Ваља се још подсетити, да је, усред ове 
немилосрдне борбе младог хришћанства против паганизма, у IV веку 
после Христа, најмлађа од свих магијских вештина, алхемија, доживела свој 
процват (апологет ове вештине био је Зосимос из Панополиса), иако је, или 
баш зато, већ спомињани Теодосије прогањао и алхемичаре, наређујући 
спаљивање њихових књига и тражећи да се оно обави увек у присус-
тву једног хришћанског епископа. Историја спаљивања књига, која 
се вероватно неће завршити у Хитлеровој Немачкој и Стаљиновој Ру-
сији, почела је, као што видимо, рано, и то усред новонастале 
хришћанске државе.“1

Оваква политика прогонстава другачије мислећих и верујућих људи на-
ставила се и кроз све наредне векове у званичној Цркви, тј. црквама које 
себе сматрају наследницама доминантне религијске организације Римског 
царства четвртог столећа. (О међусобном сукобљавању различитих струја у 
оквиру „Цркве“, као и о убиствима која су се дешавала у међусобним обрачу-
нима „правоверних“ и „јеретика“, говорили смо у поглављу о Васељенским 
саборима, тако да на овом месту није потребно да их изнова понављамо).

Оно што је посебно значајно за ово наше проучавање јесте и сагледавање 
јасне историјске слике збивања у средњевековној Србији и још једна потврда 
чињенице да је већинска вероисповедна заједница у нашој земљи, која води 
своје порекло од „Цркве“ из доба цара Константина и његових наследника, 
наставила и даље да се руководи истим принципима и начинима деловања 
у односу на своје верске неистомишљенике.

Иако Православна црква у Србији жели да обмане наш народ (који уз-
гред буди речено веома мало познаје националну историју) у погледу неких 
периода у повести наше државе, у наредном делу поглавља ћемо јасно уви-
дети да је и она у средњем веку у готово истој мери поседовала дух инквизи-
ције попут западног Римокатоличанства.

ГЕНОЦИД НАД НЕПРАВОСЛАВНИМ СРБИМА У 
СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

У антисекташкој литератури која се појавила у последњих двадесетак го-
дина као „православни одговор“ на све израженију активност протестант-

1 Владета Јеротић, Старо и ново у хришћанству, Београд 2000. год. стр. 37-38. Нагласак мој.
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ских верских заједница у Србији, налазе се многобројне тврдње о томе да 
Православна црква никада није била ничији прогонитељ. Другим речима, 
она никада није угрожавала слободу вероисповести људима који су верова-
ли другачије и Библију тумачили различито од ње. На изјаве забринутости 
еванђеоских протестантских хришћана, који се од почетка деведесетих го-
дина прошлога века осећају посебно угроженим од стране верске већине (о 
чему ће бити више речи нешто касније), православни, желећи да себе при-
кажу у много бољем светлу од онога у коме се заиста налазе, износе између 
осталих и следеће тврдње:

„Антић (др Радиша Антић, један од водећих људи Адвентистичке цркве 
у Србији; прим. И. С.) вели да новинари, по нечијем задатку, шире мржњу 
на нашим просторима, и призивају Средњи Век са ломачама (кад је то 
Православље имало ломаче у Средњем Веку?).“1

„Зна се да православна Црква никад није користила торту-
ру за јеретике, нити је кога згромила у „Вартоломејској ноћи“, нити је 
водила верске ратове за истребљење инакомислећих. Зна се да 
православне државе нису никог насилно крштавале, нити су кочиле развој 
науке, нити су водиле крсташке ратове.“2

„Православље нема ватру „свете инквизиције“.“3

„Православна баштина којој припада већина житеља наше земље ника-
да нас није учила да прогонимо припаднике других вера или верских 
опредељења.“4

„Неки начини заштите од секташа не могу се прихватити нити се препо-
ручују за нас православне; тако на пример није нам дозвољена примена 
инквизиције, насилно прекрштавање, верски прогони; све ове 
радње наша Црква никада није примењивала нити су у складу са 
божанским пореклом наше Цркве.“5

Међутим, да ли је одиста истина да Православље никада није никога 
прогонило те да ни данас никога не угрожава? Већ смо малочас утврдили да 
су одређени хришћански цареви (од којих се неки у Православљу поштују и 
као светитељи) као и епископи били велики прогонитељи и рушитељи свега 
онога са чиме се тадашња „Црква“ није слагала! Руски аутор Л. С. Васиљев 
нам пружа следећи одговор на малочас постављено питање:

„У православној цркви у целини, због њене релативне слабости и малог 
политичког значаја, никада није било масовних гоњења типа ‘свете ин-
квизиције’, мада то не значи да она није прогањала јеретике и 
секташе у име јачања свога утицаја на масе.“6

1 Библија без Бога, Хришћанство без Цркве; Православље и секте II, Светигора, Цетиње 1997. 
год. стр. 167-168. Нагласак мој.

2 Наведено дело, стр. 171-172. Нагласак мој.

3 Од утопије до кошмара, Православље и секте I, Светигора, Цетиње 1997. год. стр. 11.

4 Зоран Д. Луковић, Секте, приручник за самоодбрану, Драганић, Београд 2003. год. стр. 8. 
Текст из ауторовог предговора. Нагласак мој.

5 Ранко Јовић, Секте и лажни пророци, Неготин 1994. Нагласак мој.

6 Л. С. Васиљев, Историја религија истока, Ново дело, Београд – Просвета, 1987. год. стр. 82. 
Нагласак мој.
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Дакле, и Православна црква је (премда мање од Римокатоличке, по 
мишљењу Васиљева), прогањала верске неистомишљенике. Оно што је по-
себно трагично у тврдњама припадника СПЦ о томе да православни ника-
да нису никога прогањали јесте порицање историјске чињенице да је у XII 
веку, за време владавине великог жупана Стефана Немање, извршен прави 
погром над припадницима српског народа који су се „усудили“ да не буду 
православни и исповедали богумилску веру. Као што ћемо убрзо видети, 
погром над богумилима којим се дичи данашња СПЦ називајући га само 
„спасавањем византијског правоверја од опаке јереси“, није представљао 
рат против добро наоружане непријатељске војске, већ масакр извршен над 
невиним људима, женама, децом и старцима, чија се једина кривица сас-
тојала у томе што су својом, богомданом слободном вољом, одлучили да ве-
рују другачије од владајуће већине. Ево како о опхођењу према богумилима, 
од стране благочестивог Стефана Немање и осталих православних владара 
(посебно византијских), пише историчар Василије Марковић:

„По Доментијану се такође главне заслуге Немањине за православље сас-
тоје у уништењу јереси. (...) Углед својој антибогумилској политици могао је 
Немања узети од тадање византијске династије Комнина. Алексије I (1081-
1118) био је шампион ортодоксије. Његова кћи Ана поноси се таквим радом 
свога оца и тражи за њега титулу тринаестог апостола. Алексије је био 
веома побожан и лично је улазио у најподробније дискусије са богумилима 
и павлићанима, и кога не би успео да преобрати у православље, 
он га предаваше ватри. (...) И Немања је своје богумиле кажња-
вао по одредбама византијских закона. У Византији прогоњени су 
богумили и за владе Манојла Комнина. Особити гонилац богумила био је 
цар Алексије II (1080-83). Неколике деценије доцније, за цара Борила, 1210, 
одржан је и у Бугарској, у Трнову, један сабор противу богумила. На томе су 
сабору богумили изобличени и стајаху „јакоже риби безгласни“. Они, који 
не хтедоше прићи православљу, „предани беше различним казнем и зато-
ченију“. Пре овога, вели се, није било таквих сабора у Бугарској. 

Није се Немања само за гоњење богумила угледао на византијске Комни-
не, већ је, изгледа, био узео и сву њихову црквену политику. Сем оштрог 
гоњења богумила познат је и близак однос Алексија I према свештенс-
тву.“1

„Средином 13. века пише Доментијан, како се, благодарећи Немањи, у 
Србији, „капишт“ (многобожачки т.ј. богумилски храмови) „раздрушише“ а 
„цркви Христови поставише се.“2

Сличне историјске податке износи и историчар Станоје Станојевић:
„Кад је Немања сазнао да се у Рашкој раширила богомилска јерес... (...) 

Немања је питање о положају богомилске вере у држави изнео пред држав-
ни сабор, да он ту ствар реши. Али ствар није била проста и није било лако 
решити је. У сабору је било доста великаша, који су и сами били прихвати-

1 Василије Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији; Лио, 
Горњи Милановац, 2002. год. стр. 55-57. Нагласак мој.

2 Наведено дело, стр. 58.
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ли нову веру, а било их је и таквих, који су је симпатисали и трпели је код 
својих поданика. Сви су се они, из уверења или из интереса, врло енергично 
опирали предлогу, да се ма шта предузме против богомила. Напослетку је, 
после огорчене дебате и бурних сцена, решено, да се богомили насилно 
искорене. Богомили су се наравно одупрли са оружјем у руци, и Немања је 
морао кренути на њих прави крсташки рат. У томе рату они су били 
побеђени и разбијени. Много је присталица нове вере том приликом по-
бијено, много их се разбегло по околним покрајинама, али су се многи 
притајили и остали у држави, чувајући учење и веру, која је годила њихову 
духу и одговарала њиховим назорима. Ипак у Рашкој после тога богомилско 
питање није никада више избило на површину.“1 

Историчар Владимир Ћоровић додаје још неколико података који нам 
казују какве су све бруталне методе (које су биле толико „богоугодне“ да се 
вероватно и Стефан Немања, попут Алексија I Комнина који је био тринаес-
ти, удостојио да назове „четрнаестим апостолом“) коришћене против ових 
јадних људи:

„Нарочиту је пажњу обратио сузбијању богумилске јереси и јачању пра-
вославља. Против јеретика је употребио врло оштре мере: њиховом учи-
тељу одрезао је језик, а следбенике је чак и спаљивао или натеривао у 
бег; имања им је запленио а књиге спалио.“2

Чак је и свештеник Ранко Јовић, као да је заборавио шта је неколико 
реченица раније написао, признао да се православни владар српске државе 
(и касније наречени светитељ „Свети Симеон мироточиви“) оружано обра-
чунавао са богумилским делом свог српског народа ради заштите званичног 
црквеног устројства:

„Сетимо се само историје када је Стефан Немања покренуо чак и војс-
ку да би заштитио православље а самим тим црквено и државно је-
динство, а то је време борбе са секташима (богумилима).“3

Оно што смо могли да сазнамо из управо наведених исказа наших при-
знатих историчара као и православних свештеника, јесте да је Стефан Не-
мања у поменутом „крсташком рату“ занавек затро богумилско име под не-
бом Србије и то најсуровијим методима које су одувек примењивали само 
најтоталитарнији друштвени системи, како они праисторијски тако и они 
савремени – за време царске и стаљинистичке Русије, нацистичке Немач-
ке или Авганистана под талибанском управом. Занимљиво би било укратко 
прокоментарисати и извештај историчара Станојевића у коме он вели да 
су се „богомили одупрли са оружјем у руци“, што би могло да нас наведе на 
(погрешан) закључак да је овај верски покрет поседовао и добро наоружану 
војску. Ову чињеницу (о богумилском оружаном отпору) злоупотребљавају 
данашњи православни сектолози говорећи да су из тог разлога они били 

1 Станоје Станојевић, Историја српскога народа, (Београд: Просвета), Алтера 1989. год. стр. 
101. Нагласак мој. 

2 Владимир Ћоровић, Историја Срба, Публик - Практикум, Земун 2004. год. стр. 135. Нагласак 
мој.

3 Ранко Јовић, Секте и лажни пророци, стр. 57. Нагласак мој.



638

правОславље ОбасјанО еванђељем

потенцијално опасни за државу – због могућег војног преврата и збацивања 
светих православних владалаца. 

Но, да ли су богумили заиста представљали опасност по државу? Ево шта 
о њима каже Чедомир Марјановић у својој књизи „Историја српске цркве“:

„За државу богомилство незгодно је било што је одрицало монарха и 
сталеже, а нарочито својим буквалним тумачењем VI заповести не убиј. 
Због чега сматрали су за грех да иду у рат.“1 

Дакле, богумили су сматрали грехом свако убијање, због свог дословног 
схватања шесте Божије заповести. Ову заповест схватали су управо онако 
каквом су је научавали Христос и апостоли.2 Из тог разлога, Немања није 
морао да брине да би било који припадник богумилског покрета икада из-
вршио „атентат“ на њега и угрозио његову владарску позицију. Са друге 
стране, богумилски отпор са оружјем у руци (овде се свакако ради о хлад-
ном ловачком оружју, тј. стрелама и ножевима које је у то време у кућама 
поседовала свака породица; попут данашњег месарског алата) против оних 
који су кренули да изврше свој крвави задатак – можемо да разумемо само 
као очајнички покушај престрављених српских домаћина да заштите своје 
куће и нејач од масакра који је био на помолу. Ипак, отпор мањине није 
успео. У најблажем случају, неки од богумила су морали, ради сачувања го-
лог живота, да се одрекну своје вере. Они истрајнији били су побијени или 
спаљивани на ломачама. Трећи су, напуштајући прадедовска огњишта, мо-
рали, без ичега свога, да беже главом без обзира. Њихова имовина је потом 
била подељена православнима, без обзира на десету Божију заповест која 
забрањује и да се пожели а камоли присвоји оно што је туђе. 

Но, било би добро мало детаљније проучити каква је то кривица била 
приписивана (а и још увек се приписује) богумилима – а која је довела до 
овог невиђеног истребљења? Ево како, оправдавајући Немањин злочин над 
делом нашег српског народа, данашњи православни аутори описују после-
дице које би донео претпостављени тријумф богумилства у средњевековној 
Србији:

„Да је ова јерес освојила Србију, она би је потпуно разрушила, и вратила 
је у прасловенско дивљаштво; било би то духовно, али и физичко, самоубис-
тво читавог једног народа. Срећом, Бог је благословио да у то време на пре-
столу Србије буде Свети Стефан Немања.“3

Но, да ли је то заиста тако? Према писањима историчара богумилство је 
било веома привлачно за многе савременике. Њихово богослужење је било 
прихватљивије за широке народне масе, због своје јасноће и једноставнос-
ти: 

„Такво учење било је примамљиво за прост народ, који је живео патријар-
хално, у задругама и племенима. Ако томе додамо да су њихове молитве, 
поука и проповеди биле на народном језику, биће нам јасно зашто се тако 
нагло ширило. Сем тога, грчко хришћанство приликом крштења натурало 

1 Чедомир Марјановић, Историја српске цркве, Београд 2001. год. стр. 53. Нагласак мој.

2 Види поново: Мт. 5:21-22; 1. Јованова 3:10-12.

3 Од утопије до кошмара, стр. 101.
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је новокрштенима само грчка, календарска имена, међутим богомилство 
одбацивало је грчка и давало само словенска имена. (...) Што се богумилс-
тво тако нагло ширило да је Немања утврдио на сабору да га има међу 
властелом и свештенством, показује да је оно било примамљиво 
за савременике, као и да је јака била код њега национална страна. То се 
види по томе што су имали јаку књижевност на народном језику у којој су 
биле заступљене апокрифне приче. Немања је наредио да се њихове 
књиге спале. Као несумњиво узима се да је та књижевност на чисто народ-
ном језику помогла израђивању српско-словенске (србуљске) рецензије.“1

У православној антисекташкој литератури, чија садржина текстова ди-
ректно крши одредбе Устава и закона наше земље (којима се гарантује 
равноправност припадника свих верских заједница), а у којој се оправдава 
овакво, напред поменуто, Немањино инквизиторство, наводе се и следећи 
„смртни греси“ богумила: непоштовање часног крста, светитеља и Богоро-
дице, неверовање у транссупстанцијацију (тј. „презирање причешћа“), пре-
зирање свештеника и неклањање пред иконама. Оно што се још приписује 
овој верској заједници је и непоштовање власти, веровање да је ђаво (зли 
бог) створио материјални свет, непоштовање брака и породице као и каст-
рирање мушкараца.2 Такође веровали су, веле православни, да је сваки чо-
век опседнут ђаволом и да треба да се моли да би га ђаво напустио.

Дакле, богумили су окарактерисани као анархисти који су поседовали 
манихејско-дуалистичку веру (веру у два бога – доброг и злог). Као такви, 
проглашени су државним непријатељима које, ако не другачије, онда ис-
требљењем треба довести у стање непостојања.3 Оно што је веома важно да 
истакнемо на овом месту јесте чињеница да је у Немањино време сва бо-

1 Чедомир Марјановић, Историја српске цркве, стр. 53. Нагласак мој.

2 Види у: Од утопије до кошмара, стр. 98-100.

3 Разлози који су довели до убијања многих протестаната у средњем веку у Европи од стра-
не римокатолика били су истоветни онима који су узроковали и истребљење богумила пре 
тога. То су биле лажи и клевете, измишљене кривице и тобожње опасности које су претиле 
римокатоличким државама у случају преовладавања „новог учења“. Ево шта је у свом пис-
му упућеном француском краљу Франсоу Првом 1535. године, у одбрану протестантског ве-
ровања, написао један од вођа реформације Жан Калвин: „Свакако, ако ко – да би изазвао 
мржњу према овом учењу, које се трудим да пред тобом оправдам – буде доказивао да су га 
већ заједнички и сагласно осудили сви сталежи, да му се судило и да је више пута осуђено, 
тај ништа друго неће рећи до да је делом било сурово оборено силом и завером противника, 
а делом злобно угушено њиховим лажима, преварама, клеветама и издајама. Си-
лом и насиљем су изречене сурове осуде против њега пре но што се и бранило. Преваром и 
издајом је жигосано као бунтовничко и злокобно. Да нико не би мислио како се без права 
жалимо на те ствари ти нам и сам можеш бити сведок, Врли Краљу, колико га лажних кле-
вета свакодневно пред тобом ружи. Наводно оно и нема другог циља до да све владавине 
и уредбе обори, да наруши мир, укине законе, властелинске и друге поседе растури: једном 
речи да све ствари извргне у неред. Међутим, ти си тек мањи део чуо. У народу се против 
њега износе ужасне оптужбе те би га, да су истините, сви осудили заједно са њеним 
ауторима на хиљаду ломача и хиљаду вешала. Ко би се сад чудио зашто је толико омражено 
од свих, кад се верује тако неправедним клеветама? Ето зашто су и сталежи једно-
гласни у томе да нас треба проклети, и нас и наше учење.“ Жан Калвин, Наук хришћанске 
вере; Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад 1996. год. 
стр. 26. Нагласак мој.
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гумилска литература спаљена, тако да информације о њиховом веровању 
не можемо да црпимо из оригиналних извора већ само из литературе оних 
који су над овом верском групацијом извршили геноцид. То нас свакако на-
води на закључак да у овакве изворе не можемо имати баш превелико по-
верење, поготово ако знамо да сви апсолутистички (ауторитарни) системи 
посежу за фалсификовањем докумената својих неистомишљеника и за при-
писивањем непостојећих кривица. У оваквом ставу нас још више утврђује 
чињеница (о којој ћемо касније много опширније говорити) да у данашњој 
антисекташкој православној литератури постоји читаво море дезинформа-
ција (тј. лажи и клевета) које бранитељи „једине свете и апостолске Цркве“ у 
двадесет првом веку шире о другачије верујућима. Па чак и поред постојања 
обиља литературе мањинских заједница (која, Богу хвала, није спаљена као 
богумилска) из које се и они као и грађанство могу истинито и „из прве руке“ 
да информишу о њиховом веровању.1 Остаје наравно и велико питање како 
је могуће да је овакво наопако учење (које богумилима приписују право-
славни) о негирању и затирању брака и породице и кастрирању мушкараца 
могло да буде са одушевљењем прихватано од стране властеле, свештенства 
и обичног народа? Много је вероватније да су ове оптужбе биле лажне2, као 
и многе упућене на рачун мањинских верских заједница које данас постоје. 
Но, треба обратити пажњу и на још једну важну ствар. У малочас цитираним 
текстовима наших знаменитих историчара, помиње се да су неки од визан-
тијских царева због истребљења јеретика безмало заслужили да се назову 
и апостолима. Разуман човек, који је уједно и познавалац Светог писма, не 
може а да у проглашавању свецима и апостолима оних људи који су у своје 
време били злочинци, не види Исусово упозорење о томе да ће доћи време 
када ће неки који Бога не познају убијати људе мислећи да управо Њему 
служе (Јн. 16:2-3). Ипак, колико је учење Православне цркве заправо пог-
решно, увидећемо и из следећег примера.

У новије време веома познати српски сектолог, писац дискриминативне 
књиге пуне нетачних информација и злонамерних поређења, полицајац Зо-
ран Д. Луковић, је у скраћеној верзији своје књиге (која садржи неке делове 
који не постоје у другим издањима) изнео овакво тумачење шесте Божије 
заповести „не убиј“:

„Не убиј, шесту Божју заповест, знају углавном сви. Међутим, многи, који 
би требало да знају (и зато нам је потребна веронаука), не знају да се овде, 
преводећи дословце са хебрејског језика, у ствари заповеда да се не почини 
злочин убиством. Дакле овде се не мисли на убиства када се живот узима 

1 Оно што је веома трагично, овим дезинформацијама које се пласирају у поменутој литера-
тури о верским мањинама у Србији готово безрезервно верује већи део неупућеног станов-
ништва наше земље. Уколико дезинформисање јавности о савременим верским заједницама 
у Србији двадесет првог века и те како успева, и поред обиља њихове литературе, колико ли је 
тек онда могуће обманути јавност по питању учења оних који су одавно затрти, и то у тој мери 
да ни једно једино слово, писано њиховом руком, до данас није сачувано.

2 И социолог религије Милан Вукомановић се слаже са оваквим ставом када, између осталог, 
каже следеће: „Можемо, дакако, претпоставити да су оптужбе против ових људи биле често 
засниване на гласинама, на стереотипним и популарним представама о њиховим учењима и 
активностима.“ Види у: М. Вукомановић, Свето и мноштво, стр. 78. Нагласак мој.
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по дужности, рецимо приликом извршења смртне казне над преступником 
нити у рату када се непријатељ ради одбране државе лишава живота. Тако 
аутентичним тумачењем, добијамо одговоре на сталне дилеме: Како се по-
нашати у војсци? Како се понашати у рату? Како се понашати у полицији? 
Тако исказујемо изворни верско-доктринарни став да вера не подразуме-
ва дефетизам. Тиме јасно предочавамо штетност извитоперених верских 
учења и њихових следбеника по државу поводом функционисања њених 
органа војске и полиције.

Свети Филарет Московски каже: ’Љуби непријатеље своје (личне), гнушај 
се непријатеља Божјих, а непријатеље отачаства сатри.‘ А Господ 
Исус Христос упозорава: ’Чућете ратове и гласове о ратовима. Гледајте да 
се не уплашите; јер треба све то да се збуде. Али још није крај. Јер ће устати 
народ на народ и царство на царство и биће глади и помора и земљотреса 
по свету‘ (Мат. 24, 6-7). Дакле ратови су, нажалост, ипак појава коју и сам 
Господ предсказује, а на коју треба бити приправан и витешки 
ради одбране народа знати, бити обучен прихватити борбу.“1

Дакле, према тумачењима руског светитеља и српског полицајца, Божија 
заповест „не убиј“ не само да не забрањује убијање, већ шта више налаже 
да се „сатру непријатељи отачаства“. То би требало да значи да је Стефан 
Немања истребио богумиле не кршећи – већ исправно тумачећи и изврша-
вајући Божију заповест која забрањује убијање. Богумили, који су ову за-
повест схватали и извршавали дословно – не желећи да било коме угрозе 
и намерно прекину богомдан живот, очигледно нису били у праву у свом 
тумачењу. Право значење ове заповести које заговарају светитељи и сам 
Луковић јесте (ако је и од полицајца – много је!) слободно истребљивање 
кривовераца и јеретика, како у средњем тако и у свим наредним вековима. 
Од које духовне силе потиче овакво наопако тумачење Божијих заповести 
излишно је и нагађати.

Са друге стране, сувишно је коментарисати и тумачење Исусовог про-
рочанства о доласку времена многобројних ратова из ев. по Матеју 24:6-8. 
Према Луковићу, Исус у свом говору упућује своје ученике да се припреме и 
узму учешће у крвавим ратним обрачунима, док је заправо истина да је Гос-
под својим следбеницима налагао да беже пред прогонитељима - без икак-
вог учешћа у ратовима, као и да се моле „да буду кадри да избегну све ово 
што ће се збити“ (Мт. 24:16, 20; Лк. 21:36).

На крају овог дела поглавља у коме смо говорили о трагичној судбини 
Срба богумила под влашћу светородних и богоносних Немањића, споме-
нућу још једну изјаву данашњих радикалних православаца, која представља 
врхунац ироније и „шлаг на торти“ свега до сада реченог. Изјава се односи 
на оправдавање физичког и духовног геноцида над делом српског народа 
у дванаестом веку и може много чему да поучи и упозори на могућу будућу 
судбину припадника неправославних верских заједница у Србији:

1 Зоран Д. Луковић; Секте, приручник за самоодбрану; Београд 2003. стр. 86-87. Нагласак 
мој.
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„Многи „хуманистички интелектуалци“, Немању оптужују због „суровос-
ти“ у обрачуну с богумилима, а нарочито због одсецања језика јересијарху. 
Они сматрају да је све могло да се постигне мирним путем, без крвопролића; 
Православну Цркву оптужују за „инквизиторски дух“, чак сумњају у светост 
Немањину. (...) Као што исправно примећује Будимир Алексић, „Немања их 
није прогонио због њихове вере као такве, већ због њихове намјере да ту вје-
ру наметну једном крштеном народу.1 Другим ријечима, Немања није ишао 
у Бугарску да одвраћа богумиле од њихове вјере (у том случају би стајала 
примједба да се он „недемократски“ односио према њима), већ су они до-
шли из Бугарске с намјером да један народ одврате од његове вјере.“2

Дакле, овај злочиначки подухват великог жупана и покољ деце, жена и 
стараца назива се „демократским чином“ јер се овај владар није дрзнуо да 
богумиле убија и на територији Бугарске, већ је то чинио „само“ по српским 
градовима и селима. (Очигледно је веома демократско и понашање дана-
шње СПЦ у нашој земљи према мањинским верским заједницама, јер их 
она не угрожава у иностранству (где и она сама представља мањину) већ 
само у Србији.)

1 Да ли је српски народ у Немањино време заиста био истински православан (тако да му није 
била потребна нека друга страна „вера“) у својој „Историји српскога народа“ нам објашњава 
Станоје Станојевић: „Услед снажног и укрштеног утицаја истока и запада у земљама и пок-
рајинама, у којима је српски народ становао, било је верско питање у српском народу, још 
од његовог доласка у нову отаџбину, готово увек врло актуелно, јер се о српске земље и пре-
власт у њима стално борила римска и цариградска црква, а хришћанство је у ово доба 
још увек, можда баш стога или бар и због тога, код Срба било врло слабо утврђено. 
Хришћанство је истина било у српским државама већ од дуже времена државна вера, али 
је у српском народу још увек било доста присталица старе вере, која је својом 
старином и обредима везивала и привлачила све консервативније елементе. (...) На тако 
неодређен, несређен и несигуран терен међу Србима у религиозним стварима, до-
шла је нова секта, богомилска, која је већ пре тога била ухватила корена у Бугарској, па 
одатле у ово доба у јачој мери почела продирати и у српске земље, наишав ту на врло погодно 
земљиште.“ (На странама 99-100). Из овог историјског описа јасно увиђамо да Срби за време 
Стефана Немање нису ни изблиза били у целини православни (доста је било и Срба римока-
толика; и сам Немања је најпре био крштен по западном латинском обреду), те да је било и 
доста Срба који су још увек били пагани. То би значило да су богумили имали и те како ши-
роко поље рада и на преобраћању Срба – многобожаца, те да није тачна тврдња данашњих 
православних који нас уверавају да су богумили имали за циљ наметање своје вере „једном 
крштеном (православном) народу“.

2 Од утопије до кошмара, стр. 102. Нагласак мој. На овом месту хтео бих да споменем још је-
дан важан историјски детаљ, који нас обавештава о једном од главних разлога популарнос-
ти богумилства међу Србима у средњем веку. Наиме, као што ћемо се из следећег навода 
уверити, ондашње православно свештенство, према речима чувеног презвитера Козме, није 
одавало утисак претеране духовности, већ супротно томе – прилично раскалашног, распус-
ног и недуховног живота. Говорећи о оправданости критике коју су богумили упућивали на 
рачун тадашњих православних верских пастира, наводећи самога Козму, Ћоровић пише: „Да 
је та социјална критика имала своје оправданости види се из речи које говори сам Козма: 
свештеници странствују по туђим земљама, па и у рођеној; не брину се о пастви него 
само о себи и својима; учествују у метежима, или пијанче „будући слуге утроби, 
а не богу“, или се заносе похотом; или се баве трговачким пословима; кад оду 
у манастире не могу да поднесу аскезу и дисциплину, па се враћају старом 
животу „као пси на своје бљувотине“. Учење богумила имало је великог успеха, нарочито 
међу Словенима.“ Историја Срба, стр. 99. Нагласак мој.
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Сматрам да смо довољно јасно одговорили на питање да ли је Право-
славље (између осталог и српско) имало своју инквизицију. Не само да смо 
закључили да је одговор позитиван, већ смо сазнали и то да је Стефан Не-
мања са својим сином Растком (Св. Савом) био инквизитор још у XII сто-
лећу, пола века пре званичног почетка Римокатоличке инквизиције – која 
је отпочела средином XIII столећа.1 

Када смо већ овако јасно утврдили претходне историјске чињенице, ос-
таје нам да се позабавимо много озбиљнијим проблемом. Тај проблем се 
односи на савремену дискриминацију (боље речено: сатанизацију легалних, 
и свуда у свету, па и код нас, признатих верских заједница) и угрожавање 
елементарних људских и грађанских слобода у Србији, од стране СПЦ која 
још увек делује заступајући идеје мрачног средњег века.

УГРОЖАВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ДИСКРИМИНАЦИЈА 
ВЕРСКИХ МАЊИНА У СРБИЈИ

У делу поглавља које је пред нама, ухватићемо се у коштац са једним 
веома озбиљним проблемом. То је проблем грубог кршења најосновнијих 
људских права и слобода, као што су право на поседовање вере и верско ор-
ганизовање. Од почетка осамдесетих година прошлога века, а поготово у 
време рата у бившој СФРЈ и међународних санкција, написано је од стра-
не православних аутора (што свештеника што лаика) више књига које на 
најгрубљи начин угрожавају не само основне људске слободе већ и живо-
те многих грађана. Слично аутократском систему који је у то време био на 
власти у нашој земљи, а који је преко медија проглашавао опозиционе пар-
тије и њихове присталице издајницима и страним плаћеницима – и грубо 
се обрачунавао хапсећи и батинајући активисте невладиних организација, 
и званична српска црква се користи истим средствима исказујући на тај 
начин своју недемократичност и тоталитарни дух. Наиме, као да се Србија 
налази ван Европе и цивилизованог света, у којима владају принципи де-
мократије, равноправности и толеранције различитости, поједини екстре-
мисти из редова СПЦ се понашају као да нисмо закорачили у XXI већ у рани 
средњи век. Већ више од две деценије (да споменем само новије време) на 
сцени су дискриминација мањинских верских заједница и рушење основ-
них начела демократије. Веома је позната чињеница да је стари назив за 
припаднике малих верских заједница - „нововерци“, средином деведесетих 
година у народу замењен много погрднијим називом – „секташи“. У исто 
време, почевши од књиге Лазара Милина „Црква и секте“, па све до нај-

1 О датуму отпочињања инквизиције на Западу, као и о методама које су коришћене против 
јеретика (а које су потпуно истоветне онима коришћеним на Истоку) у књизи „2000. годи-
на хришћанства“, читамо следеће: „Инквизиција (inquisitio = ислеђивање; sanctum officium) 
је установа у Римокатоличкој цркви, чији је задатак да ислеђује, суди и кажњава јеретике. 
Почетак рада инквизиције везује се за личност папе Григорија IX (1227-1241). (...) Упорни 
јеретици су осуђивани на смрт и то спаљивањем на ломачи. (...) Јеретицима је одузимана сва 
имовина, и то у корист државе, или Цркве, или пак саме инквизиције.“ ИА „Вукан’с“, Београд 
2000. год. стр. 74-75.
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новијих издања која се баве истом тематиком, све нетрадиционалне верске 
заједнице проистекле из протестантизма као и њихови чланови, третирају 
се као државни и друштвени непријатељи, јеретици, следбеници сатанских 
учења и душевни болесници. Сувишно је и говорити да су овако тешке оп-
тужбе крајње неосноване – барем када се ради о еванђеоским хришћанским 
заједницама и онима њима сличним. Моја намера свакако није да тврдим 
да у Србији не постоје малобројне сатанистичке и окултистичке групације 
склоне извршавању криминалних дела – против којих треба поступати у 
складу са предвиђеним законским одредбама. Али, зато сам велики против-
ник поистовећивања у јавности малих протестантских верских заједница са 
деструктивним култовима – што се најчешће злонамерно чини. У складу са 
својим многовековним непревазиђеним византијским менталитетом, којег 
је заступао и по њему се управљао (по питању „толеранције“ према верским 
неистомишљеницима) и родоначелник српског Православља, највећи део 
православних великодостојника у Србији намерно, пред неупућеном јавно-
шћу, ширећи дезинформације о верским мањинама, жели да се са њима, 
уз помоћ државног апарата, немилосрдно разрачуна. Оно што представља 
суштински проблем у српској јавности, по питању деловања протестант-
ских верских заједница са једне и сатанистичких култова са друге стране, 
јесте проблем генерализације. Наиме, као што ћемо се детаљно уверити у 
наставку поглавља, православни богослови као и други „стручњаци“ по пи-
тању секти, приликом изношења пред народ информација о деструктивном 
деловању сатанистичких култова, у исто време, под истим именом „секте“ 
сврставају и протестантске (у Србији нетрадиционалне) хришћанске зајед-
нице, чиме код неупућених слушалаца намерно стварају утисак да су све 
„секте“ једнако негативне и опасне попут сатаниста. Основни разлог овом 
намерном мешању неправославних са сатанистима, од стране бранилаца 
„једине, свете, саборне и апостолске Цркве“, јесте (као што смо у овој књизи 
аргументовано потврдили) њихово слепо и потпуно погрешно уверење да 
баш она представља праву Господњу Цркву која негује и чува непромење-
но првовековно Христово и апостолско учење. Сходно томе, православни 
цитирају Свето писмо и апостолска упозорења о доласку лажних пророка 
и учитеља – као да се она односе на неког другог а не на њих саме. Апостол 
Павле наиме каже:

„Али ако вам чак и ми, или анђео са неба проповеда еванђеље различито 
од онога које смо вам ми проповедали, нека буде проклет. Као што смо пре 
казали и сад опет велим: ако вам ко проповеда еванђеље које се разликује од 
онога што сте примили, нека буде проклет.“1

Пошто је дакле, по уверењу Источне цркве и сам апостол био „право-
славан“ (као и сви њихови свештеници који поседују апостолско прејемс-
тво), то мора да су проклети сви они који не исповедају православну веру 
(па макар били и високо морални људи). У томе се и крије читава загонетка 
у вези проглашавања еванђеоских протестаната секташима, јеретицима и 
сатанистима. Иако православни веома добро знају да баптисти, методисти, 

1 Посланица Галатима 1:8-9. Нагласак мој.
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назарени, пентекосталци, слободна браћа и остали еванђеоски хришћани 
нису нимало негативни по друштво у коме живе (што доказује и пример 
трагично пострадалог председника Републике Македоније, Бориса Трајков-
ског, који је био веома активан у оквиру Методистичке цркве (дакле био је 
„секташ“?!?) – а који је како у својој држави тако и широм света био вео-
ма цењен и поштован како због своје политике тако и због племенитости, 
моралности и осталих квалитета своје личности) они ипак верују другачије 
од „апостолске“ Православне цркве – те се стога речи о проклетству односе 
баш на њих. Наравно, ако се већ верује да еванђеоски протестанти носе на 
себи проклетство од самога Господа због исповедања лажне (душепогубне) 
науке, то значи да права Христова Црква (Православна) мора да заштити 
верни народ и на време га упозори на велику опасност која му прети. Доказ 
да је православним богословима као и сектолозима (нетеолозима) позна-
то да еванђеоски хришћани нису никакви сатанисти, већ морални људи и 
узорни грађани, говоре и следећа два навода из литературе која је иначе 
уперена против њиховог верског деловања:

„Дакле, закључимо: не мора неко бити отворено деструктиван да би био 
опасан. Напротив, секташи се труде да се допадну, да би стекли већи број 
следбеника. Није ваљда узалуд неки, рецимо, баптиста у свом завичају 3.000 
км удаљеном од Београда пуне три године мукотрпно учио српски језик, да 
би онда починио неки скарадан чин и био забрањен. Та врста секташа не 
врши компромитујућа кривична дела.“1

„На крају, морамо нешто напоменути. Ширење гласина у булеварској 
штампи о новопротестантским групама и свођење истих на сатан-
ске секте која упражњавају неморалне радње, дрогирање, опијање и 
слично – срамно је и ничим се не може оправдати. Таквих ствари у 
православној штампи и иступима православног епископата и свештенства 
није било нити ће бити.“2

Из наведених дела, писаних од стране аутора који нимало нису наклоње-
ни „новопротестантским сектама“, сазнајемо да уврежено мишљење већине 
људи у Србији о еванђеоским протестантима, које је створено необјектив-
ним (лажним) информисањем од стране „булеварске штампе“ (тј. дневних 
и периодичних листова, али и радија и телевизије), није нимало тачно. Та-
кође, чули смо и за то да ниједан свештеник СПЦ никада није ширио овакве 
гласине о „новопротестантима“. Но, ако и поверујемо да православни епис-
копи и друга свештена лица никада нису говорили о припадницима верс-
ких мањина као о алкохоличарима и блудницима, остаје чињеница да исти 
ти свештеници и остали који учествују у хајци (а који раде са благословом 
СПЦ), пишу и говоре о њима као о хијенама, уништитељима биолошког 
бића српског народа, као и о деструктивним и тоталитарним групацијама.3 

1 Зоран Д. Луковић, Верске секте, приручник за самоодбрану, Београд 2000. год. треће издање, 
стр. 302. (Текст Александра Сенића, под насловом: „Неокортички рат и верске секте као ње-
гово оруђе“). Нагласак мој.

2 Библија без Бога, Хришћанство без Цркве; Православље и секте II, Светигора, Цетиње 1997. 
год. стр. 181. Нагласак мој.

3 Упоређивање еванђеоских хришћана (тзв. „секташа“) са хијенама, називање истих плаћени-
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Пре него што пређемо на детаљнији преглед литературе православних ауто-
ра, који су срамно и ничим оправдано сврстали еванђеоске хришћане у ред 
са сатанистима, алкохоличарима и наркоманима, прочитајмо и неколико 
изјава које доказују моју тврдњу да следбеници религијског традиционализ-
ма у Србији, под утицајем своје погрешне светоотачке теологије, називају 
поштене и моралне људе сатанистима само из разлога њиховог другачијег 
веровања и ни због чега другог! Указујући на разлоге који су утицали на 
неопходност објављивања књиге „Од утопије до кошмара“ у издању Свети-
горе 1997. године, њен приређивач Владимир Димитријевић каже између 
осталог и следеће:

„Књига је настала у доба великих искушења нашег народа који, што сопс-
твеном кривицом, а што по вољи моћника овога света, страда више но икад 
у својој историји. Поред рата, економске беде, распада личног и друштвеног 
морала, пораста криминала, политичких зађевица и раскола, појавило се 
зло горе од свих зала, зло које насрће на дух србског народа – зло лаж-
них вера и опасних духовних заблуда.“1

„Човечанство је падало у јерес масовно, то показује историја многих 
народа, док се обраћење од јереси у Православље може запазити у малом 
броји појединачних случајева, и то ретко. О, како је страшан отров је-
рес! Отров од кога се тешко може исцелити – то је јерес. (...) Онога ко је 
побеђен грехом јереси и раскола, ђаво не куша другим страстима и очиглед-
ним гресима. И зашто би, уосталом ђаво кушао и борио се са оним ко је смр-
тним грехом јереси већ убијен вечном смрћу и ко је већ доспео у стање 
демонско?“2

Дакле, ствар је јасна. Сви неправославни верници (а поготово „нетради-
ционални“ протестанти и њима слични) се налазе у „демонском стању“ и 
као такви, као вукови у овчјим кожама, опаснији су и од самих следбеника 
сатане.3 Пошто се већ говори о томе да су „секте зло горе од свих зала“, а 
такође се заступа учење св. отаца које каже да благослов добијен од јере-
тика заправо представља проклетство4, онда није ни чудо што православ-

цима Запада као и верским агитаторима може се пронаћи у „Божићној посланици“ Патријар-
ха Павла и архијереја СПЦ из јануара 1995. године. Епископ нишки г-дин Иринеј је такође 
средином деведесетих година позивао васцели српски народ да устане против секташа који 
желе да биолошки униште Србе („Народне новине“, 14. 06. 1994.). Види у: Горан Максимо-
вић, Христа разапињу зар не?, Ниш 1995. год. стр. 46, 79. Александар Сенић, пак, вели да 
су по својем унутрашњем устројству све верске секте тоталитарне, а по последицама 
свога деловања деструктивне, (при томе, наравно, под називом „секте“ подразумева и све 
нетрадиционалне еванђеоско-протестантске верске заједнице). Види у: Зоран Д. Луковић, 
Верске секте, приручник за самоодбрану, Београд 2000. стр. 300.

1 Наведено дело, стр. 5. Текст из предговора приређивача. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 65. Нагласак мој.

3 Оваквих квалификација о „секташима“, за које се тврди да су вукови у овчјим кожама, те да 
су као такви опаснији и од правих сатаниста, можемо пронаћи на много места у литератури 
и новинским чланцима које су писали православни аутори протеклих 15-так година. Између 
осталих извора видети о томе и у књизи: Христа разапињу зар не? аутора Горана Максимо-
вића, на стр. 56, 90-91.

4 Види у: Од утопије до кошмара, стр. 32.
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ни великодостојници, искрену жељу припадника малих верских заједница 
да кроз своје хуманитарне организације помогну сиромашнима, социјално 
угроженима и расељеним лицима дељењем хуманитарне помоћи, називају 
чињењем „лажног добра“ (јер, побогу, откуд и помисао да од „ђаволоиманих 
секташа“ може да дође било какав благослов?).1 

Но, да бисмо се детаљно упознали са тиме какве све ставове заступају 
и какве (дез)информације о неправославним верским заједницама шире 
следбеници светородних Немањића, остаје нам да прочитамо наредне текс-
тове, који представљају прилично детаљан преглед неколико „антисекташ-
ких“ књига, од којих су неке доживеле и неколико издања.

Многи лажни сведоци дођоше

Према познатом српском „стручњаку“ за питање верских секти, поли-
цијском капетану Зорану Луковићу, који у свему заступа не интересе свих 
грађана државе којој служи (иако прима плату из буџета Републике у који 
доприносе уплаћују припадници свих националних и верских групација), 
већ искључиво интересе СПЦ, еванђеоске заједнице не само да се не могу 
називати црквама, већ им не приличи ни назив „мале верске заједнице“! За 
њих је, према његовом уверењу, адекватан само термин „секте“ и ниједан 
други:

„Да ли је оправдано њих (између осталих и еванђеоске протестантске цр-
кве, прим. И. С.) подводити под ’мале верске заједнице‘. Они су секте, а 
мале верске заједнице у Југославији и Србији су Јеврејска верска заједница, 
Словачка евангелистичка црква, Румунска православна црква, Лутерани, 
Руска православна црква. Иако по броју мале, оне су званичне, традици-
оналне, домаће верске заједнице и, што је најважније, ништа злонамерно 
спрам других народа и религија у нашој земљи не раде.“2

Луковићев колега по перу, сада нажалост покојни Александар Сенић, на-
води да су све секте тоталитарне и деструктивне – без много разлике. Мож-
да „новопротестанти“ не врше ритуална самоубиства попут сатаниста, али 
зато желе да униште државу и подреде становништво програмима секти, а 
уз то врше и шпијунажу у корист страних обавештајних служби. Ево шта о 
томе сазнајемо у одвојеним текстовима од господе Луковића, Сенића и пси-
хијатра Вукадина Цветановића:

„Расположиви подаци поуздано указују на то да стратезима „новог свет-
ског поретка“ верске секте / верски култови служе као изузетно повољно 
средство за остваривање њихових циљева. Наиме, без обзира на врсту 
и порекло, оне су под делимичном или потпуном контролом обавештај-
них служби једне или више држава.“3

1 Видети о овоме текст Горана Максимовића, под насловом „Право на хуманост“, у књизи: 
„Христа разапињу зар не?“ на стр. 62-68.

2 Секте, приручник за самоодбрану, Драганић, Београд 2003. стр. 99. Нагласак мој.

3 Текст Александра Сенића „Неокортички рат и верске секте као његово оруђе“, у књизи Зорана 
Луковића: Верске секте, приручник за самоодбрану, треће издање, стр. 300. Нагласак мој.
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„Вешто прикривен, а у основи крајњи и суштински циљ свих верских 
секти јесте моћ, и то, пре свега, верска и финансијска, а затим политичка, 
просветна, културна и, на крају, војна.“1

„Све верске секте, без обзира на коме се верском учењу утемељавају, 
имају универзални карактер и мондијалистичке претензије. Њихови међу-
собни односи су савезнички у односу на државу и Цркву које се доживљавају 
као главне препреке на путу остварења секташких претензија, усмерених 
ка успостављању неограничене моћи и потпуне контроле над новчаном 
масом, територијама и становништвом.“2 

Уколико додамо још и то да припадници тоталитарних и деструктивних 
секти (свих од реда – јер су све тоталитарне и деструктивне) представљају 
велику опасност по своје породице, јер је припадник једне такве (неимено-
ване) секте у Русији, по Андреју Курајеву, убио мајку и бабу, а мајчину од-
резану главу послао у пакету поштом на одређену адресу3, то значи да и све 
„новопротестантске“ верске групације треба прогласити штетним по држа-
ву и народ - и као такве забранити. Управо овакво решење (дакле прогла-
шавање штетним и забрану свих „нетрадиционалних“ верских заједница у 
Србији) заступа и психијатар Вукадин Цветановић. Наводећи предлог ђа-
кона Курајева упућен руској Думи (парламенту), о регулисању проблема о 
деловању секти у Русији, Цветановић каже да, уколико би се његов предлог 
применио на ситуацију у Србији, сви верски субјекти у нашој земљи би били 
подељени у четири групе:

„У првој групи би била Српска Православна Црква, као традиционални 
чувар верских осећања српског народа, са којом држава има однос сарадње 
на обострану корист и на корист српског народа. Другу групу би сачињава-
ле традиционалне вере на европским просторима: Римо-католичка црква, 
јеврејска и муслиманска верска заједница, Англиканска црква и Еванге-
листичка Црква. Према овим верским заједницама држава има толерантан 
однос, а само изузетно однос сарадње када то одговара битним државним 
интересима. У трећу групу би биле сврстане оне псеудохришћанске секте 
којима држава не признаје статус верских заједница, већ третира као 
организације које штете државним интересима, па према томе 
и интересима народа (јеховини сведоци, адвентисти, пентекосталци, итд.). 
Четврта група би обједињавала верске секте, гуру – покрете и психо органи-
зације које су због верског тероризма и криминала законом забрањене.“4

Основни проблем у овом Цветановићевом предлогу решавања „пробле-
ма“ деловања секти у Србији (по узору на предлог богослова Руске право-
славне цркве) а што се тиче штете по државне интересе коју тобож наносе 
еванђеоске протестантске заједнице у Србији, јесте тај што се његова тврдња 
не може доказати ни једним јединим аргументом. Овај лекар своје тврдње 

1 Зоран Луковић, Секте, приручник за самоодбрану, 2003. стр. 9. Нагласак мој.

2 Текст др Вукадина Цветановића у књизи: Од утопије до кошмара, стр. 238. Нагласак мој.

3 Види у: Од утопије до кошмара, стр. 216. Текст ђакона Андреја Курајева: „Секте као друштве-
ни проблем“.

4 Наведено дело, стр. 239. Нагласак мој.
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о нарушавању државних интереса од стране „новопротестаната“ базира на 
крајње сумњивим и непровереним подацима о тобожњој повезаности „свих 
секти“ (по А. Сенићу) са страним обавештајним службама, као и о томе да је 
крајњи циљ свих њих „неограничена финансијска, политичка и војна моћ“ 
(Сасвим је могуће да неки псеудохришћански или сатанистички култови 
имају овакве циљеве, али то свакако не важи за еванђеоске протестантске 
заједнице које у Србији бележе већ трећи век постојања и које су по својим 
активностима и веровању одавно познате државним службама). Еванђео-
ски верници се, даље, због своје искрене хришћанске љубави и доброте 
коју исказују према људима свих националности и вероисповести (јер су 
и њихове заједнице вишенационалне) - а по угледу на Христа и апостоле, 
проглашавају чиниоцима који утичу на слабљење националног идентитета 
(јер не заговарају екстремни национализам). Оптужују се и да представљају 
средство за остваривање тзв. „новог светског поретка“, који тежи растакању 
нација и националних религија и слабљењу система одбране националних 
држава (својим одбијањем оружја и неучествовањем у ратовима). Овакве 
оптужбе су можда могле да буду популарне до 5. октобра 2000. године, до 
када се државни врх наше земље, налазећи се у опште светској изолацији, 
борио против цивилизованих земаља Европе и Северне Америке (тј. против 
тзв. новог светског поретка – а готово све књиге против секти написане су 
баш у том периоду). Али, веровати у овакве оптужбе сада, када нам је земља 
примљена у Савет Европе а налази се на путу примања и у друге значајне 
светске институције, те када је у Србији донет и закон о цивилном служењу 
војног рока (без оружја) за који се одлучују и многи православни, заиста је 
беспредметно.

Но, пошто се међу нашим становништвом и даље читају књиге о секта-
ма писане за време режима Слободана Милошевића (а које садрже многе 
превазиђене оптужбе), као да се од октобра 2000-те године ништа није про-
менило у смислу преузимања многих одговорности од стране наше државе 
пред међународном заједницом, по питању развоја демократије као и људс-
ких права и слобода, потребно је да извршимо детаљан преглед православ-
не антисекташке литературе и аргументовано потврдимо да она, због мно-
гобројних неистина о деловању еванђеоских протестантских заједница које 
садржи, није достојна – не само читања и поверења него ни самог држања 
у рукама.

Испирање мозгова – слуђивање народа

„Од добрих ћеш се добру научити: ако ли се међу зле помешаш, изгу-
бићеш и оно што имаш ума. Ово ваља разумевати не само за опхожденије 
него и за читање књига. Има многоразличних бездјелица написаних 
и наштампаних, које је боље не читати, или ко их чита, дужан је 
здраво расуждавати, и добро од неваљала распознавати.“1

1 Доситеј Обрадовић, Сабрана дела, том први, стр. 620. Нагласак мој.
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У овом делу поглавља потврдићемо да су многобројне информације које 
се налазе у књигама разних сектолога као и у бројним новинским чланцима 
ништа друго до производ недовољног познавања материје од стране њихо-
вих аутора са једне и злонамерности са друге стране. Проучићемо раније 
веома популарну књигу новинарке Биљане Ђурђевић – Стојковић „Ловци 
на душе“, као и књигу „Верске секте, приручник за самоодбрану“ полицајца 
Зорана Луковића. Након детаљнијег прегледа ове две књиге, тј. оних њи-
хових делова који говоре о еванђеоским хришћанима и другим заједница-
ма насталим из протестантске реформације, рећи ћемо неколико речи и о 
осталој литератури која дискриминише мањинске верске заједнице, а која 
постоји на српском језику. 

Ловци на душе (Верске секте – Лексикон)

Новинарка Биљана Ђурђевић – Стојковић је до сада објавила четири 
књиге које се баве проблемом секти. То су: „Ловци на душе“, „Исповести 
жртава секти“, „Пази секта“ и „Верске секте – Лексикон“. На овом месту пре-
испитаћемо наводе из последње наведеног дела, издатог 2002. год, неко-
лико година након издавања првог – којим је ова ауторка постала позната 
српској јавности. 

На полеђини ове књиге (Верске секте – Лексикон) исписан је текст који 
садржи читаву гомилу ласкавих признања, међу којима издвајамо следеће:

„Биљана Ђурђевић – Стојковић (1963) је новинар и публициста из 
Београда. Написала је књигу „Верске секте и покрети – ЛОВЦИ НА ДУШЕ“, 
која је веома добро прихваћена у стручној јавности: уврштена је у ката-
лог светски значајних издања о сектама, затим у каталог национално 
значајних издања, а мишљењем Министарства просвете Србије, препо-
ручена је као литература за едукацију наставника, педагога, психолога, 
ученика старијих разреда и студената о сектама. „Ловци на душе“ су, по ан-
кети „Европљанина“, најбоља „хит књига“ домаћег аутора у 1998. години, а 
исте године је РТВ „Пинк“ прогласила ауторку тог бестселера за „Нај-жену“. 
(...) Лексикон секти је садржајно базиран на књизи „Ловци на душе“, али 
је другачије концепцијски осмишљен и прилагођен потребама савремене 
читалачке публике, те значајно допуњен и измењен у односу на претходну 
књигу. Нова књига Биљане Ђурђевић – Стојковић представља драгоцену 
грађу за истраживаче овог феномена, па је стога посебно препоручујемо сту-
дентима Филозофског, Теолошког, Медицинског, Дефектолошког, Правног 
факултета, Факултета политичких наука, Војне и Полицијске академије, 
запосленима у органима управе и другим заинтересованим институцијама 
и појединцима. Сасвим смо сигурни да је Лексикон секти књига коју у 
својој кућној библиотеци треба да има свака породица, ради превентиве и 
заштите својих укућана.“1

1 Биљана Ђурђевић – Стојковић, Верске секте – Лексикон, Народна књига Алфа, Београд, 
2002. год. текст на полеђини књиге. Нагласак мој.
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Очигледно, све ове топле препоруке делом су потекле и од стране над-
лежних из Министарства просвете Републике Србије. Уз веома ласкаву оце-
ну ауторкине стручности коју је исказала у својој првој књизи, као и њеним 
сврставањем у каталог светски значајних издања о сектама, за ову другу се 
вели да је садржајно базирана на књизи „Ловци на душе“, с тиме да је зна-
чајно допуњена и измењена (што би требало да значи да је још боља и доку-
ментованија од прве). У предговору за „Лексикон секти“, Биљана Ђурђевић 
Стојковић је записала слоган којим се руководила приликом састављања 
дела:

„Мото мојих претходних књига „Знањем се штити, Истином по-
беђуј!“, у потпуности важи и за ову књигу – Лексикон секти, коју треба да 
има свака институција и свака породица у држави.“1

Јасно је, дакле, да је ауторка уверена да су информације које је пружила 
о неправославним верским заједницама потпуно тачне и проверене, те да ће 
студенти свих могућих факултета као и многе установе којима се књига пре-
поручује, бити објективно информисане о тој „највећој бољки нашег време-
на“. Неупућеним читаоцима ће се, поред оволиког броја похвала упућених 
на рачун књига г-ђе Ђурђевић – Стојковић, чинити сасвим излишним да 
сумњају у истинитост било ког навода који се у њима налази. Но, нажалост, 
све похвале и препоруке упућене на конто претходно поменутих дела само 
доказују веома обесхрабрујућу чињеницу о томе да су чак и они који се баве 
проучавањем верског организовања и себе сматрају стручњацима, заправо 
страховито неупућени, те да испољавају изузетно висок степен незнања. 
Уврштавање књига ове ауторке у каталоге национално и светски значајних 
издања, и то од стране „стручне јавности“ је просто пренеражавајуће. Када 
се уз то подсетимо да је ауторка од стране РТВ „Пинк“ 1998. године прогла-
шена за „Нај – жену“ (каква телевизија таква и награда), а новинске анкете 
показале да се књига „Ловци на душе“ те године налазила међу најпродава-
нијим и најчитанијим, онда је сасвим јасно колика је размера дезинформи-
саности којој су, ни криви ни дужни, подлегли многи грађани наше земље.

Један од правих светски признатих стручњака, социолог религије проф. 
др Драгољуб Б. Ђорђевић је, због веома негативног учинка којег је за собом 
донело објављивање књига поменуте новинарке, чак био приморан да изда 
и своју књигу која се бави истом проблематиком. Ево шта је овај признати 
аутор написао у предговору своје књиге, а што се тиче разлога који су га 
натерали да је објави:

„Томе доприносе и домицилне цркве које редовно стигматизирају кул-
тове и секте, проглашавајући их сатанистичким, тоталитаристичким 
и деструктивним квазирелигијским појавама. Надође и време, попут на-
шег, када се организовано и циљано, случајно и стихијски створи јак анти-
култни и антисектарни покрет, ствар доведе у жижу интересовања јавног 
мњења и отпочне битка „са свим и свачим“. „Не требећи жито од кукоља“ 
сеје се штета свуда и свакоме. (...) Премда сам и раније био у прилици да ре-
агујем на екстремно поступање антикултних покрета ... сада издајем књигу 

1 Наведено дело, стр. 7. Нагласак мој.
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Пророци „нове истине“: култови и секте (Шта треба да знамо о новим ре-
лигиозним покретима?) као одговор на заживљавање некултивисаног, не-
зрелог и наивног антикултног покрета у нас. Покрета, који само једним 
својим изданком – „писанијем“ Б. Ђурђевић – Стојковић Ловци на душе: 
верске секте и покрети (Београд, самостално издање 1997) – „слуђује“ 
неуко и недужно грађанство, неопрезне и жељне сензација, и нано-
си голему штету Српској православној цркви, свима онима за које се тобож 
бори.“1

Према истом аутору, који је испред Министарства просвете одржао мно-
гобројна предавања и трибине широм наше земље2, а насупрот уверењу мно-
гих да су ишчитавањем књига православних аутора о сектама „попили сву 
памет овога света“, велики број наших људи поседује веома скромно знање о 
пореклу и деловању малих верских заједница у Србији – што их чини веома 
погодним за манипулацију од стране самозваних стручњака:

„Најзад, прокрстарио сам последњих годину-две Србију, држећи, често 
и испред Министарства просвете, на десетину јавних предавања и триби-
на пред више хиљада слушалаца: директора, професора, ђака основних и 
средњих школа, средњошколских и универзитетских предавача социоло-
гије, полазника различитих семинара из демократије, мултикултурализма 
и интеркултуралности и „обичних“ грађана. Њима, више или мање, мањ-
ка систематско знање о новим религиозним покретима, а неки су 
и елементарно неписмени по питању разликовања типова верског 
организовања.“3

Поставља се питање, како је могуће да, са једне стране, некаква „стручна 
јавност“ веома позитивно оцени рад г-ђе Ђурђевић – Стојковић, а да у исто 
време један од водећих стручњака у нашој земљи назива учинак ових дела 
„слуђивањем неуког и неупућеног народа“? Неко је по овом питању очиг-
ледно „неук и неупућен“! Шта више, у својој књизи г-дин Ђорђевић наводи 
и читав низ наслова које нипошто не препоручује онима који желе да буду 
објективно информисани о пореклу и деловању малих верских заједница у 
Србији – поготово оних проистеклих из протестантског покрета. Ево које су 
то књиге:

„Никако прочитати. Књиге се не препоручују онима који желе де-
таљније упознавање са веома балансираним и стручним богословским, по-
литиколошким и социолошким увидом у феномен верског организовања. 
Материја је изложена једнострано и пристрасно; велики је знак 
питања да ли писци коректно заступају православни поглед на оно што није 
црква.

1 Драгољуб Б. Ђорђевић, Пророци нове истине, секте и култови, Ниш 1998. год. стр. 7. Нагла-
сак мој.

2 Колико је велика неупућеност надлежних у Министарству просвете по овом питању доказује 
и управо поменута чињеница. Наиме, Министарство под чијим покровитељством предавања 
држи г-дин Д. Б. Ђорђевић је, о књизи г-ђе Ђурђевић – Стојковић „Ловци на душе“ коју овај 
социолог религије сматра средством за слуђивање народа, донело веома позитивну оцену 
препоручујући је сваком грађанину у Србији.

3 На истом месту.
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Епархије жичке (стр. 120).

2. Милин, Л. (1982), Научно оправдање религије – Црква и секте, Краље-
во, Епархија жичка (стр. 472).

3. Милин, Л. (1997), Нове вере – старе заблуде, у: Епископ Николај (Ве-
лимировић) – Лазар Милин, Православна Народна Хришћанска заједница 
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издање. (стр. 191).“1

Да ли је наш угледни социолог религије у праву када каже да напред 
побројане књиге не треба „никако прочитати“? Што се тиче књиге Лазара 
Милина, „Црква и секте“; о недоследностима тумачења Библије које је аутор 
у њој заступао, као и о погрешним информацијама и оптужбама на рачун 
протестаната које је у њој изнео, већ сам говорио раније у овој књизи те сада 
није потребно да понављам. Остала дела која је Ђорђевић навео вероватно 
у много чему наликују на она која ћемо мало касније детаљније описати, те 
стога не чуди да су стигла на списак оних која се не препоручују људима који 
желе да остану при здравој памети. 

На крају поглавља, закључак који ћемо извући недвосмислено ће потвр-
дити да је наш угледни професор био у праву – када је поменуту литературу 
прогласио једностраном и пристрасном (као и очигледно дискриминатив-
ном и „слуђивачком“).

Ево на који је начин један од еванђеоских протестантских теолога ре-
аговао на многобројне неистине којих је крцата књига „Ловци на душе“, 
чиме је потврдио тезу др Ђорђевића да поменути наслов не заслужује ни да 
буде прочитан, а камо ли да се поверује његовим тврдњама. Под насловом: 
„Шарлатанство уз позитивно мишљење Министарства просвете“, Бранко 
Бјелајац је написао следеће:

„Самозвани стручњак за верске секте и покрете, новинар „Војске“ Биља-
на Ђурђевић – Стојковић, која иначе у својим текстовима не прави разлику 
између пентекостне и баптистичке верске заједнице, која за пентекосталце 
сасвим нетачно тврди да се њихове цркве називају „гидеонитске цркве“, и 
која је аутор две високотиражне књиге: Ловци на душе и Исповести жртава 
секти, претходно у деловима објављиване у часопису „Војска“ и као фељтон 
у „Вечерњим новостима“, свесно заједнички наводи деструктивне секте и 
домаће мале верске заједнице.

У поглављу ‘Хришћански реформатори или отпадници’ ауторка наводи 
следеће групације: богумиле (у Србији истребљене давно пре реформације), 
катаре (већ вековима не постоје у том облику), хусите (последњи асимило-
вани пре 80 година у Војводини у друге протестантске заједнице), протес-
танте (ауторка не прави разлику између протестантског верског покрета 
и локалне заједнице регистроване под тим именом у Србији), меноните 

1 Исто, стр. 13-14. Нагласак мој.
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(ауторка тврди да они не користе струју и не читају новине, а да је вожња 
аутомобила грех! – да то само чују у Менонитском централном комитету у 
Женеви или на неком од њихових универзитета у Канади, САД и Холандији, 
брука би пукла по многим стручним часописима, а о хуманитарној помоћи 
Југославији да и не говоримо), квекере (којих никада није било на нашим 
просторима), лутеране и словачке евангелике (ауторка не препознаје да је 
то иста црква само да су у питању верници немачке и словачке национал-
ности регистровани у две цркве), те Реч живота, хришћанског покрета који 
је основао Улф Екман (ауторка га назива Олф Икран). За овај покрет ау-
торка каже да одржава контакте да Удружењем еванђеоских свештеника и 
верника Србије, за које каже да га сачињава и словачка евангеличка црква 
(што је нетачно).

Даље, ауторка наводи организацију „Нови живот“ из Београда, за коју 
каже да „тесно сарађује са Великом армијом изасланика“ – која је запра-
во тактичка војна јединица која има 6.000 америчких плаћеника и стоти-
не хиљада добровољаца у 131 земљи света! (Хришћанско удружење Нови 
живот познато је у свету, и оно окупља младе хришћанске вернике разних 
деноминација у студентским градовима и универзитетима. По њиховом 
програму влада Мађарске припрема ученике средњих школа у превенцији 
против ХИВ вируса, а њихов дугометражни филм ИСУС редовно се прика-
зује на нашим државним и приватним ТВ станицама сваког Божића и Вас-
крса). (...) Даље, наводећи верске групације, ауторка у ову групу укључује 
неколико верских заједница које никада нису постојале на територији СРЈ, 
а познате су као деструктивне и опасне, као и неколико верских заједница 
које по својој суштини и веровању нису хришћанске, иако се можда издају 
за такве. Пре свега, ради се о Храму народа (секти која је извршила масовно 
самоубиство – 940 особа, пре 25 година), Белом братству (секта активна у 
Украјини и Русији која покушава да се политички активира), и Лози Дави-
дијанаца (по Дејвиду Корешу који је одвео у смрт 85 следбеника у Америци). 
Нису јасни мотиви ауторке зашто је баш ове три групе посебно прикључи-
ла домаћим верским заједницама, осим да намерно идентификује домаће 
са страним групацијама, иако немају никакве везе. Подвалу представља и 
„угуравање“ у овај списак и тзв. „прахришћанске заједнице Универзални 
живот“, групе која верује пророчици Габријели и која ни у ком случају не 
спада у хришћанске верске заједнице. Ово намерно бркање хришћанских 
мањинских верских заједница и других групација корисно је само у једном 
смислу – да се обезвреди њихово постојање и деловање.

Узимајући у обзир обимно непознавање материје које је ауторка пока-
зала, морамо се запитати како је могуће да је овај рукопис добио ласкаве 
оцене Министарства просвете Републике Србије, а који је одштампан на 
корицама књиге, у намери да наведе купца да у књигу има пуно поверење:

„Из наведеног следи да ова књига представља погодну литературу за еду-
кацију наставника, стручних сарадника и васпитача, као и свих других који 
професионално раде са младима... Отуда је препоручујемо школама.“1

1 Удар на верске слободе, текст Бранка Бјелајца, стр. 106-110. Алфа и омега; Београд 2001. год. 
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Након уочавања свих претходно разоткривених дезинформација и зло-
намерности које ауторка пропагира под паролом: „Знањем се штити, Исти-
ном побеђуј!“, начинићемо коначно и преглед „исправљеног и допуњеног“ 
Лексикона верских секти. 

Као што се и очекује од једног лексикона, термини у њему су поређани по 
абецедном реду (несхватљива је чињеница да је ова књига, која се здушно 
бори за српство и Православље, штампана на латиници уместо на ћирили-
ци). Тако су, без икакве поделе, да би неупућени читаоци још више били 
збуњени, поређане тзв. традиционалне протестантске цркве као и „ново-
протестантске“ заједно са окултистичким организацијама, вештицама, хин-
дуистичким гуру покретима и сатанистичким култовима. Тако, адвентисти 
су се нашли у друштву алуита (једне исламске секте), античких многобо-
жаца, АMORC (древни мистични ред ружокрсташа) и асасина (убица). Бап-
тистичка црква, сврстана је раме уз раме са белим вештицама, братством 
змије и братством унутрашње светлости. Црква Божија и црква гидеони-
та (погрешан назив за пентекосталце) су под словом „Ц“ сврстане заједно 
са сатанистичким култовима Црном ружом и Црном шкорпијом. Тради-
ционална протестантска Евангеличка црква (ауторка је погрешно назива 
„Евангелистичка“), која се по Зорану Луковићу нипошто не може назвати 
сектом, налази се у „Лексикону секти“ под словом „Е“ као и ЕГЦ (гностичка 
католичка црква – тј. још један сатанистички култ). Даље, Христова црква, 
Христова црква јеванђелске браће као и Христова духовна црква налазе се 
заједно, у истој целини, са Храмом народа и Храмом сунца (култовима чији 
су припадници извршили колективна самоубиства 1978. и 1995. године). 
Малочас поменута Евангеличка црква, сада под називом „Лутеранци“ (иако 
је исправно: Лутерани), налази се поново у друштву деструктивних култова, 
овога пута оних под словом „Л“: Lucis (Luciferov) trust и Лозе давидијанаца. 
Еванђеоске протестантске деноминације менонити и методисти су удруже-
не са међународним вештицама и мистеријама братства змије. Пентекостна 
црква се проучава заједно са Покретом пагана и проституткама за Исуса, а 
традиционална протестантска Реформатска црква (ауторка погрешно каже 
„Реформаторска“) и Реформни покрет адвентиста са сатанистичким и езо-
теријским култовима Рајска врата, Ред соларног храма и розенкројцерима 
(ружокрсташима). Да од лошега може бити још горе, доказује и по трећи 
пут помињање (као да јој се ова црква нешто посебно замерила) Евангелич-
ке цркве (сада под називом: Словачка евангелистичка црква). Она је овога 
пута стављена у исти кош са Сатанском црквом, Сатанском црквом Енглеске 
и Стазом гностичке светлости (такође окултном организацијом).

Поред оваквог злонамерног сврставања протестантских цркава раме уз 
раме са сатанистичким култовима, ради збуњивања јавности која ће, на 
крају крајева, закључити да је свима заједно ту и место, Биљана Ђурђевић 
– Стојковић је приликом описивања порекла учења и деловања хришћанс-
ких заједница изнела и већи број неистина – због сопственог, веома повр-
шног, познавања материје. Не само да највећи број уистину деструктивних 

Нагласак мој.
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култова, које је ауторка мање или више тачно описала, не постоји у органи-
зованом облику у нашој земљи, те је било непотребно њихово спомињање 
заједно са легално делујућим верским заједницама, него се наводи и очиг-
ледно нетачан податак МУП-а да секте у Србији (све заједно) броје ништа 
мање него 460.000 припадника!!! Познато је да се на попису становништва 
одржаном 2002. године само око 20.000 људи изјаснило да припада не-
традиционалним хришћанским верским заједницама, и још око 1000 оних 
који припадају покретима који воде порекло са Далеког истока. Тај број је 
реалан за свакога ко зна да адвентиста у Србији има око 8.000, баптиста 
око 3.000, пентекосталаца око 4.000, Јеховиних сведока око 4.000 и свих 
осталих још неколико хиљада припадника. Реч је наравно само о крштеним 
(одраслим) члановима ових верских заједница. Уколико овом броју додамо 
и њихову децу која похађају веронауку, као и пријатеље (тј. „симпатизере“) 
цркава који долазе повремено на богослужења, овај број може бити увећан 
за евентуално још 10.000 људи. Тако, постаје јасно да МУП Србије уопште 
не поседује истините податке о броју припадника мањинских верских зајед-
ница у нашој земљи, те да се његови подаци ни најмање не слажу са изве-
штајима са пописа становништва.

Када је реч о конкретним тврдњама везаним за поједине верске заједнице 
(а које су или нетачне или контрадикторне), можемо да издвојимо следеће. 
Поред нетачне информације да адвентисти у Србији броје 80.000 чланова 
(адвентисти би на ову тврдњу вероватно цитирали познату народну изреку: 
„Из твојих уста - у Божије уши!“), за њихове мушке чланове се најпре каже 
да одбијају ношење оружја у војсци, да би се након само неколико речени-
ца изјавило да они ипак служе војску и носе оружје. Што се тиче баптиста, 
осим нетачног податка да је ову „секту“ основао извесни Томас Минцер у XVI 
веку, за њих се каже да су за време 2. светског рата у Хрватској сарађивали 
са усташама а да су се у Македонији испољили као бугарофили1 (у преводу: 
били су и остали непријатељи српског народа попут свих осталих секташа). 
За баптисте се такође нетачно наводи да служе војску али одбијају оружје 
(лично познајем баптистичке вернике који су, не само са оружјем служи-
ли војску, већ су у оквиру јединица ВЈ за време бомбардовања 1999. године 
били на Косову и Метохији и заједно са осталом нашом војском оружано 
се сукобљавали са терористичким формацијама ОВК). На крају, ауторка за-
кључује да баптисти нипошто не могу бити црква јер немају светодуховску 
везу са Исусом Христом, те стога новокрштени нити примају Светог Духа 
– нити Њега уопште има у баптистичким богомољама (дословно иста фор-
мулација у вези баптиста се налази и у књизи Зорана Д. Луковића „Верске 
секте – приручник за самоодбрану“ на стр. 61.). Када пише о Евангелистич-
кој (тј. Евангеличкој) цркви, ауторка каже да је за време Другог светског 
рата њен бискуп, Немац др Филип Поп од ове цркве направио експозитуру 
гестапоа, а да је његов син Едгар био сатник у домобранској Павелићевој 
војсци. Сам Филип Поп је, према г-ђи Ђурђевић Стојковић, заслужено ка-
1 Г-ђа Ђурђевић – Стојковић за ове тврдње у својој књизи није навела нити један аргумент или 

историјски пример који би поближе описао природу сарадње припадника ове верске зајед-
нице са војним формацијама које су наведене.



657

црква кОја прОгања

жњен после завршетка рата (стрељан од стране партизана као фашиста, тј. 
сарадник окупатора). Сви ови подаци су заправо требали да докажу да су и 
евангелици, попут баптиста, у прошлости били српски непријатељи, иако је, 
поређења ради, ауторка заборавила да спомене да су за време Другог светс-
ког рата, и православни (пре рата крштени и „са Христом сједињени“) Срби 
имали више оружаних формација које су међусобно ратовале и чији су се 
припадници међусобно убијали (партизани, четници Драже Михаиловића 
и Косте Пећанца, Љотићевци, Недићевци).

У делу своје књиге у којем говори о Јеховиним сведоцима, а у вези њи-
ховог одбијања служења војног рока и узимања оружја, ауторка је изнела 
неколико веома занимљивих навода који заслужују да се прочитају у целос-
ти:

„Јеховини сведоци намерно изостављају и друге делове „Свете књиге“ 
где се у најстаријем и најаутентичнијем делу Новог завета, књизи Јо-
вановој, и сам Исус Христос појављује са мачем у руци, као и чи-
тава плејада државника, војсковођа и ратника, који су због свог учешћа у 
ратовима за слободу свог народа и вере постали – свеци! Нови завет, па и 
Библија у целини, јако су далеко од пацифизма било какве врсте. Немачки 
научник Силвије Гасел иде и корак даље, па на основу Друге књиге мојсије-
ве, поглавља ХХХ, стиха 23-38, тврди да је у Библији написан рецепт за ек-
сплозив, тзв. горући грм, који египатска ратна кола разбија у парампарчад, 
руши зидине Јерихона и чак распуцава земљу која гута дружину Корах. Уз 
то се позива на сведочанство у Библији да је Мојсије Књигу закона исписа-
ну на плочицама примио уз „пуцњаву и грмљавину“, износећи тезу да је тај 
пророк на двору египатског фараона Рамзеса, уз помоћ свога таста Јеthroa, 
изводио експерименте са експлозивом, од чијих се последица ле-
чио четрдесет дана.“1

Овај текст доказује велико непознавање Библије од стране ауторке дела 
које проучавамо. Најпре, тзв. „књига Јованова“, тј. Откривење Јованово 
уопште није најстарији део Новог завета него најмлађи. Друго, око његове 
аутентичности (која је, додуше, неоспорна) било је највише расправа међу 
црквеним ауторитетима од II – IV века, те је ова књига најкасније у раном 
хришћанству прихваћена као канонска. Наравно, нигде се у Откривењу Јо-
вановом не налази ни опис Исуса Христа са мачем у руци, већ се на два мес-
та Он описује као онај из чијих уста излази двосекли мач (што уопште није 
исто са оним у шта непознаваоце Светог писма убеђује поменута ауторка)2. 

1 Верске секте – Лексикон, стр. 123. Нагласак мој.

2 Опис Исуса Христа из чијих уста симболично излази двосекли мач (Отк. 1:16; 19:15), у светлу 
самих Исусових речи из Јн. 12:47-48 и апостолских из Јевр. 4:12-13 може да означава његову 
спремност да праведно просуди и казни све људске безбожности које су чинили за време 
свога овоземаљског живота. Такође, оштар мач у устима означава Његову силну моћ да се, 
једном у будућности (Отк. 19:15), снажно супротстави и победи антихристову (сотонину) војс-
ку окупљену на Армагедону, а након тога успостави своје месијанско царство на земљи. Са 
друге стране, за време Његовог ходања нашом планетом, као и пре а и после њега, није било 
човека који се више залагао за мир међу људима и уклањао сваког насиља. Апостол Петар за 
њега каже: „Он греха не учини и превара се не нађе у устима његовим. Када су га вређали – он 
није одговарао увредом, када је страдао – није претио, него је препустио ономе који праведно 
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Вредна запажања јесте и тврдња да је „Исус са мачем у руци“ представљао 
пример многима који су убијали људе у политичким сукобима и верским 
ратовима – а који су због тога проглашени свецима (као да се свецем постаје 
ратовањем и убијањем верских неистомишљеника)!?! Такође, поменута но-
винарка, аутор књиге Верске секте – Лексикон (Ловци на душе), тешко може 
да представља ауторитет чије мишљење о томе да Библија (а поготово Нови 
завет) нипошто не проповеда пацифизам (миротворство) већ верске ратове, 
може бити озбиљно схваћено. Још су занимљивији закључци изведени из 
истраживања извесног научника, по коме је Мојсије у своје време правио 
и користио експлозив, али очигледно нестручно, јер је у неким експери-
ментима задобио тешке ране (вероватно је реч о саморањавању) од којих 
је морао да се лечи четрдесет дана (Било би добро чути шта би православ-
ни богослови рекли на овакво тумачење детаља из Мојсијевог живота, које 
је изнела „бранилац“ Православља, г-ђа Ђурђевић – Стојковић). Сасвим су 
погрешне и тврдње овог стручњака за секте да менонити не читају новине и 
не користе струју, те да наглашено одбијају школовање. Насупрот тврдњама 
да је 9 од 10 менонита неписмено (очигледно је ауторка побркала лончиће 
и заменила меноните са неком другом верском заједницом) ова деномина-
ција поседује многобројне школе и универзитете у свету. Такође је нетачно 
да припадници ове верске заједнице одбијају вожњу аутомобилом и авио-
ном, као и да не носе каишеве на панталонама јер то сматрају грехом. 

А у делу књиге који носи наслов: „Протестанти“, каже се између осталог 
и следеће:

„Ипак, на основу доступних података, може се рећи да у нашој земљи 
делује пет протестантских цркава: Евангелистичка (лутеранска), Реформа-
торска (калвинистичка), Методистичка, Баптистичка и Христова црква. (...) 
Врло често иза тих верских организација стоје стране обавештајне службе, 
као део оперативног система истинских „владара из сенке“.1

 Дакле, сада ове побројане верске заједнице нису „секте“ (и то сврстане 
раме уз раме са деструктивним култовима) већ представљају протестантске 
цркве?!? 

Наравно, број протестантских цркава које делују у Србији је много већи 
од пет. А након читања података о томе колико их је, збуњени и разгневље-
ни читалац (који је сазнао да све ове верске организације, чији се чланови 
мотају около и врбују нове присталице, раде под покровитељством страних 
обавештајних служби) на послетку открива и следећи податак (који ваљда 
открива колико су ти „владари из сенке“ заправо моћни):

„Када је о Протестантској цркви на територији СРЈ реч, она је и званично 
регистрована у Јакову, крај Београда, мада практично не постоји јер је једи-
ни преостали члан те заједнице једна осамдесетогодишња старица.“2

Значи, да сумирамо информације које смо добили из ове „светски важне 
књиге“ и то на онај начин како ће их схватити читалац који се по први пут 

суди.“ (1. Петр. 2:22-23).

1 На стр. 164-165.

2 На истом месту.
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сусреће са овом тематиком: Протестантских цркава у Србији има пет, све 
оне су регистроване у Јакову крај Београда и све скупа имају само једног 
јединог „преосталог“ члана (који ради за обавештајне службе свих земаља 
света) – једну осамдесетогодишњу старицу (која је у међувремену можда и 
умрла). Веома добро изведен закључак, зар не? Оно што је индикативно у 
свему малочас поменутом јесте да је ауторка поново, и по овом питању, не-
што помешала, јер деноминација под именом „Протестантска црква“ у Ср-
бији не постоји, већ се назив „протестантске цркве“ користи за све деноми-
нације различитих назива које своје порекло воде из реформације настале у 
XVI веку у средњој и западној Европи.

Оно што је посве очигледно јесте да књига Ловци на душе, као и њено 
измењено и допуњено издање у виду Лексикона секти обилује нетачним 
информацијама, злонамерним поређењима и веома погрешним тумачењи-
ма Библије као и учења различитих верских заједница.

Оно најбоље што једна особа може да уради када јој једна од ове две књи-
ге (као и остале од истог писца) допадне шака јесте да зажмури, не обрати 
пажњу на ласкаве препоруке које је ауторка добила од стручњака – незна-
лица и поступи у складу са саветом којег је дао проф. др Драгољуб Б. Ђорђе-
вић, који је ову књигу (књиге) ставио на листу оних које не бисмо требали да 
прочитамо – уколико желимо да останемо при здравој памети.

Верске секте – приручник за самоодбрану

Оно што је потпуно сигурно у вези књиге „Верске секте – приручник за 
самоодбрану“, аутора полицијског капетана Зорана Луковића, јесте да би и 
она била стављена на списак дела која уважени професор Ђорђевић никако 
не препоручује за читање – како због многих дезинформација које садржи 
тако и због потпуне пристрасности аутора. Разлог што се Луковићева књига 
није нашла на поменутом списку јесте тај што је штампана након објављи-
вања дела нашег угледног стручњака, који је покушао да јавност у Србији 
упозна са опасностима које произилазе из утицаја дискриминативних „без-
дјелица“ (Доситејев израз) на свест и понашање народних маса. Пре него 
што погледамо у чему се састоји ауторова субјективност и обратимо пажњу 
на многе неистине које књига садржи, вреди посебно ставити нагласак на 
предговор њеном трећем издању, којег је сачинио протонамесник Вајо Јо-
вић, старешина православне мисионарске школе при храму св. Александра 
Невског у Београду, која слови и као суиздавач овог дела. Наиме, као што 
ћемо се уверити, и сам предговор одише нетолерантношћу и сатанизацијом 
свега што не припада православном хришћанству, те је стога сасвим логич-
но за очекивати да такав дух преовладава и у текстовима писаним Луко-
вићевим пером. Ево како је Вајо Јовић окарактерисао деловање верских за-
једница које Луковић помиње у својој књизи:

„Осећамо тугу зато што се у православној земљи Србији, коју је утемељио 
св. Сава са оцем својим, св. Симеоном, почело сејати семе зловерја које 
смућује људе и у заборав ставља и растаче вековима стицану богату мате-
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ријалну и духовну баштину српскога народа. Радосна нас осећања обузи-
мају, пак, због тога што у нашем народу, Богу хвала, и у државочуварним 
органима постоје људи, озбиљни борци, који се супротстављају неистини, 
криминалу, деструкцији и тоталитаризму који доносе секташко семе 
зловерја. Радује нас, такође, што ће се овом врло траженом књигом сачува-
ти по нека невина људска душа, што ће се њоме умањити могућност секташ-
ког врбовања и манипулације коју спроводе вукови у јагњећој кожи. 
Секташка паукова мрежа у лову на људске душе широко је разапета и у 
њу се саплићу заблуделе овчице. Аутора књиге „Верске секте – приручник 
за самоодбрану“, брата Зорана Луковића, видимо као храброг крстоносног 
витеза вере, истине, правде и љубави, који зналачки, аргументовано кида 
црну паукову мрежу и из ње извлачи преварене, или их, барем, спречава 
да у њу уђу. (...) Како се сачувати од зловерја? (...) Кад жртве изгубе везу са 
својим историјским духовним кодом онда постају лак плен служитеља 
сатане. На овим просторима шири се баш оваква духовна атмосфера и 
зато су се неизбежно сјатили лешинари људских душа. (...) Жртве сек-
ти су наши сународници и суграђани, заврбовани и изманипулисани људи, 
они су жртве, и према њима се не сме имати непријатељски и осветнички 
став. То болесно ткиво нашега тела, те болеснике, морамо волети 
и помоћи им да се излече. (...) Књига „Верске секте – приручник за 
самоодбрану“, заједно са седам књига г. Владимира Димитријевића, исто 
на тему секти, чини јединствени здрави отпор и одговор Српске 
православне цркве на духовне пошасти садашњега времена.“

Дакле, припадници између осталих и еванђеоских протестантских зајед-
ница, које су законски регистроване у нашој земљи и делују на овим про-
сторима деценијама па и вековима, називају се болесницима, лешинарима 
људских душа који као служитељи сатане (огрнути у јагњећу кожу) спроводе 
демонску стратегију у убијању својих и туђих душа! Са друге стране, „брат“ 
Луковић се назива храбрим, крстоносним витезом вере, истине, правде и љу-
бави, који се зналачки и аргументовано бори против секташког семена зло-
верја. На крају предговора свештеник Јовић каже да ова Луковићева књига 
представља одговор Српске православне цркве на појаву и деловање секти. 
То свакако значи да г-дин Луковић своју књигу није писао као независни 
и објективни стручњак који, по опису своје службе у МУП-у Србије, служи 
свим грађанима наше земље па и онима који припадају мањинским верс-
ким заједницама – које он погрдно назива сектама, већ једино и искључиво 
као верник СПЦ. Један од многобројних доказа да је Луковић пишући свој 
рад био пристрасан налазимо и у следећим изјавама, у којима аутор заступа 
православне ставове као своје. Наиме, када пише у множини (као у речима: 
испадамо, верујемо, ми их, не можемо) аутор сасвим сигурно не мисли на 
своје колеге полицајце (који и нису компетентни да просуђују спорна верска 
питања – што важи и за самог Луковића) већ на вернике већинске цркве у 
Србији и њено свештенство:
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„Да се разумемо: светитељима, као и Богородици, обраћамо се за молит-
вено посредовање пред Богом, а не као боговима (те, тобоже, испадамо мно-
гобошци, што нам пребацују секташи, сасвим погрешно и злонамерно.“1

„Према томе, секте су јеретичке верске заједнице а не цркве.“2

„Такође, секте су верске заједнице које немају васељенску (свеопшту) 
веру и апостолско прејемство. Дакле, њихови самозвани и саморукоположе-
ни „свештеници“ немају апостолску везу са оснивачем Цркве, Господом на-
шим Исусом Христом. Зато иако многе себе називају црквама, иако (неке) 
имају и милионе „верника“, иако располажу великим бројем објеката и ма-
теријалним богатствима, иако учествују у многим хуманитарним акцијама 
(што ће Господ, верујемо, позитивно оценити на Страшноме суду), ми их, 
ценећи по црквеним догматско – доктринарним начелима, никако не мо-
жемо сматрати црквама.“3

У трећем поглављу књиге, под насловом „Деловање верских секти“, у це-
лини под називом „спољни, општи или јавни начин представљања и утицај 
верских секти на грађанство“, наилазимо на неколико (зло)намерних под-
метања. На странама 26 и 27, налази се приказан садржај и божићна чес-
титка из часописа „Хришћански преглед“ у издању Пентекостне цркве из 
Београда. Одмах испод божићне честитке, налази се приказ интернет стра-
нице (сајта) једне од сатанистичких организација, уз подножни коментар: 
„Сатанисте последњих месеци увелико проналазимо на интернету.“ Писац 
дела чији преглед вршимо је свакако морао да зна да је врло непримерено на 
овај начин изједначавати деловање еванђеоских протестаната и сатаниста, 
стављајући њихове рекламне материјале једне до других – без икакве огра-
де. На страницама 28 и 29 не наилазимо на нимало бољу ситуацију. Најпре, 
у горњем делу 28. стр. налази се део стрипа којег је аутор потпуно погрешно 
приписао Јеховиним сведоцима (а који са њима нема ама баш никакве везе; 
што само доказује колики је Луковић одиста „познавалац“ учења и публи-
кација различитих верских заједница), а који говори о Божијем спасењу, да 
би у подножју као и на следећој страници приказао окултистичке и сата-
нистичке интернет презентације. Ипак, далеко већа подметачина (можда и 
највећа и најдрскија) у књизи овог аутора који слови за „крстоносног витеза 
истине“, почињена је приликом његовог незналачког коментарисања суш-
тине веровања свих протестантских цркава а која се своди на принцип спа-
сења кроз веру. Ево шта Луковић, не бивајући ни свестан колико је његово 
незнање огромно, казује о овој теми:

„Која су то основна начела протестантизма као крајњи основ за појаву 
секти:

1. Материјални принцип реформације: човек се пред Богом оправдава 
вером, а не добрим делима, као по правилу: „греши јако, веруј јаче, па 
ћеш се спасити“.4

1 Зоран Луковић, наведено дело, стр. 17. Нагласак мој.

2 На истом месту.

3 Исто, стр. 18. Нагласак мој.

4 Исто, стр. 59. Нагласак мој.
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Оно што би сваки познавалац протестантске теологије могао да изјави 
на ову ауторову констатацију јесте потврда истинитости народне пословице 
која каже да су неки људи „паметнији кад ћуте“. И уистину. Не само да изја-
ва о протестантском схватању библијског учења о оправдању и спасењу кроз 
веру, које подразумева грешење до миле воље, нипошто не одговара истини, 
већ се аутор показао и као лош преписивач. Наиме, замисао да учење црка-
ва реформације заступа идеју „греши јако, веруј јаче, па ћеш се спасити“, Лу-
ковић је преузео из Милиновог дела „Црква и секте“. Међутим, Милин није 
ни у сну рекао овако нешто о протестантима, иако се са њиховим учењем 
није слагао. Ево како гласи навод из Милинове књиге:

„Наиме, Лутер је тврдио, а то су прихватили и остали протестанти, да 
се човек оправдава пред Богом само вером у Христа и у искупљење које 
је Христос својим страдањем донео човечанству. (...) Тако је испало да Св. 
писмо директно тврди оно што је Лутер прогласио материјалним принци-
пом реформације: „човек се спасава само вером“. Такву тврдњу злуради Лу-
терови критичари су пропратили заједљивим саветом: „греши јако, 
веруј јаче па ћеш се спасти“.1

Дакле, протестанти нипошто не подразумевају да човек може да греши 
колико год хоће – па да ипак вером буде спашен, већ су то говорили они који 
Лутерово тумачење Библије нису исправно схватали. Апостол Павле пропо-
веда у Новом завету оно што еванђеоски протестанти свим срцем прихватају 
као истину:

„Јер грех неће више имати власти над вама; нисте, наиме, више под зако-
ном него под благодаћу. Шта онда? Да грешимо зато што нисмо под зако-
ном него под благодаћу? Далеко од тога. (...) Сада пак, пошто сте ослобође-
ни греха и пошто сте стављени у службу Богу, имате свој плод на освећење, 
а живот вечни као крај.“2

Да је у ком случају г-дин Луковић прочитао само кратка „начела веро-
вања“ неке од протестантских верских заједница, знао би да оно што ће као 
истину презентовати широкој јавности нипошто није тачно, те би избегао 
подсмех људи који много боље познају материју коју је он, као службеник 
МУП-а, покушао да објасни. За детаљније упознавање са библијским учењем 
о спасењу кроз веру које заступају еванђеоски хришћани, аутору „Прируч-
ника за самоодбрану“ препоручујем читање другог и трећег поглавља ове 
књиге. Једино што је Луковић доказао изношењем малочас поменуте твр-
дње јесте истинитост признања др Радована Биговића, професора право-
славне богословије, којег је у једном свом делу цитирао Владета Јеротић. То 
признање овако гласи:

„Ако изузмемо ретке појединце, ми недопустиво мало познајемо 
савремену римокатоличку, протестантску и англиканску теоло-
гију, али то нас не спречава да изричемо категоричке судове и тврдње 
које често противрече чињеницама.“3

1 Милин, Црква и секте, стр. 52. Нагласак мој.

2 Посланица Римљанима 6:14-15, 22. Нагласак мој.

3 Владета Јеротић, Вера и нација, стр. 17. Нагласак мој.
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Многим паметним људима би навођење „само“ ових почетних мањкавос-
ти, које затичемо у Луковићевој књизи, било довољно да и у њен даљи сад-
ржај потпуно изгубе поверење. Међутим, ради оних других који ће и поред 
ових доказа имати поверење у истинитост Луковићевих даљих казивања, 
наставићемо са прегледом „Приручника за самоодбрану“.

Да је аутор ове књиге лично слабо упознат са учењем баптиста доказује 
чињеница да је податке о њиховом веровању једноставно преписао из Ми-
линове књиге, заједно са нетачном тврдњом о томе да „баптисти не верују 
у прародитељски грех“ (коју иначе преписују, без икаквог даљег истражи-
вања, и сви остали аутори у Србији који су последњих година писали о веро-
вању „секти“). Да је којим случајем прочитао само једну књигу коју је издала 
баптистичка црква или поразговарао само за кратко са било којим баптис-
том сазнао би да ова верска заједница исповеда веру у постојање наследног 
прародитељског греха. Луковић спомиње такође (као и Биљана Ђурђевић 
– Стојковић) да баптисти прихватају само цивилно служење војног рока 
(ова измишљотина је била популарна у време објављивања првог издања 
књиге, као што сам и раније нагласио). Говорећи о верском објекту баптис-
тичке цркве у Пећи (тј. у селу Љевоша надомак Пећи, у близини Пећке пат-
ријаршије) у коме се налазила приватна библиотека локалног проповедни-
ка Сима Ралевића од више хиљада књига, као и магацин са више стотина 
хиљада примерака литературе поменутог проповедника, намењених верни-
цима и пријатељима баптистичких цркава у Србији (тада СРЈ), а који је до 
темеља спаљен и уништен након повлачења војске и полиције са Косова и 
Метохије након престанка НАТО – бомбардовања, Луковић каже следеће:

„Углавном се незна да (секте; прим. И. С.) на црквеним имањима (земљи-
ште око Пећке Патријаршије, нпр.), граде своје верске објекте.“1

Треба поставити питање г-дину Луковићу одакле му уопште идеја да је 
земљиште на коме је овај објекат саграђен заправо имање Српске право-
славне цркве? Оно што је заправо истина јесте да је ово земљиште некада 
давно уистину било црквено (власништво патријаршије), али да је још у 
претпрошлом веку (ХIX век) прешло у законско приватно власништво по-
родице Ралевић, и то тако што је поменутој породици предато као поклон. 
Стога, пошто је објекат баптистичке цркве ту био саграђен свега пре мање од 
две деценије, логично је да сада то земљиште ни по којем основу не припада 
СПЦ, те да је и ова назови „информација“ заправо још једна у низу подмета-
чина. Но, оно што пажљиви читалац Луковићеве књиге може још да запази 
јесте и следеће. Док је у њеном трећем издању из 2000. године на страни 
61. аутор признао да је „велелепна, модерно архитектонски решена, баптис-
тичка богомоља“ заправо „пуста2 јер Ралевићева породица није поштеђена 

1 Секте, приручник за самоодбрану, Београд 2003. стр. 97.

2 Реч „пуста“ није уопште прикладан израз за описивање стања у коме се овај објекат нашао 
након престанка рата у лето 1999. године. Баптистичка богомоља је спаљена и уништена 
до темеља. На тај начин је породици Ралевић (која је 1999. год. међу последњима напусти-
ла Пећ) као и читавој баптистичкој цркви у Србији начињена ненадокнадива материјална 
штета. Израз „пуста“ може много пре да означава, у овом случају, објекат који се налази у 
очуваном стању али са назнаком да у њега више нико не залази. Очигледно је да је наш „крс-
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у време агресије те је напустила Космет“, у њеном четвртом издању (за које 
се вели да је исправљено и допуњено), овај додатак је у потпуности избри-
сан. Тако, у последњем (четвртом) издању нема ни помена да је овај објекат 
„пуст“ већ текст гласи онако како је гласио у прва два издања која су изашла 
пре бомбардовања од стране НАТО пакта. Дакле, из њега произилази да по-
менута „велелепна“ грађевина баптистичке цркве у Љевоши и даље постоји 
(те да вероватно баптисти у њој и даље одржавају богослужења), насупрот 
многим уништеним црквама и манастирима СПЦ, а поготово након насиља 
на Космету од 17. и 18. марта 2004. године (када је уништен додатни број 
објеката који су припадали Србима). Поново постављамо питање: због чега 
је било потребно да у четвртом издању Луковићеве књиге буде избрисан и 
онај једини (макар и недовољно јасни) спомен уништења и једне баптис-
тичке богомоље на Косову и Метохији? Због чега, и то још у „исправљеном и 
допуњеном“ издању? Зар се баш нико није нашао да г-дину Луковићу укаже 
на многобројне срамотне грешке које у његовој књизи постоје – да би оне 
биле исправљене, већ се „исправљањем и допуњавањем“ сматра сакривање 
истине од српског народа - а која гласи да су и припадници мањинских вер-
ских заједница страдали у току ратова у последњој деценији ХХ века попут 
осталих грађана наше земље, те да и они у свему деле судбину целокупног 
српског народа? Но, свакако да објављивање пуне истине, која би мале вер-
ске заједнице приказала у лепом светлу, нипошто не одговара витезовима 
Православне цркве, који се боре да међу народом одрже негативну слику о 
„сектама“ коју пропагирају више од две деценије.

На који још начин Луковић врши дискриминацију оптужујући еванђео-
ске протестантске заједнице за најразличитија злодела а без икаквих дока-
за, навешћу без много мојих коментара у наредним редовима. Најпре, писац 
је побројао заједно еванђеоске заједнице са најразличитијим култовима и 
религијским покретима, наравно све под називом „секте“:

„Адвентисти (суботари), баптисти, Божја деца, Западно – православна 
црква, Јеховини сведоци, креационисти, мормони, назарени, новоапостолс-
ка црква, пентекосталци, Реч живота, Слободна црква, Универзални живот, 
Христова црква, Христова црква јеванђељске браће, Христова црква мало-
крштења, Црква Божја...“1

Потом сазнајемо због чега су све ове „секте“ деструктивне:
„Животне потребе чланова своде се на интересе секте и слепу послуш-

ност вођи. 
Цртани филмови и стрипови су врсте комуникације намењене млађој 

популацији. Некад и то може бити погубно јер деца, поготово, живе у илу-
зијама.

Једна девојчица је, имитирајући Бетмена, скочила кроз прозор и сло-
мила ногу. Дечак који се саживео са истим ликом завршио је на лустеру, а 

тоносни витез истине“ хтео да сакрије од српског народа чињеницу да током и након рата на 
Косову и Метохији нису страдале само православне цркве и манастири, већ и протестантске 
богомоље.

1 Наведено дело, стр. 19.
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један други, његов вршњак, опонашајући Робокапа довео себе до принудног 
климања главом.“1

Након што смо на овај начин открили да и измишљени јунаци стрипова 
и филмова2 могу да заврбују у неку секту, сазнајемо да се на свим секташким 
окупљањима користи дрога, у циљу лакше манипулације чланством:

„Иако дроге више нису заштитни знак (осим код сатаниста) секти, не за-
боравимо да су манипулација, опсена и импресарио главно оружје секташа 
у процесу врбовања кандидата. Зато не искључимо злоупотребу наркоти-
ка, не можда као правило понашања него као увек могуће и проверено од 
раније, резервно (средство) оружје у процесу врбовања (манипулације) но-
вих кандидата или задржавању старих на окупу.3

„Један од најдеструктивнијих елемената секти јесте погубно деловање на 
здравље чланства. По најновијој међународној номенклатури, и само при-
суство у секти јесте болест и то нови облик болести зависности. По 
правилу, наркотици су саставни део свих ритуала.“4

Према Луковићу, секте максимално искоришћавају своје чланство не 
пружајући им ни минимално пристојне услове живота, а уз то изузетно не-
гативно утичу на породицу. Дакле, све секте су организације изразито кри-
миногеног карактера:

„Секте су одавно изгубиле свој искључиво верски атрибут и постале дру-
жине најразличитијих и стално нових и нових видова манипулација комер-
цијалних, психотерапијских, псеудонаучних, пророчких... (...) Све до сада 
речено сведочи о новом појмовном и суштинском значењу речи секта. Наи-
ме, секте последњих деценија, јесу појавни облик менталних манипулација 
и нови облик болести зависности. (...) Последице деловања секти су, барем 
према искуству са терена, такве да се могу сматрати обликом злостављања. 
(...) Неки припадници секти не само да нису били на проповеданом про-
светљеном путу врлине и спасења, него су починили и најтежа кривична 
дела, као што су убиства, разбојништва, силовања... Истичемо да то нису 
чинили само сатанисти већ и припадници свих других секташких органи-

1 Исто, стр. 24.

2 Да ни остали дечији јунаци из цртаних филмова нису безазлени, већ да и они могу да завр-
бују децу у секте, казује нам и следећи новински текст. Под насловом „Ни Штрумфови нису 
наивни“ записано је између осталог и следеће: „Можда звучи наивно (али са Института за 
ментално здравље ВМА упозоравају да није реч о шали или преувеличавању) да чак ни мали, 
плави, слатки и домишљати Штрумфови нису безопасни. Како? Тако што кад се нађу у опас-
ности они брже-боље нацртају обрнуту петокраку звезду, а то је, знају упућени, сатанин знак. 
Знаком „велике звери“ спасавају се и Нинџа корњаче пишући чим су у фрци три шестице, а 
мало ко не зна да је и то ђавољи симбол...“ Недељна Борба, 17. 5. 1998. год.

3 Исто, стр. 27. Нагласак мој.

4 Исто, стр. 46. Нагласак мој. Не заборавимо, Луковић „сектама“ назива све верске заједнице 
које се у Србији сврставају међу „нетрадиционалне“, па макар неке од њих у свету бројале и 
на десетине па и стотине милиона чланова. Дакле, милиони баптиста, адвентиста, пенте-
косталаца и свих осталих су, према овом полицајцу, болесници и то не обични, већ они који 
треба да се лече од болести зависности (како од самог „греха“ припадања овим „сектама“ тако 
и од наркотика које користе у својим ритуалима).
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зација. Проституција је чак у неким сектама у ’опису делатности‘ мисије. (...) 
Случајеви нестанка лица, карактеристични су за све секте.“1

На страни 112, у скраћеном издању своје књиге чије сам одломке управо 
навео, овај „врсни познавалац“ секташких обредних ритуала и богослужења 
која се обављају у еванђеоским протестантским заједницама, наводи и сле-
дећу тврдњу на коју треба такође веома добро обратити пажњу:

„Ритуали примања у заједницу – иницијације различити су од секте до 
секте, али неки елементи су им заједнички: пригушено светло, по-
себна атмосфера, мноштво окултистичких симбола, реликвије секте (гру-
пе), посебно место за иницијанта, који се, најчешће применом медитације, 
хипнозе или другим обредом, доводи у стање сужене свести, а затим се 
изговарањем магичних речи, уз одређене ритуалне радње вође, врши ини-
цијација“.2

Иако овај текст стоји у целини под поднасловом „Окултно – магијски ри-
туали“, а уз њега и многе друге напомене везане искључиво за сатанистичке 
и култове у саставу покрета New age, било би поштено да је писац посебно 
нагласио да се ови ритуали нипошто не одигравају у верским заједницама 
проистеклим из протестантске реформације, већ само у спиритистичким 
култовима. Насупрот томе, под великим насловом „Ранохришћанске сек-
те“, побројани су заједно евионити, гностици, монтанисти, аријанци, нес-
торијанци, монофизити, иконоборци, богумили, катари, староверци, ре-
формација и лутерани. Потом су, под поднасловом „Основна начела протес-
тантизма која су условила појаву секти“, уследили баптисти, назарени, ад-
вентисти, јеховини сведоци, мормони, пентекосталци, креационисти, црква 
Божија, Божија деца – фамилија љубави... па све до Универзалног живота. 
Настављајући даље намерно створену збрку појмова, писац је залазио у све 
већу духовну таму различитих окултистичких праваца, описујући синкре-
тистичке појмове и дисциплине, екстрасенс правце као и пророчке фено-
мене, технике и вештине (и то све под главним насловом „Ранохришћанске 
секте“). Тек након описивања „окултно – магијских ритуала“, у оквиру којих 
је наведен и малочас цитирани текст, уследио је нови главни наслов „Син-
кретистичке секте“. Тек у оквиру ових синкретистичких секти, аутор је спо-
менуо и одређене тоталитарне култове као што су Ред источног храма (Ordo 
Templi Orientis), Бела гностичка црква, Мунова унификациона црква и Ом 
Шинрикјо (култ Шока Асахаре у Јапану који је законом забрањен после на-
пада нервним гасом сарином у Токијском метроу средином ‘90-тих година 
прошлог века). Након описивања ових секти уследио је још један главни 
наслов „Далекоисточне и псеудохиндуистичке технике и феномени“, а пос-

1 Наведено дело, стр. 31, 34-35, 37, 75. Нагласак мој. Овакво уопштавање свих секти какво 
стално чини аутор „Приручника за самоодбрану“ (иако би му много боље пристајао назив 
„Приручник за самообману“) нипошто му не служи на част. Ишчитавањем оваквог текста 
неупућени припадник српског народа ће извести закључак на који је Луковић (зло)намерно 
и желео да га наведе, а то је да се и у оквирима еванђеоских протестантских заједница, а 
у складу са њиховим учењем, одигравају убиства, силовања, проституција, киднаповања и 
слично, као и у сатанистичким и њима сличним деструктивним култовима.

2 Нагласак мој.
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ле њега и четврти по реду „Сатанистичке секте“ (у коме су описане стварне 
сатанске организације као што су Сатанина црква, Слободни спиритисти, 
Међународно удружење вештица, Храм народа, Ред соларног храма, итд.).

У складу са оваквом организацијом појмова сврстаних под поменута 
четири главна наслова (постоји и пети под називом „Комерцијални култо-
ви“), логично је за очекивати да ће највећи број читалаца Луковићеве књиге 
помислити да је начин примања у чланство неке од еванђеоско – протес-
тантских заједница управо онакав каквог га је овај полицијски капетан и 
представио (уз пригушено светло, окултистичке симболе и хипнозу којом 
се нови члан доводи у стање сужене свести). То наравно из разлога што се 
овакав ритуал примања у чланство (у свим сектама – како из текста 
произилази) налази наведен, као што сам већ нагласио, у целини у којој 
се описују верске заједнице проистекле из реформације, а не под другим 
главним насловима у којима се описују сатанистичке и остале окултне орга-
низације. Да су којим случајем аутор и његови сарадници – издавачи, били 
добронамерни и искрени у жељи да истинито информишу јавност, сигурно 
не би дозволили да им се поткраде овако крупан „пропуст“. Уколико пак 
г-дин Луковић стварно верује у заблуду у коју је, сасвим сигурно, оваквим 
писањем довео многе своје читаоце који никада нису били присутни у некој 
„новопротестантској“ богомољи за време свечаности крштења, онда то само 
доказује да он познаје тему о којој пише таман колико и неки прости чоба-
нин са Старе планине. Насупрот овоме, крштења у еванђеоским црквама 
(као начини за примање нових људи у чланство заједнице) су најсвечанији 
догађаји који се уприличују током године. Њима присуствује, у добро ос-
ветљеним просторијама или на отвореном простору (на реци, језеру или 
мору), велики број чланова цркве као и гостију из других деноминација. Та-
кође, њима присуствује и родбина новокрштених која, понекада, припада 
традиционалним конфесијама или се уопште не изјашњава као религиозна. 
У сваком случају, приписивање сатанистичких ритуала еванђеоским протес-
тантским заједницама и њиховом свечаном чину крштења је, или продукт 
крајње неупућености аутора, или пак отворене и дрске злонамерности.

И за крај, желео бих да сагледамо у неколико реченица „висок степен 
теолошког образовања“ г-дина Луковића, којег је, као препоруку за читање 
књиге „Приручник за самоодбрану“, посебно истакао један од њених рецен-
зената, епископ Порфирије Перић.1

Када аутор „Приручника“ говори о начину на који секташи тумаче Свето 
писмо, он им између осталог замера и следеће:

„Све то, фасцинације саговорника ради, и веродостојности учења, пове-
зује се са истргнутим цитатима из Светог писма, а с циљем да се 
врбовани уплаши, дестабилизује, а онда повери своје проблеме, дилеме, а 
на крају и душу секти.“2

1 Ево шта еп. Порфирије између осталог каже у својој рецензији: „Посебну пажњу ова књига 
завређује својим изненађујуће високим теолошким нивоом, с обзиром да аутору теоло-
гија није струка...“ Текст на задњој корици књиге, треће издање. Нагласак мој.

2 Секте, приручник за самоодбрану, Београд 2003. стр. 42. Нагласак мој.
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Дакле, секташи се користе истргнутим цитатима из Библије, којима на-
равно дају погрешно значење, а све у циљу врбовања нових душа у своју 
јеретичку организацију. Ипак, свако ко имало познаје светописамске текс-
тове, а у исто време је прочитао и Луковићеву књигу, вероватно није могао 
да се начуди и у исто време добро не насмеје стиховима из Писма које је наш 
аутор - критичар у својој књизи навео. Наиме, на стр. 67. своје књиге „Верске 
секте – приручник за самоодбрану“ (треће издање), у тексту стрипа којег је 
Луковић (као што сам и раније рекао) потпуно погрешно приписао Јехови-
ним сведоцима, стоји следећа изјава:

„Исус никада није звао људе у цркву или религију! Он једноставно зове: 
„Ходите к мени!“

Луковићев коментар на ову изјаву, написан испод стрипа, гласи:
„Чиста неистина. Пред своје распеће Христос је апостолу Петру рекао: 

„На леђима твојим саградићу цркву своју“.
Оваквим коментаром наш инспектор полиције не само што је изразио 

незнање да се овакав Исусов позив заиста налази у еванђељу1, већ и напамет 
наводи Господње речи упућене апостолу Петру. Ове од Луковића погрешно 
наведене речи записане су у ев. по Матеју 16:18 и гласе овако:

„И ја ти кажем да си Петар, и на тој стени сазидаћу Цркву своју, и врата 
адова неће је надвладати.“

Оно што је сигурно јесте да се ни један православни богослов не би сложио 
са Луковићевом самоувереном изјавом (која је, зачудо, остала непромењена 
и до четвртог издања књиге) да је Христова Црква саграђена на „леђима 
апостола Петра“. Овакво веровање (да је Петар стена на којој је Исус сагра-
дио Цркву), као што је познато, заступају римокатолици а не православни, 
па би стога било занимљиво сазнати ко ли је то Луковићу дошапнуо овакву 
верзију поменутог стиха, каква не постоји нигде, па ни у римокатоличким 
преводима Светог писма?

Упоредићемо још неколико стихова из „Библије“ (онакве какве нам их је 
Луковић у својој књизи представио) са стварним библијским текстовима:

„Свети апостол Јован Богослов упозорава: ’Који год преступа и не стоји 
у науци Христовој, онај нема Бога; а који стоји у науци Христовој, онај има 
Оца и Сина. Ако ко долази к вама и ове науке (јеретичке и секташке) до-
носи, не примајте га у кућу и не питајте се са њим.‘2

„Који год преступа и не стоји у науци Христовој онај нема Бога; а који 
стоји у науци Христовој онај има и Оца и Сина. Ако ко долази к вама и ове 
науке не доноси, не примајте га у кућу, и не питајте се с њим.“3

Као што уочавамо, аутор је готово неприметно променио библијски текст 
и приписао му потпуно супротно значење. Уколико бисмо у обзир узели 
прави библијски текст и убацили Луковићев додатак (кога је написао у за-
гради), онда би испало да ап. Јован упућује хришћане да у своје куће не при-

1 А он гласи: „Дођите к мени сви који сте уморни и оптерећени, и ја ћу вас одморити.“ Ев. по 
Матеју 11:28. Нагласак мој.

2 Секте, приручник за самоодбрану, Београд 2003. стр. 86.

3 2. посл. Јованова 9-10. Нагласак мој. Превод Вука Караџића.
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мају оне који им не доносе јеретичку науку. Дакле, хришћани би у своје куће 
требали да примају само јеретике и секташе?!? Иако Луковић овако нешто 
сасвим сигурно није хтео да каже, он би требао да зна (пошто се већ латио 
писања) да се под „знаке навода“ не би нипошто смели да цитирају текстови 
по свом сопственом нахођењу или по сећању, већ дословно, од речи до речи 
(уз обавезну напомену одакле је цитат узет)! Уосталом, избацујући реч „не“ 
из свога цитата, Луковић је упропастио и читав контекст ове, ионако кратке, 
посланице.

Ево још једног „допуњеног“ новозаветног стиха:
„Апостол Павле каже: ’Сви који хоће побожно да живе у Христу биће 

гоњени, не само од људи већ и од демона.‘“1

„А и сви који желе да живе побожно у Христу Исусу биће гоњени. А зли 
људи и варалице напредоваће на горе – варајући и варајући се.“2

Било би свакако добро да сазнамо који је то превод Библије користио 
г-дин Луковић када се у њему налазе и делови реченица (у овом случају: 
не само од људи већ и од демона) који у званичним преводима не пос-
тоје? 

Но, очигледно је да се овде ради о верзији Библије коју само Луковић 
поседује и нико више, судећи по филозофској мисли коју је аутор приписао 
ап. Павлу, а која се уопште не налази у Новом завету. Чик нека неко пронађе 
овај стих у новозаветним посланицама апостола Павла:

„Свети апостол Павле беседи: ’Као што је гордост изазов смерности, гнев 
трпељивости, туга је изазов хришћанске ведрине, тој са љубављу врхунској 
хришћанској врлини која и јесте вера у васкрсење и вечни живот.‘“3

Толико о високој теолошкој стручности инспектора Луковића и његовом, 
за разлику од погрешне секташке праксе, доследном и коректном навођењу 
и тумачењу библијских текстова!

После свега што смо прочитали у управо приказаном делу; после уоча-
вања свих дезинформација и нетачности које ова књига садржи, како је 
уопште могуће сложити се са мишљењима остала два рецензента? Наиме, у 
својој рецензији проф. др Братислав Петровић је о Луковићу и његовом делу 
(као да књигу није ни отворио а камоли прочитао) рекао следеће:

„Аутор није ни „про-култно“ ни „анти-култно“ орјентисан, већ у својој 
књизи говори „о сектама“ препуштајући читаоцу да доноси закључке. Ве-
ома обиман и аутентичан материјал је поткрепљен и примерима из 
сопствене професионалне праксе, јер аутор има примарни циљ да инфор-
мише и тиме заштити читаоца.

Наравно да се слобода мисли, веровања, верских убеђења, вероисповес-
ти и верских обреда поштује. Слобода појединца досеже до границе до које 
својом слободом веровања и деловања не угрожава слободу другог. Живимо 
у мултинационалној, мултиконфесионалној и мултикултурној заједници 
о чему аутор такође води рачуна. (...) Књига о верским сектама Зорана 

1 Наведено дело, стр. 92. Нагласак мој.

2 2. посл. Тимотеју 3:12-13

3 Наведено дело, стр. 92.
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Луковића значајан је допринос реалистичном сагледавању феномена 
секти данас када се против наше земље води и неокортикални рат.1

Баш насупрот тврдњи др Петровића (у чију медицинску стручност ни 
најмање не сумњам, али сам зато врло скептичан према његовом познавању 
верског организовања и учења малих верских заједница у Србији), да књи-
га Зорана Луковића представља реалистично сагледавање феномена секти, 
као и то да аутор није ни „про-култно“ ни „анти-култно“ орјентисан, из свих 
наведених текстова смо могли да се уверимо да је истина потпуно другачија. 
Зоран Луковић је у свом делу показао да је изразито „анти-култно“ орјенти-
сан. Он у потпуности заступа интересе СПЦ дајући крајње упрошћену и не-
реалну слику о многим верским заједницама које легално и по закону делују 
у Србији већ деценијама па и вековима. Уверили смо се, нажалост, да ауто-
ру није баш превише стало до слободе мисли, веровања и верских убеђења 
грађана наше земље који припадају мањинским верским групама – а коју је 
својим писанијем максимално угрозио. 

Са друге стране, начелник УКП, правник МУП-а Србије, Миленко Ерчић 
је у својој рецензији истакао:

„Реч је о компетентном аутору који се, како кроз службу, тако и при-
ватно петнаест година бави овом појавом.

Квалитет рада огледа се у мноштву информација које аутор нуди о ге-
нези, појавним облицима и механизмима деловања верских секти и покрета 
на територији СР Југославије.“2

Сматрам да смо о Луковићевој компетентности и квалитету његовог рада 
довољно рекли да даљи коментар уопште није потребан.

Православље и секте I (издање Светигоре)

У издању Светигоре, издавачке установе митрополије црногорско-при-
морске, изашло је до сада седам књига на тему „Православље и секте“. Прве 
две књиге обрађују, између осталог, и делатност и учења еванђеоских про-
тестантских верских заједница. Осталих пет се баве делатношћу религија 
новог доба (New age), источњачких верских покрета итд. Из тог разлога, 
у обзир за ово разматрање и преглед антисекташке православне литерату-
ре узећемо само прве две књиге из поменутог серијала – које у негативном 
контексту описују регистроване неправославне хришћанске заједнице које 
легално делују и чији су припадници, према важећем Уставу и законима, у 
потпуности равноправни са свим осталим грађанима наше земље.

У предговору прве књиге, која носи наслов „Од утопије до кошмара“ а из-
дата је 1997. године, дакле у време санкција а уочи сукоба наше полиције и 
војске са албанским екстремистима на Косову и Метохији, приређивач овог 
серијала, г-дин Владимир Димитријевић, написао је о „сектама“ следеће:

1 Извод из рецензије prof. dr sci. med. Братислава Петровића. Види на задњој корици Луко-
вићеве књиге (треће издање, из 2000-те године). Нагласак мој.

2 На истом месту. Нагласак мој.
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„Пред читаоцем је књига која је настајала под притиском доба у коме 
живимо. (...) Књига је настала у доба великих искушења нашег народа који, 
што сопственом кривицом, а што по вољи моћника овога света, страда више 
но икад у својој историји. Поред рата, економске беде, распада личног и 
друштвеног морала, пораста криминала, политичких зађевица и раско-
ла, појавило се зло горе од свих зала, зло које насрће на дух србског на-
рода – зло лажних вера и опасних духовних заблуда. (...) Посреди 
је прави духовни, и не само духовни, терор над нама, и налазимо се, без 
претеривања, пред опасношћу духовног геноцида ако се не супротставимо 
као слободан крштен народ.“1

Дакле, „зловерје“ које проповедају секте јесте много веће зло од бомбар-
довања, ратова, криминала и неморала сваке врсте. Пошто је по среди прави 
духовни геноцид над крштеним православним (читај: пред Богом правовер-
ним) српским народом, исти тај народ мора, по Димитријевићу, да се томе 
супротстави (највероватније у складу са учењем св. Филарета Московског 
кога сам цитирао из Луковићеве књиге раније у овом поглављу, а која гла-
си да „непријатеље отачаства треба сатрти“). Ево шта неки од светих отаца, 
чије учење следи г-дин Димитријевић, говоре по питању односа православ-
них према неправославнима, сматрајући притом да према таквима не треба 
указивати никакву љубав, самилост нити за њих упућивати молитве Богу. 
Према овим светитељима, „јеретици“ уопште и нису прави људи већ више 
наликују домаћим животињама и зверима:

„Преподобни Агатон Египатски у Отачнику каже: „Јерес је отуђење од 
Бога, јеретик се одлучује од живог и истинитог Бога и присаједињује се 
ђаволу и анђелима његовим, онај ко је одлучен од Христа више нема Бога 
кога би могао умолити за своје грехе“. А на питање: „Зашто је о јеретицима 
написано: „Замрзех Господе, оне који тебе мрзе“ (Пс. 138, 21) и на другом 
месту: „замрзи свакога човека...“ (Лев. 19, 17)?“ Св. Јефрем Сирин одговара: 
„Јеретике, као хулнике и непријатеље Божје, Писмо назива не људима, него 
псима, вуковима, свињама и антихристима, по речи господњој: „не дајите 
светиње псима“ (Мт 7, 6) И Јован каже: „Сада су се појавили многи анти-
христи“ (Јн. 2, 18). И њих не треба волети нити хранити ни молити се 
нити јести заједно са њима...“2

1 Од утопије до кошмара, стр. 5. предговор. Нагласак мој.

2 Јудин пољубац, апостасија „Српске православне цркве“; Световазнесењски манастир Есфиг-
мен – Света Гора, Београд 2004. стр. 288-289. Нагласак курзивом потиче од аутора текста. 
Нагласак bold-italic (подебљани курзив) jе мој. Све граматичке неправилности потичу из 
цитираног дела и са моје стране нису исправљане. (Уместо Пс. 138, 21; треба да стоји Псалам 
139:21). 

 Непотпуно цитирани и из контекста извађени стихови из псалма 139:21 и Левитске тј. 3. 
Мојсијеве књиге 19:17, уопште не указују на мржњу коју треба испољавати према другачије 
верујућим људима! Насупрот томе, наведени стих из псалма 139:21 указује на испољавање 
Давидове мржње (Давид је био грешан и погрешив човек) према Божијим непријатељима и 
душманима који су тражили да га убију. Но уколико прочитамо у целости текст из 3. Мојс. 
19:17, заједно са ст. 18. (писан неколико столећа пре Давидовог рођења), уочићемо какво по-
нашање треба да буде украс сваког истинитог Божијег слуге: „Немој мрзити на брата 
својега у срцу својем; слободно искарај ближњега својега, и немој трпјети гријеха на њему. 
Не буди осветљив, и не носи срдње на синове народа својега; него љуби ближњега 
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У даљем тесту предговора за књигу „Од утопије до кошмара“ приређивач 
овако описује припаднике малих верских заједница:

„Ко су чланови секти? Они су наш, православни бол. (...) Они су, такође, 
болесни и духовно рањени људи, у највећем броју случајева жртве не-
чије манипулације. (...) То су болесни, и психички и физички, рањени и 
јадни људи, који су кренули за Светлошћу, а обрели се у тами... А тек њихове 
породице!“1

Као и др Вукадин Цветановић и В. Димитријевић заступа идеју да све 
верске заједнице у Србији треба законски сврстати у четири групе. Ево како 
би се по њему овај „проблем“ требао да реши:

„У једном нормалном правном поретку, све верске заједнице и конфе-
сије би се могле поделити на четири групе. У прву групу би ушле секте за 
које је поуздано утврђено да су терористичке и опасне по грађане (на при-
мер, „АУМ Шинрикјо“, која је почетком 1995. извршила тровање путника 
у токијском метроу). У другој групи би биле секте за које се зна да су по-
тенцијално опасне, и које су већ много пута извођене пред судове у свету 
(„Мунова унификациона црква“ која остварује отворене политичке циљеве; 
уз то, поседује и фабрике оружја). У трећој би биле традиционалне конфе-
сије које су присутне на нашем тлу углавном као конфесије појединих наро-
да (римокатолицизам, лутеранство, ислам, итд.) У четвртој групи, првој по 
значају, била би Православна Црква, државотворна Црква србског народа, 
којој би држава требало да помаже.“2

Оно што није јасно јесте у коју би групу г-дин Димитријевић сврстао 
еванђеоске протестантске заједнице, јер оне нису ни „традиционалне“ а 
нису ни терористичке попут АУМ Шинрикјо! Њихове верске вође (тј. про-
поведници и старешине), такође, нису „много пута извођене пред судове“ 
нити поседују фабрике оружја. Једино што еванђеоске цркве у свету посе-
дују су, поред богослужбених објеката, многобројни дечији вртићи, школе 
и универзитети, старачки домови, здравствени центри (болнице) као и ху-
манитарне организације преко којих је, између осталог, и у Србију за време 
санкција стизала а и даље наставља да стиже хуманитарна помоћ (у облику 
хране, лекова, гардеробе итд.) и то у количинама од више хиљада тона. Ова 
помоћ је била дељена а дели се и даље свим угроженим лицима, међу који-
ма је убедљиво највећи број српских изгнаника из република бивше СФРЈ 
као и са Косова и Метохије (а од којих никада није захтевано да се одрекну 

својега као себе самога; ја сам Господ.“ (Нагласак мој). Са друге стране, Господ Христос 
употребљава народски језик када љуте Божије противнике назива „псима“ (у Мт. 7:6) ука-
зујући апостолима на опасности са којима ће се сусретати, као безазлени голубови и нејаке 
Божије овчице, приликом проповедања еванђеља неверујућима (Види још и у: Мт. 10:16). 
После свега реченог, било би добро потражити одговор на питање како је могуће из Светог 
писма извући закључак до кога су дошли (и до кога стално изнова долазе) православни „рев-
нитељи“, када оно, као Божије „љубавно писмо“ упућено људском роду проповеда праштање 
и љубав према свима? 

1 Наведено дело, стр. 8. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 21. 
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своје православне вере да би поменуту помоћ добили)1. Ипак, очигледно је 
да би еванђеоске заједнице по уверењу В. Димитријевића требале да пот-
падну, као и по мишљењу др Цветановића, у групу „потенцијално опасних“ 
(дакле заједно са Муновом унификационом црквом која производи оружје), 
иако се у прилог доказа о наводној опасности, коју са собом доноси дело-
вање ових верских заједница, не може навести ни један једини истинити 
пример.

Прво поглавље, вероватно и најекстремније у читавој књизи носи назив 
„Многи лажни пророци изишли су у свет“ (стр. 31-37), а писац је једна при-
падница лепшег и нежнијег пола, г-ђа Ксенија Кончаревић. На почетку сво-
га текста, поменута госпођа казује да Србија наших дана наликује на земљу 
гадаринску2 у којој су се зацарили „легиони нечастивих сила и војске духова 
злобе и лажи“. Наравно, ауторка текста мисли на деловање неправославних 
верских заједница (секти) које су „отпале од Христа Спаса и похулиле на 
Свету, Саборну и Апостолску Цркву Православну“. Сви верници и пријатељи 
(симпатизери) ових верских заједница називају се „ројевима хипнотисаних 
и немоћних мушица, бесловесним, некрштеним и обесхристовљеним душа-
ма, које због тога што пребивају у тами – бивају привучене лажном бледом 
светлошћу наопаког секташког учења“. Према овој ауторки, Свето писмо и 
свето предање (целокупно учење светих отаца) су подједнако Светим Духом 
надахнути извори хришћанске вере а Православна црква је једина која чува 
свепобедну Христову истину. Са друге стране, ауторка признаје међусобну 
равноправност свих неправославних верских учења (дакле и учења „секти“, 
али и римокатолика, муслимана, Јевреја, традиционалних протестаната; тј. 
свих оних који данас одржавају редовну верску наставу у државним школа-
ма) и то следећим исказом:

„А равноправност неправославних учења је извесна – свима је њима мес-
то „у тами најкрајњој, тамо где је плач и шкргут зуба“ (Мт. 8:12).“ (стр. 33).

1 Православни сектолози (а уједно и свештеници) злоупотребљавају чињеницу да је понека-
да заједно са хуманитарном помоћи дељен и одређени штампани материјал, говорећи да 
се ради о класичном „врбовању“, трговини људском несрећом, као и приморавању људи да 
„продају веру за вечеру“ (види више о томе у књизи Горана Максимовића: Христа разапињу 
зар не? Ниш 1995. год. стр 62-68). Насупрот томе, овај штампани материјал се готово увек 
састојао само од Светог писма – Новог завета (и то званичних признатих српских превода: 
Вука Караџића, Емилијана Чарнића, Димитрија Стефановића). Понекад су примаоци хума-
нитарне помоћи у прилици да добију и додатне материјале са објашњењима главних учења 
верске заједнице која ум помоћ указује, а све у циљу разбијања предрасуда код људи у не-
вољи, који ће због усађеног нереалног страха од „секти“, чак одбити понуђену помоћ иако им 
је живот у опасности. Упознавање невољника са штампаним материјалом заједнице у којем 
су објашњена њена основна начела вере и деловања, има дакле за циљ да упозна људе са 
чињеницом да и еванђеоске протестантске цркве, попут осталих цркава и државних устано-
ва, воде бригу о угроженима те да њихово учење ни у ком случају не садржи некакве „сатан-
ске елементе“ - како им се преко медија злонамерно приписује. Хуманитарна помоћ никада 
никоме није била ускраћена, иако је највећи број њених прималаца остао у вероисповести у 
којој је и до тада био (тј. био и остао православан). То представља још један доказ да њено 
дељење никада није ни имало за основни циљ „преверавање“ православних у секташе, већ се 
права побуда за њено пружање налази у искреној хришћанској љубави еванђеоских протес-
таната из земље и света према свим људима који су у невољи и потреби.

2 Види у: Ев. по Луки 8:26-39. Земља гадаринска се још назива и земљом гергесинском.
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Ауторка овог текста који, као што увиђамо, одише верском нетрпељиво-
шћу, даје и савет читаоцима и поучава их на који начин могу да се увере да 
ли је њихов саговорник православан или није:

„Још једноставнији начин да установите са ким имате посла је молба са-
говорнику да се прекрсти или да целива православну икону. Свако ко одбије 
да то учини испољиће своју антиправославну настројеност, и то не треба да 
вас чуди: од часнога крста и светих икона, хранитеља душа и тела право-
славних, ужасавају се нечастиви и беже војске демонске.“ (стр. 35).

Као што смо несумњиво утврдили у поглављима „Поштовање светих ико-
на“ и „Васељенски сабори“, иконе нипошто нису постојале у првовековном 
хришћанству. Шта више, готово сви црквени ауторитети из првих векова 
били су енергично против сачињавања и поштовања икона, које су тек кас-
није, под многобожачким утицајем почеле да се изображавају. Стога, по ре-
чима г-ђе Кончаревић, и апостоли, и сви рани хришћани били су антипра-
вославно настројени, а уз то и равни нечастивим демонским војскама које 
беже од поклоњења светим иконама. Ауторка даље изражава своје чуђење 
питајући се одакле потиче „толика благодат у кокаколичној хедонистичкој 
цивилизацији“ (ауторка мисли на Сједињене Америчке Државе), где се по-
луписменим фармерима и психијатријским болесницима јављају „небеска 
виђења“, желећи да на тај начин дискредитује све еванђеоске верске за-
једнице које су у Америци данас бројне – упоређујући их са Мормонима, 
Јеховиним сведоцима и осталим нееванђеоским организацијама (које се и 
међу еванђелистима сматрају псеудохришћанским култовима). Упоређења 
ради, г-ђа Кончаревић је заборавила да наведе чињеницу да у оквиру Пра-
вославља постоје чак и верски празници установљени на основу „небеских 
виђења“ психијатријских болесника (такав је на пример празник „Покрова 
пресвете Богородице“ установљен на основу виђења св. Андрије Јуродивог 
у Х столећу, а обележава се од XII века и то 1. октобра по јулијанском ка-
лендару. Ко су заправо били „јуродиви“ говорили смо у поглављу „Житија 
светих“). Оно што је још занимљиво у овом поглављу јесте и ауторкин савет 
да српски народ не треба превише да обраћа пажњу на то ако православ-
ни свештеници и епископи живе порочно и нехришћански, јер је, ето, и то 
донекле нормално – и они су људи да многим слабостима. (на стр. 36). На 
крају, читаоци добијају савет да пред секташким проповедницима отворено 
исповеде своју православну веру снажно им се супротстављајући и износећи 
против-аргументе који потичу из изворног Христовог, апостолског и свето-
отачког учења.

Све оно што смо до сада прочитали, а што се налази између осталог и у 
поглављу г-ђе Кончаревић, само доказује колико велико може бити, са једне 
стране, непознавање Светог писма и црквене историје, а са друге непристој-
ност, безобзирност и нетолерантност оних људи који себе називају „брани-
оцима праве вере“.
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Православље и секте II (издање Светигоре)

И друга књига у серијалу о сектама, под насловом: „Библија без Бога, 
Хришћанство без Цркве; Православље и секте, новопротестантизам данас и 
овде“, у истом духу следи претходну. У уводној речи, у предговору који носи 
назив „Од библиопоклонства до књиге Мормон“ приређивач Владимир Ди-
митријевић казује да се пред читаоцем налази књига која обрађује учење и 
деловање „новопротестантских секти“. Ево како је приређивач објаснио овај 
појам:

„Појам „новопротестантске секте“ увели смо да бисмо истакли разлику 
између традиционалног протестантизма (мада је, од Лутера наовамо, сав 
протестантизам у антипредањском, па чак и антицрквеном заносу човеко-
вом расудном моћи и вером којој нису потребна дела) и оних секти које су 
настале у САД у XIX или XX столећу, а које се ипак од традиционалног про-
тестантизма разликују у неколико битних тачака.“ (стр. 5).

Приређивач даље каже да је теологија новопротестаната веома прими-
тивна (у исти кош су стављени нпр. баптисти са мормонима), да су неке од 
ових секти крајње антикултурно и антидруштвено настројене, те да је руски 
теолог Андреј Курајев сасвим у праву када каже да продор оваквих секти 
на територију православних земаља представља суштинску трагедију. Ова 
трагедија се састоји између осталог и у следећем:

„Јер, адвентисти, јеховисти, пентекосталци, баптисти и њима слични 
свету нису дали ниједног значајнијег научног или уметничког ствараоца, 
нити су било чиме обогатили културу оног тла на коме дејствују.“ (стр. 6).

У овом случају (као и у многим другим) г-дин Димитријевић очигледно 
није био најбоље обавештен. Да се којим случајем распитао код свога „са-
борца“ Биљане Ђурђевић – Стојковић, она би га вероватно обавестила да 
су, ипак, нпр. баптистима припадали неки од познатих светских писаца као 
и научника. Ево шта о овоме казује поменута ауторка у свом „Лексикону 
секти“:

„У баптистичким редовима налазили су се писци: Џон Милтон (писац 
светски познатих дела: „Изгубљени рај“ и „Рај поново нађен“; прим. И. С.), 
Бичер Х. Строув, Данијел Дефо (писац романа који се налази у лектири за 
основну школу: „Робинсон Крусо“; прим. И. С.), и светски познат метафизи-
чар др Б. Т. Спенсер.“1

Овим информацијама до којих је дошла г-ђа Ђурђевић - Стојковић може-
мо још да додамо да је баптистима припадао и добитник Нобелове награде 
за мир (1964. год.) Мартин Лутер Кинг, који је због своје борбе за људска 
права убијен приликом атентата 4. априла 1968. године. Након смрти овог 
баптистичког проповедника многе државе и градови у Сједињеним Аме-
ричким Државама су његов рођендан, 15. јануар, прогласиле својим празни-
ком. Такође, баптистима је припадао и писац из XVII столећа, чије се дело 
„Пут хришћанина“ (The Pilgrim’s progress) проучава на појединим факул-
тетима у оквиру енглеске и светске књижевности. Он се звао Џон Бањан 

1 Верске секте – Лексикон, стр. 42.
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(John Bunyan). Овим именима можемо да додамо и Јана Амоса Коменског, 
који је такође припадао еванђеоском крилу, а признају му се велике заслу-
ге у оквирима светске књижевности. Све напред наведено доказује да су и 
еванђеоски „новопротестанти“ задужили свет значајним идејама и делима, 
а да не помињемо чињеницу да многи научници свих дисциплина припа-
дају овим црквама, као и председници и министри у многим државама света 
(нама географски најближи јесте пример трагично пострадалог македонс-
ког председника Бориса Трајковског који је био веома активан у Методис-
тичкој цркви).

Књига „Библија без Бога – Хришћанство без Цркве“ обрађује учење и 
деловање следећих верских заједница: баптистичке, адвентистичке, пенте-
костне, мормонске и Јеховиних сведока.

Што се тиче „блиставе дијалошке апологије протојереја Кирила Зајца 
упућене баптистима“ (како је то приређивач с поносом истакао), она за-
право представља препричане догађаје који су се одиграли 1927. године у 
једном руском возу, као и испред неке омање сеоске Православне цркве. 
Главни баптистички гласноговорник је у овој „апологији“ представљен као 
особа ниске интелигенције и слабог познавања Светог писма, која стално 
„врти у круг“ неколико својих омиљених фраза, као што су: „ми смо спасе-
ни“, „ми смо свети“, „Христос је наш брат“, „православци су идолопоклони-
ци“ и слично. Насупрот овом баптистичком вернику који је очигледно био 
обични једноставни сељанин (а у овој књизи приказан као представник це-
локупне баптистичке деноминације – што би требало да значи да баптисти 
немају боље теологе него само овакве – који незналачки и „неоправдано“ 
оптужују православне за кривоверје), налази се бистроумни православни 
свештеник који поседује одговоре на сва постављена питања, и на фасци-
нантан начин, пред групом православних верника, у потпуности побија све 
тврдње баптистичког „проповедника“. Ево како гласе неки од аргумената 
који потврђују исправност православног учења насупрот секташкој баптис-
тичкој веронауци:

„Дозволите ми да вам поставим неколико јасних, нимало магловитих, 
питања и одговорите на њих јасно, без свог магловитог красноречја. Видим 
да сте секташ, вероватно проповедник. Која је секта у питању – то није бит-
но. Па ипак, јасно је једно – да нисте у Цркви Христовој. Реците ми – да ли 
се код вас сачувало оно огромно духовно богатство које су Цркви предали 
Свети Апостоли? Или можда о томе нисте ни мислили, нити сте за такво 
богатство чули? (Ћутање.)

- Имате ли свештенике? Не? А они постоје у Цркви од апостолских вре-
мена. Свештенство су нам предали Апостоли. О њему се јасно говори у 
том истом Светом Писму, које у овом тренутку држите у рукама.

- Да ли су се код вас сачувале Свете Тајне? – Крштење, миропомазање, 
покајање, причешће, брак, јелеосвећење? Оне постоје од апостолског 
доба, а о њима се говори у новозаветним светим књигама!- 

- Да ли, у складу са Еванђељем, поштујете Мајку Божју?
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- Имате ли молитвено општење са Небеском Црквом, са Светим Апосто-
лима, чија су Писма сад у вашим рукама, са светитељима, мученицима 
и свим праведницима?

- Имате ли молитвено општење са Ангелима?
- Да ли се молите Ангелу – чувару?
А све је то, видите, постојало у Апостолској Цркви. И све то постоји у 

Православној Цркви.
- Имате ли молитвено општење са умрлим очевима, мајкама, дедовима 

и са свима у вери уснулима? Да ли се молите за покојнике? Или сте на 
њих заборавили, па се смрт показала јачом од љубави Христове? – А у 
Апостолској Цркви молили су се за покојнике! 

- Иконе не поштујете. А да ли поштујете животворни Крст Господњи? Да 
ли себе осењујете светим Крстом? Да ли Крст носите на грудима својим, 
који је, по речи Апостола – „Његова поруга“ (Јев. 13, 13). – Све је то пос-
тојало у Апостолској Цркви.

Моја питања су јасна. Одговорите на њих. Ћутите? Да, шта бисте могли 
рећи, кад ништа ни немате. А то је, заиста, огромно богатство. (...) Шта нам 
можете дати? Какву духовну ризницу? – Баш ништа. Ви сте потпуни убожја-
ци, у духовним сте траљама.“ (стр. 45-47).

Као што видимо, пред неупућеним народом (какав је углавном данас и 
народ српски) овај руски свештеник је изнео читав низ историјских нетач-
ности. Баш насупрот његовим тврдњама, у овој књизи сам показао да ама 
баш ништа од онога што је овај свештеник споменуо није постојало у ра-
ном апостолском хришћанству! Православни, као што смо и до сада уочили, 
веома воле да пред непросвећеним народом износе тврдње из тзв. светог 
предања уз прилагођавање светописамских текстова и њихово вађење из 
контекста (што наравно људи који не познају ова два извора вере уопште не 
препознају и због тога „аминују“ све што чују из уста верских великодостој-
ника „своје вере“). Након што је на овај и сличне начине дремљивим пут-
ницима у возу „доказао“ православну „истину“ наспрам секташких обмана, 
протојереј Зајц нас је подсетио на један догађај који се одиграо 15 година 
раније (1912.) у Витебској губернији. Наиме, у једно село стигло је неколико 
баптиста – „пропагатора нове вере“. Локални свештеник се забринуо због 
верског отпаднућа своје пастве која је почела да посећује баптистичке мо-
литвене скупове, те је позвао проту Кирила Зајца да народ поврати Пра-
вослављу. Протојереј се једнога преподнева обратио народу окупљеном у 
црквеном дворишту, заступајући вековно небиблијско веровање о спасењу 
које се добија кроз добра дела (не схватајући уопште библијску доктрину о 
оправдању кроз веру и духовном рођењу; види 2. и 3. поглавље моје књиге), 
убеђујући га уз то да су баптисти лажни пророци, вукови у овчијим кожама, 
који припремају пут доласку антихриста – војујући против једине свете, са-
борне и апостолске цркве – Православне. И тако у недоглед.

Из малопређашњих казивања и навода из поменуте књиге, заиста нисмо 
могли да уочимо у чему се састоји та вајна „блиставост дијалошке аполо-
гије“ проте Кирила Зајца. Насупрот томе, његов говор је препун оптужби из-
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речених на рачун баптиста (спомиње се и то да су баптисти злочинци (јер не 
крштавају бебе и тако им не дозвољавају да буду спасене пред Богом), да по-
седују гордост – грех сатански, да су богохулници, безумници и слично; на 
стр. 64, 65, 75, 77), које су изнесене без готово икакве теолошке и историјске 
аргументације. Шта више, према Светом писму и историјским чињеницама, 
истина је готово у потпуности на страни баптистичке теологије. 

Са друге стране, занимљиво би било да се примети да за доказивање ис-
правности православне богословске мисли и веровања – насупрот еванђеос-
ко протестантској, није узет неки озбиљни дијалог (или теолошка расправа) 
вођена између нпр. двојице доктора теологије припадника ове две различи-
те теолошке струје. Очигледно је, на основу свих наших досадашњих истра-
живања које сам представио у претходним поглављима, да би исход овак-
ве расправе био неповољан за представника традиционалне цркве Истока. 
Због тога није ни чудно што се таква врста апологије не може наћи на стра-
ницама православне антисекташке литературе, већ само она која приказује 
(питање је да ли објективно?) дијалог између ученог православног јереја и 
обичног сеоског баптистичког верника (пре Другог светског рата у Русији) 
– не тако упознатог са чињеницама из црквене историје. Уколико право-
славни сектолози и борци за „правоверје“ нису имали неки бољи пример 
исказивања аргументоване теолошке надмоћи над баптистима, овај који су 
изнели пред неупућеног српског читаоца за познаваоце и није тако убедљив 
да би се њиме могли да похвале.

Шта још можемо да уочимо у овој књизи, која на тако „блистав“ начин 
демистификује секташе и даје православни одговор на њихове небиблијске 
умотворине?

Па, ево овако. Најпре се може прочитати неколико текстова о адвен-
тистима. Потом, у поглављу које обрађује нека учења пентекостне цркве (на 
стр. 117) помињу се и подаци до којих је у свом истраживању дошао еванђео-
ски аутор Курт Кох, а описао их у књизи „Ђавоља азбука“ (на српском јези-
ку у издању Дома Молитве – баптистичке цркве из Пећи, после рата 1999. 
год. премештене у Аранђеловац). Наравно, иако се послужио књигом коју 
су издали баптисти, аутору текста о пентекосталцима није ни напамет пало 
да то саопшти читаоцима, већ је писца овог дела једноставно назвао „не-
мачким истраживачем“.1 Ситуација је слична и у поглављу о историјату и 
учењу Јеховиних сведока. Аутори ових поглавља такође користе податке из 
баптистичких извора, са том разликом што сада баптистичке пасторе са ува-
жавањем називају „велечасним“ а њихове издавачке и филмске куће „углед-
ним кућама традиционалних протестаната“:

„Јуна 1912. године велечасни Џ. Џ. Рос, баптистички пастор из Хамил-
тона у Онтарију издао је памфлет „Неке чињенице о самозваном пастору 
Чарлс Тејз Раселу“. У њему је писао о Раселовој личности и његовој „тео-

1 Поменута књига „Ђавоља азбука“ представља својеврстан „лексикон“ окултних појава по-
ређаних по азбучном реду. Конкретно, подаци које је аутор текста из православне књиге 
применио на Пентекостну цркву у Србији, односе се на испољавање разних екстатичних 
манифестација у екстремним харизматским покретима (култовима), и могу се само у зане-
марљивом проценту применити на домаћу Пентекостну цркву у нашој земљи.
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логији“, за коју је рекао да је „анти-разумна, анти-научна, анти-библијска, 
анти-хришћанска и да је јадно изопачење Еванђеља Божијег Љубљеног 
Сина“. (стр. 134 -135).

„Тајни живот Јеховиних сведока често је филмован у Америци. Угледна 
кућа традиционалних протестаната, „Jeremiah films“, направила је произ-
вод који се, због озбиљности и фактографичности, може сматрати узором 
антисекташког документарца.“ (стр. 139-140).

Посредством ових текстова написаних руком православаца, могли смо 
да се упознамо са тиме да се и еванђеоски хришћани у свету, тамо где су у 
већини (издавачке и филмске куће „традиционалних протестаната“ у САД 
не припадају Лутеранима или Реформатама – који су у Србији признати као 
традиционални, већ баптистима, методистима и сличним еванђеоско – про-
тестантским заједницама), али и тамо где су у мањини, боре против ширења 
учења псеудохришћанских верских покрета. Међутим, они то не раде хајком 
и приписивањем лажних кривица различито верујућима изазивајући тиме 
револт народа, већ потпуно аргументовано, циљајући пре свега на погреш-
ност њихове интерпретације библијских текстова.1 

Недоследност православних сектолога, који се приликом писања погрд-
них текстова о еванђеоских хришћанима служе управо њиховом литерату-
ром (да би опањкали неке друге), уз видно лицемерје, уочљива је, дакле, и 
овом приликом.

У поглављу „Новопротестантско деловање у нас“, аутор текста је истакао 
да поред традиционалних протестантских конфесија, у које је убројао „луте-
ране, калвинисте, методисте, итд.“ (поставља се питање које то још протес-
тантске конфесије потпадају под одредницу „итд“, када су све остале у овој 
књизи сврстане под појам „нетрадиционалних секти“?), постоје и новопро-
тестантске секте које прозелитирају и насрћу на првенствено „србски“ народ. 
У ову групу секташких јуришника спадају адвентисти, баптисти, пентекос-
талци и Јеховини сведоци. За све њих, тј. њихов религијски „фанатизам“ се 
вели да нимало није безазлен, те да он може да резултује и самоубиствима 
фанатизованих чланова (иако се сасвим добро зна да ове верске заједнице 
нипошто нити одобравају нити заговарају самоубиства. Очигледно су Јехо-
вини сведоци намерно побројани заједно са осталим верским заједницама, 
јер је познато да се дешава да неки од њихових припадника, због одбијања 
трансфузије крви, понекад подлегну болести). На крају поглавља, казује се 
и то да секташи у нашој земљи покушавају да изазову револт против СПЦ 
(иако је заправо супротно), а ево на који начин:

„Да би међу грађанима СРЈ, нарочито онима који нису упућени у догађаје 
на нашем терену, изазвали револт против Србске Православне Цркве и ње-
ног настојања да своје вернике обавести о погубности деловања секти на 
нашем духовном и народном простору, новопротестантски секташи пишу 

1 У нашој земљи постоји неколико књига о сектама, култовима и окултизму које су преведене 
са страних језика, а чији су писци баптисти и други еванђеоски писци. Такве су на пример 
књиге: „Како разумети секте?“ и „Окултне појаве“ од аутора Џоша Мекдауела и Дона Стју-
арта; „Под утицајем сотоне“ од Модерзона Ернеста, као и поменута „Ђавоља азбука“ Курта 
Коха.



680

правОславље ОбасјанО еванђељем

текстове о својој наводној „гоњености“, мада их држава, очито, не само не 
спречава, него им својом пасивношћу чак и погодује, а Православна Црква 
нити има жеље, нити начина, нити праксу да секташе гони онако како се 
њима хистерично привиђа.“ (стр. 167).

На питање да ли СПЦ заиста нема намеру нити жељу да врши „гоњење“ 
(тј. угрожава људска права и верске слободе) мањинских верских заједница, 
јер тврди да се то њима само „хистерично привиђа“,1 већ смо делимично 
одговорили у досадашњем излагању - у коме смо сагледали речник којим 
се служе православни свештеници и сектолози и упознали се са брдом де-
зинформација које се о њима намерно шире. Дознали смо такође да многи 
православни „првоборци“ имају мишљење да „сектама“ треба забранити рад 
или их бар јавно прогласити (иако без икаквих ваљаних доказа) штетним по 
државу и народ.

Остала литература

Пре него што направимо преглед само неких од читавог мора новинских 
чланака који су презентовани широкој јавности у последњих десетак годи-
на, а по питању извештавања о раду малих верских заједница и деловању 
антикултних православних организација, желим да кажем неколико речи 
о још две књиге из истог корпуса антисекташке литературе код нас. Прва 
од њих је књига мр Ранка Мандића под насловом „Канибал у српској кући 
- сатанистичке секте и њихово деловање у српском народу“. Иако ова књига 
искључиво обрађује деловање сатаниста, масона и сличних тајних органи-
зација, у њеном уводу се ипак, тенденциозно, на један прикривен начин, по-
мињу и све остале, па и легално делујуће и свуда у свету признате хришћан-
ске верске заједнице:

„На територији СР Југославије, у посткомунистичком периоду, за-
хваљујући идеолошки омекшаном и тако унапред припремљеном терену, 
уочљива је права експанзија секти, разних покрета и тајних органи-
зација. (...) Србија је, изгледа, постала права Мека за деловање секти. Према 
незваничним подацима само у Београду делује око 200 верских организа-
ција од којих је свега 40 званично регистровано. (...) Секте нису дужне да 

1 А коме се заиста хистерично привиђа гоњење, и то слично ономе из првих векова хришћанс-
тва, показаће нам следећи новински текст. Наиме, поводом свог хапшења у јануару 2004. 
године од стране македонске полиције, митрополит велешко - повардарски Јован (СПЦ) је 
изјавио следеће: „Наравно, сада је потпуно јасно да су тврђења власти Македоније и раскол-
ничког Синода у Скопљу да оваквим терором, који је једнак прогонима хришћана 
из првих векова хришћанства, штите самосталност нације и државе потпуна и недвос-
мислена лаж, јер смо изложени бруталном терору и потпуном гажењу људских права.“ Лист 
„Центар“, уторак 13. 1. 2004. стр. 7. Нагласак мој. Но, као што је познато из историје, прогонс-
тва у првим вековима постојања Цркве била су праћена масовним погубљењима верника 
као и њиховим спаљивањем на ломачама. Само „хистерично привиђење“ коме је подлегао 
митрополит Јован могло је да, од полицијског привођења и саслушавања код судских органа 
(приликом којих никоме од оптужених није пала ни длака са главе), у његовом уму створи 
утисак страдања и прогонстава каква су доживљавали хришћани за време владавине паган-
ског Рима.
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обавесте надлежне институције о учењу које проповедају. Да јесу, вероват-
но, многе од њих не би ни биле основане. (...) Те групе, друштва и удружења 
су „темпиране бомбе“ за наш народ и државу. Оне их угрожавају на свим 
пољима: културном, верском, духовном, економском, здравственом, наци-
оналном, одбрамбеном и биолошком. (...) Ниједна од постојећих секти није 
настала на нашем тлу нити има наш културни хабитус. Све су установљене у 
другим срединама и у другим културама. (...) Кад се све сабере, може се без 
устезања рећи да су секте у служби специјалног рата, који неке од 
великих сила воде на овим просторима. (...) Доктрине свих њих су ду-
боко анационалне, богоборачке, антихришћанске, антиправославне и 
атеистичке. (...) Стратешки циљеви су им стварање универзалне религије, 
светске државе и светске владе. Да би оствариле те циљеве секте раде 
на психичком, духовном и физичком растакању појединаца и породице, 
разарању хришћанства, Православне цркве, националних држава и њи-
хових институција: образовног и финансијског система, привреде, војске, 
полиције итд. Све ово говори да им циљеви не само корелирају и 
кореспондирају него да су идентични са циљевима Новог свет-
ског поретка, односно масонерије. (...) Знатна финансијска средства 
којима располажу секте, говоре да су повезане са центрима финансијске и 
политичке моћи у свету.“1

Иако, дакле, ове у свету већ вековима постојеће и у Србији регистроване 
верске заједнице (које чине онај малочас поменути број од 200 делујућих 
тј. 40-так регистрованих верских организација) немају ништа заједничко са 
сатанистима, њихово (иако безимено) помињање у књизи која обрађује де-
ловање тајних и окултних друштава наводи неупућеног читаоца на мисао да 
све оне заједно природно припадају истој групацији покрета који су крајње 
негативни по друштво.

Сматрам да оваква категоризација и упрошћавање ради збуњивања и 
обмањивања читалаца поменуте књиге нимало не служи на част (нити је у 
служби истине) писцу њеног увода, ма ко он био.

Последња књига о којој желим да нешто изнесем јесте дело Велибора 
Џомића: „Секте, сатанизам и лажни пророци“ (издато 1994. год. од стране 
ЕУО епархије жичке). 

Уместо свог коментара, на овом месту ћу цитирати текст протестантског 
теолога Горана Максимовића којег је написао у својој књизи „Христа раза-
пињу зар не?“, а са чијим се констатацијама у потпуности слажем:

„Споменућу још Велибора Џомића, православног публицисту који у лис-
ту „Православље“, у чланку под насловом „У служби Богу и свом народу“, са 
сетом констатује да „државни органи не хају за јеретичко дивљање по Ср-
бији“ и „духовно страдање нашег народа“. У истом чланку писац слободан 
рад „секти“ оцењује као велику националну опасност. Посебну забринутост 
међу неправославним верницима изазвала је Џомићева књига „Секте, сата-
низам и лажни пророци“. Тешко се могу отети утиску да последица читања 
ове књиге може бити физичко насиље и разрачунавање са неправославним 

1 Ранко Мандић, Канибал у српској кући, Београд 1995. стр. 5-9. Нагласак мој.
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верским заједницама и то не без одговорности Џомића. Наиме, осим тра-
чарија о дужностима појединих верника у „другим“ црквама у Крагујевцу, 
њихових породичних проблема, порекла родитеља и томе слично, те након 
сатанизације неправославних заједница и осуде за завереништво, злона-
мерности и остала зла, аутор наводи адресе, места одржавања састанка па 
чак и боравишне адресе појединаца. Такве произвољне оцене, тенденци-
озна етикетирања и дељења људи на непријатеље и патриоте, своје и туђе, 
понекад могу да послуже за остварење конкретних циљева и потпуно се ук-
лапају у тоталитарну филозофију са максимом – циљ оправдава средство. 
За присталице овакве филозофије најбитније је да је жељени циљ узвишен. 
Средство је у таквој ситуацији ирелевантна ствар. (...) Мислим да се оваквим 
третирањем неистомишљеника напуштају основни принципи демокра-
тије као важне цивилизацијске тековине и прихвата тоталитаризам.“1

Дискриминација малих верских заједница преко медија и 
јавних гласила

Иако је тенденциозно и дискриминативно писање и извештавање преко 
медија (радија, телевизије и новина) о пореклу, деловању и циљевима ма-
лих верских заједница постојало и раније, ипак је средином ‘90-тих година 
прошлог века направљена прекретница по овом питању. Период најжешћег 
новинарског разрачунавања са „сектама“ наступио је током три узастопне 
године, од 1996. до 1999. 

Све је, барем према мом сећању, почело дешавањем у Новом Саду, где 
је у јануару ‘96. године трагично пострадао млади студент Диф-а, Зајеча-
рац Млађан Костић. Он је, како су медији у то време писали, припадао бап-
тистичкој цркви – а до тога закључка су дошли због тога што је у његовој 
кући пронађено више књига баптистичког проповедника Сима Ралевића. 
Несрећом по баптисте, поменути младић је у Новом Саду становао нигде 
другде него у интернату баптистичке теолошке школе. Ствар је, барем пре-
ма новинарима, била више него јасна. Баптистичко верско учење је, према 
њиховом уверењу, било једини разлог што је овај младић завршио свој жи-
вот у таласима хладног Дунава. У то време, у различитим дневним листови-
ма, који поседују тираже неки и по неколико стотина хиљада примерака, на-
лазили су се и овакви наслови: „Самоубиство у име Христа“ (Наша Борба); 
„Не брините, оживећу“ (Вечерње Новости); „У смрт по наређењу“ (Тимочка 
крими ревија) и слично. Дневни листови су (негде око Божића 1996. године) 
данима извештавали о том догађају износећи „нова сазнања“ о поменутој 
трагедији. Новинарски чланци су, као што је било и очекивано, били пре-
пуни дезинформација и намерно смишљених лажи. Једна од таквих лажи 
јесте био и измишљени разговор између младог Костића, који се налазио у 
то време у Зајечару, и пастора новосадске баптистичке цркве, свештеника 
Жарка Ђорђевића. Ево како је тај „разговор“ укратко гласио, а како га је, из 

1 Г. Максимовић, Христа разапињу зар не?, Ниш 1995. год. стр. 59-60. Нагласак мој.
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„Наше Борбе“ пренео новинар зајечарске „Тимочке крими ревије“ (у броју 5, 
20. март. 1996. год. стр. 10):

„Трагедија се десила одмах иза Божића, када се Млађан, после краћег 
боравка у селу Салашу, надомак Зајечара, у родитељском дому, ненадно 
вратио у Нови Сад, где је студирао. Повратак у Нови Сад је био последица 
телефонског разговора са извесним Жарком, из Новог Сада, у коме му се 
Млађан правдао да није испунио Исусову жељу. Отац Боривоје, коме је по-
нашање сина било сумњиво, прислушкивао је овај разговор и разабрао да 
му је поменути Жарко, на правдање, одговорио: „Сада ће ти Бог опростити 
непослушност, али...“

Трагично пострадали младић је у породичној кући у Салашу имао већи 
број књига Сима Ралевића, међу којима су новинари изабрали само два 
најпровокативнија наслова: „Од Александра до антихриста“ и „Како ће вас-
крснути мртви?“, и то из разлога намерног завођења читалаца на странпу-
тицу - у смислу да је садржај ових књига одговоран за насталу трагедију (а 
у збиљи се ради само о лако разумљивим тумачењима 11. поглавља књиге 
пророка Данила и 15. поглавља 1. посл. Коринћанима; и у њима нема ни 
најмањег алудирања а камоли позива на самоубиство1). Поред ових ту је сва-
како било и других наслова који говоре о љубави према Богу и ближњима. 
Ипак, писац текста „Новопротестантско деловање у нас“, у раније спомиња-
ној књизи у издању „Светигоре“ поменуо је овај трагични догађај желећи да 
њиме посебно истакне „опасност“ која грађанству прети од стране неправо-
славних:

„Најнаметљивији баптистички проповедник је Симо Ралевић из Пећи. 
(...) Да његов фанатизам није нимало безазлен, сведочи самоубиство Млађа-
на Костића, 21-годишњег студента ДИФ – а из Зајечара, који је у Новом Саду 
пред оцем извршио самоубиство, скочивши у Дунав. Отац Бора се сећа да 
је рекао: „Не брини тата, оживећу поново. Молићу се за све вас. Поздрави 
наше“.2

У новинским чланцима писаним поводом ове трагедије, вршена је ма-
нипулација грађанством и у смислу тврдње да „секте“ и финансијски ис-
коришћавају своје чланове. Наиме, у више наврата се у новинама појавио 
податак о томе да је Млађан Костић послао Ралевићу у Пећ као добровољни 
прилог 3000 динара (што је почетком те 1996. године износило око 1000 
немачких марака, тј. око 4 просечне месечне нето плате) а као доказ је пос-
лужила захвалница у форми разгледнице коју је овај добио из Пећи, а која 
је пронађена у Салашу. Међутим, углавном се нигде није нагласило да је 
поменути младић ову суму новца послао неколико година раније за време 
велике инфлације (датум са разгледнице је гласио на 1992. годину), те да је 
он у то време имао изузетно малу вредност.

1 Да упућенији православни аутори врло добро знају да баптистичко учење нипошто не загова-
ра самоубиство доказује и следећа изјава из књиге „Библија без Бога, хришћанство без црк-
ве“: „Наравно, нико не тврди да баптисти проповедају самоубиство – то не би било поштено 
ни према њима као људима, ни према Истини.“ стр. 166.

2 Библија без Бога, хришћанство без цркве; Светигора, Цетиње 1997. стр. 166.
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Ево како је овај немили догађај, са своје стране, објаснио човек који је 
био проглашен за једног од најодговорнијих за младићеву смрт, а у нови-
нама представљан као „извесни Жарко“. Ово је део интервјуа баптистичког 
свештеника Жарка Ђорђевића који је објавио новосадски лист „Свет“:

„Млађана сам“ - прича Ђорђевић – „први пут видео у септембру прошле 
године када је поднео молбу да га примимо у наш интернат. Последњих не-
колико година наша верска заједница је принуђена да због неповољне ма-
теријалне ситуације прима и студенте који нису наши ученици, односно 
верници. Тако је и Млађан нашао дом овде, међу нама. Његова мајка, која 
се прва преко телефона интересовала за смештај свог сина, долазила је 
овде, код нас, Млађану у посету и, колико знам, није имала примедби. И ми 
смо били задовољни Млађановим понашањем, био је тих, миран младић и, 
што је најважније, поштовао је кућни ред. То је једино што смо од њега тра-
жили, јер није био члан наше верске заједнице. (...) Млађан ме је први 
пут контактирао 9. јануара око 22 часа, назвавши из свог стана у Зајечару. 
Био је у изразито еуфоричном расположењу, доста конфузан, а ја прилично 
уморан, да бих одмах схватио о чему се ради. Међутим, његова изјава да је 
управо успео да демонстрира своју духовну силу, истеравши из једног свог 
познаника осамнаест ђавола, шокирала ме је, да би ништа мање шокантно 
деловала и следећа његова изјава, покушаћу да је цитирам: „Ево, поред мене 
су три анђела, узимају ми енергију и дошло је моје време да одем“. Умало ни-
сам пао у несвест. Покушао сам да га разуверим, да га убедим да није добро 
размишљати у том правцу, да он то све умишља, међутим, нисам имао неког 
успеха. Замолио сам га да позове оца, да мало с њим поразговарам, јер и све 
то некако није слутило на добро, али, Бора Костић је те вечери био у Бору 
и ноторна је лаж да је, како су неки медији објавили, прислушкивао наш 
разговор. Млађанову мајку сам у наставку разговора питао да ли је он здрав, 
на шта ми је госпођа Костић, потиштена и неповерљива, одговорила да је са 
њим све у реду. Госпођа Костић и ја смо у једном тренутку постали савезни-
ци у покушају да Млађана отргнемо од мрачних мисли“. (...) „Као свештеник 
професионалац“ – каже пастор Ђорђевић – „могу себи да пребацим то, што 
сам се колебао између чињења и нечињења у Млађановом случају. Пошто 
сам схватио колико је ситуација деликатна, питао сам се – имам ли право 
да нечије дете пошаљем на неуропсихијатрију, кад то дете има оца и мајку, 
који могу да одлучују о његовој судбини. Сада ми је јако жао што нисам био 
одлучнији, јер сам, можда, могао да спречим трагедију. Неизрециво жалим 
тог младог човека, за кога ћете, бар унутар ових зидова, чути само речи пох-
вале, иако нам је овај инцидент, као верској установи, веома нашкодио. И 
још желим да нагласим: све изјаве у штампи које је дала Млађанова поро-
дица, разумемо као очај, бол и потребу да се нађе кривац. Не замерамо, него 
им опраштамо“. (...) Жао ми је што је ова трагедија послужила некоме да 
путем медијског прогона Баптистима онемогући даљи рад, али, знате, иако 
смо као грађани увређени, као верници смо навикли на игнорантски однос 
власти према нама, што никако не значи да се миримо са тим“ - са жаљењем 
коментарише Жарко Ђорђевић“. (Нагласци у тексту су моји).
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Иако трагично пострадали младић није био члан баптистичке цркве и 
поред тога што је поседовао а вероватно и читао литературу аутора Рале-
вића (која се, требало би нагласити, шаље бесплатно свим заинтересовани-
ма и то поштом, на основу испуњених наруџбеница – те стога није могуће 
утврдити психичко стање наручиоца), која је испуњена порукама и пози-
вима за испуњавањем високих моралних начела и стицањем хришћанских 
врлина, овај догађај је покренуо читаву лавину углавном неоправданих оп-
тужби против највећег броја мањинских верских заједница у Србији и Црној 
Гори. У наредним годинама, због тежње за сензационализмом и продајом 
што већег тиража, новинари, потпомогнути свештеницима СПЦ и осталим 
вајним познаваоцима (сектолозима чија смо дела већ упознали у овом пог-
лављу) су испуњавали новинске странице многобројним непровереним ин-
формацијама, не испољавајући ни трунку „сажаљења“ према стигматизо-
ванима, који углавном, наравно, нису добијали прилику да у своју одбрану 
било шта кажу.

Ево само неких од наслова текстова о верским сектама из дневних нови-
на које су излазиле у периоду од 1996. до 1998. године1, као и оних који су 
објављивани наредних година:

- Илузија уместо стварног живота (Борба);
- Истином против догми (како Борба сазнаје у Београду формиран југо-

словенски покрет за заштиту деце од верских секти) (Борба);
- Сузе против кошмара – трагом иницијативе за доношење закона о за-

брани опасних верских секти (Политика Експрес);
- Секте потискују народност – етнолог о малим верским заједницама 

(Политика); 
- Пророци вуку за рукав по станицама и трговима – феномен секти у нас 

(Политика);
- Мајка као сатана – трагом иницијативе Нове демократије за доношење 

закона о забрани деловања опасних верских секти (Политика Екс-
прес);

- Спас у мисионарењу – да ли је почела репаганизација српског народа 
(Политика Експрес);

- Удружено против зла – основан југословенски покрет заштиту деце и 
породица од секти (Политика Експрес);

- Легло духовних превараната – еминентни руски теолози недавно у 
Врњачкој Бањи говорили о верским сектама (Политика Експрес);

- Секте у школском дворишту – појава која све више забрињава (Поли-
тика);

- Организовани криминал – трагом иницијативе да се донесе закон о за-
брани опасних верских секти (Политика Експрес);

- Шиптарска нарко-мафија снабдева дрогом верске секте;
- Секташи оскрнавили православне обичаје на сахрани;
- Разједињавање српског националног бића;

1 Преузето из књиге Драгољуба Б. Ђорђевића: „Секте, култови, пророци нове истине“, стр. 117-
118 и 36-37.
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- Цеде мозак и душу;
- Десет хиљада Јеховиних сведока напада Србију (Недељни телеграф, 25. 

11. 1998.) а у поднасловима: Јехове отимају и душу и паре, Бесрамно 
порочни, Прање мозга до немоћи, Одузимају људима и веру и децу;

- Нови спаситељи разбијају заједницу – Васкршња посланица патријар-
ха Павла и епископа СПЦ (Блиц);

- Лажне месије и пророци (Православље, 1. март. 1995.);
- Верске секте и секс – Вавилон ужаса (Вечерње Новости, 6. март. 1998.)
- Секте харају нашим градом (Наша реч, лесковачки локални лист, 23. 

11. 2001);
- Лажни спаситељи душе (Панчевац, 19. јул 2002.);
- Диверзија на прузи – дело непознате секте? (Балкан 2. 9. 2004.);
- Секта у оделу деда мраза – у Бору спречена подела пакетића баптистич-

ке цркве (Вечерње Новости, 24. 12. 2004); итд...
После овог летимичног прегледа наслова новинских текстова, у који-

ма је о „сектама“ изношен крајње негативни став СПЦ и њених верника уз 
мноштво недоказивих оптужби за којекакве злочине (у поређењу са бројем 
дискриминативних текстова, број оних у којима је покушано реално сагле-
давање начина деловања и учења малих верских заједница је готово зане-
марљив и није нимало помогао да се негативна слика о верским мањина-
ма поправи), желим да начинимо мало детаљнији преглед два периодична 
часописа. Иако се ради о листовима који због својих сталних садржаја не 
заслужују да буду споменути у једном озбиљном проучавању, и они су се, 
објављивањем дискриминативних текстова о сектама, били прикључили 
општем лудилу које је по овом питању владало Србијом током 1998. године. 
Ево шта су, између осталог, наши јадни грађани могли да прочитају у овим 
„стручним“ часописима:

На насловној страници листа „Svedok – Dosije X“ од 10. децембра 1998. 
године, стоји великим словима исписан наслов „СЕКТЕ“, а у позадини мр-
твачке огољене лобање и реквизити за вршење сатанистичких ритуала. У 
новинама је објављен интервју са Николом Радмановићем, детективом – 
специјалистом београдске агенције „Соко секјурити“ и сарадником чувеног 
антисекташког „гануа“ др Вукадина Цветановића. Интервју, као што ћемо 
се уверити, обиловао је тенденциозним тврдњама и оптужбама за које није 
наведен ни један једини доказ. Наравно, уверићемо се и у укупни степен 
познавања верских секти од стране овог детектива, и на крају морати да за-
вршимо оном народном: „Сачувај нас Боже од оваквих стручњака“. Ево не-
ких изјава овог познаваоца:

„Иза секти стоје светски моћници, које можемо назвати сатанизованом 
масонеријом. (...) Код нас има више од 250 секти, са приближно 380.000 
чланова, од чега је 80-так регистровано, као удружења грађана, хуманитар-
не организације, невладине организације или верске заједнице. Овде је пос-
ледњих 10 година отворен верски супермаркет у духу „за сваког по нешто“. 
Не постоје у принципу мање или више опасне секте.“
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На питање које су секте, ван сатанистичког блока, посебно опасне, детек-
тив је одговорио:

„Од псеудо кришћанских то су свакако Јехови сведоци (наш „стручњак“ 
чак и не изговара правилно име ове верске заједнице; прим. И. С.), чија је 
централа за СЕРЈ (ваљда СРЈ; прим. И. С.) у Земуну и Пентикостална или 
Пентикосна (уобичајен погрешан назив којим се све време служио и др 
Цветановић; прим. И. С.) црква са седиштем у Симиној 8 у Београду. Зашто 
су опасне? Јехови сведоци имају најразрађеније методе, највише новца и 
најдужу традицију. Први пут су код нас регистровани још 1914, у Краљеви-
ни Југославији (нашег „детектива“ би требало подсетити да 1914. год. није 
постојала ни „Краљевина Југославија“ а нити краљевина СХС, која је њој 
претходила; прим. И. С.). Организовани су као класична обавештајна служ-
ба, по систему „паукове мреже“ са централом у Бруклину. Пентикосна црква 
је директни заступник и промотор политике САД. (...) Они нису ништа друго 
него „помоћна рука“ америчке дипломатије за протурање интереса Пента-
гона.“

Под поднасловима „Сатанске секте вршљају Србијом“ и „Све више нових 
секти“ запазимо оне које саговорник листа наводи (очигледно не знајући да 
неке од „њих“ у Србији постоје деценијама па и вековима):

„На тлу СРЈ делују бројне верске секте и заједнице, а међу најпознатијим 
су: Пентакостална црква, надвентисти (тј. адвентисти; прим. И. С.), сајен-
толози, баптисти, Јеховини сведоци, Харе кришна, Ред источних темплара, 
Евангелисти, мормони, Мунова секта, Шри Ћин Мои, Ордо темпли оријен-
тис, Веда, Сатија Саи Баба, Витезови истока, Унификациона црква, Рота-
ријанци...“

Професионално и зналачки побројане верске заједнице нема шта! Не 
само да су, као што видимо, у исти кош згуране и „бабе и жабе“ (нпр. бап-
тисти са „Редом источних темплара“ и „ротаријанцима“), него су, због пре-
великог знања којим располаже саговорник, на овако малом простору једни 
те исти покрети споменути по два пута само на различит начин. На пример, 
поменута „Мунова секта“ је исто што и „Унификациона црква“ а „Ред источ-
них темплара“ је исто што и „Ордо темпли оријентис“. Није од згорега спо-
менути и то да поред овог, малочас цитираног текста, са леве стране стоји 
фотографија неког филмског кадра која приказује обнажена мртва тела не-
колицине особа (највероватније старије деце) као резултат почињеног са-
моубиства.

Шта рећи на све ово?
Или, да се можда оставимо Dosijea X, и обратимо пажњу на текст коју је 

писала особа од које би се очекивало много више стручности, барем судећи 
према њеном високом теолошком образовању? 

Други лист на који желим да обратимо пажњу, а у коме је објављен текст 
православног свештеника, протођакона Владислава Вуловића, под називом 
„СЕКТЕ – пут у лудило и пакао“, јесте месечни часопис „Вечити феномени“ 
бр. 5, од октобра 1998. године. Текст малочас именованог православног све-
штеника је у овом часопису био главна тема броја. На насловној страни лис-
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та, тенденциозно, да би се читаоци згрозили и пре самог отварања садржаја, 
објављена је фотографија припадника неког домородачког племена са ли-
цем исцртаним различитим шарама, исколачених очију и потпуно испла-
женог језика, који у рукама које су му подигнуте у вис држи дрвени изрезба-
рени нож прислоњен на своје чело. Да читаоци ипак не би заборавили шта 
су видели на насловној страни, а пре читања текста о „непријатељима Пра-
вославља“, ова фотографија је у још крупнијем плану, у црно белој верзији, 
поновљена на почетку специјалног додатка о сектама. На првој страници 
овог додатка (стр. 22 у часопису), аутор текста је објаснио да је „термин СЕК-
ТА наметнут Православљу, те да оно за ову појаву има бољу дефиницију:

„Свесно и самовољно одступање од свете Божје воље назива се богоод-
ступништво или богоотпадништво“.

У наставку протођакон Вуловић објашњава ко су, према веровању Пра-
вославне цркве, ти богоотпадници и богоодступници. Његову изјаву бисмо 
требали да добро упамтимо, као још један доказ екстремне нетолерантности 
и искључивости коју испољава велики број (поготово млађих) православ-
них богослова:

„Богоодступништво или богоотпадништво (отпадија), у ово време 
названо нетачним и накарадним термином секта, (чијом је непримереном 
употребом дошло до великих недоумица и нејасноћа како у стручним кру-
говима, тако и код самих верника, а поготово код обичног народа), пред-
ставља свесно и самовољно одступање од свете Богом откривене исти-
не, данас једино сачуване у Светом Православљу као и порицање 
Господа Исуса Христа Сина Божјег за истинитог Спаситеља и Богочовека. 
(...) Богоодступништво се родило на Западу, у крилу изопачене ортодоксије 
и изопаченог схватања Бога. Поникло је из очајања, као морална супрот-
ност католицизму, да собом замени изгубљену моралну власт религије, да 
утоли духовну жеђ ожеднелог човечанства, и да га спасе не преко Христа, 
него насиља. То је, дакле, њихова слобода преко насиља, то је уједињење по-
моћу мача и крви. Према томе, велики непријатељ Православља 
није само сатанско безбожје, нити различита демонска умовања, већ и 
унакажено хришћанство Запада у лицу, пре свега, римокато-
лицизма. Протестантизам и сви његови сурогати манифестовани до 
данас представљају, у ствари, само наставак безбоштва које се надо-
везало на оно које је донела на свет „Велика Римска Блудница“.

Шта запажамо у овом тексту, ако не понајпре тврдњу да „непријатеље 
Православља“ представљају све могуће цркве и верске заједнице, почев од 
у свету појединачно најбројније Римокатоличке, преко свих протестант-
ских цркава и њихових „сурогата“ па до атеиста и отворених сатаниста? 
Баш лепо! Шта очекивати онда у наставку текста када је почетак овакав? 
Наравно, ништа боље од свега онога о чему смо до сада говорили (на на-
редним страницама су побројане само неке од многобројних малих верских 
заједница о којима је, о свакој понаособ, изречено свега по неколико веома 
уопштених и нејасних реченица, на основу којих нико не може да сазна ни 
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њихова најосновнија веровања, а камо ли да се упозна са „опасностима“ која 
од њих долазе).

Наш угледни социолог религије, Милан Вукомановић, је у својој књизи 
„Свето и мноштво“ добро запазио раширену појаву неаргументоване стиг-
матизације нетрадиционалних верских заједница у Србији и о томе дао ве-
ома реалан суд:

„У потрази за сензационализмом, том ирационалном, помало параноид-
ном, страху од секти највише доприносе наши медији. Да подсети-
мо само на неке од наслова и поднаслова у новинама: „Секте – оружје запа-
да“, „Секте харају Србијом“, „Секташтво је болест“, „Секташтво је грех“, „Сек-
те и нови светски поредак“, или, пак, дефиниције да је „Секта све оно што 
није православно“. Читав низ сурових убистава и самоубистава, у нас је 
потпуно произвољно био приписиван различитим „сектама“ и „сатанис-
тичким култовима“, да би се доцније, пред судовима, утврдило како пра-
ви мотиви тих трагичних догађаја нису имали никакве везе с религијом, 
а још мање са сатанизмом. Као резултат те својеврсне фобије од „неправо-
славних“, „секташких“ религијских група и организација, оснивају се чак и 
разне антикултне организације које прилично милитантно на-
ступају у јавности. Овим феноменом се, штавише, баве не само наши 
богослови, већ и психијатри, правници, приватни детективи, па и војска! 
Предузимају се, затим, методолошки неутемељена истраживања чији 
се резултати сасвим некритички публикују у нашим најтиражнијим 
новинама. На пример, недавно је у једном београдском популарном листу 
објављено како чак петина наших основаца припада некој од сатанистичких 
секти. Дакле, свако пето наше дете од 7-14 година! Тај податак је објављен 
на основу једног крајње проблематичног истраживања, објављеног на 
узорку од 194 ученика из два разреда исте основне школе.“1

Упоређивање хришћанских цркава са сатанистима, и њихово заједнич-
ко именовање непријатељима Православља и безбожницима, у новинским 
текстовима којих је било јако пуно у протекле две деценије, могло је да 
као последицу донесе, а и донело је, крајње негативни став највећег дела 
српског народа према свим мањинским верским групама. Као допринос 
илустрацији која ће нам показати какво је расположење међу Србима ство-
рено према неправославним мањинским заједницама послужиће текст мог 
писма које је објављено у дневном листу „24 часа“ бр. 235 од 13. марта 1998. 
године, на стр. бр. 7, као и писма двојице читалаца који су реаговали на овај 
мој допис. Молим своје читаоце да добро обрате пажњу на залагања и ставо-
ве која сам у писму изнео, као и на тон и њихово „тумачење“ од стране оних 
који су реаговали:

Проблем секти

Поштована редакцијо листа „24 часа“.

1 Милан Вукомановић, Свето и мноштво, стр. 124-125. Нагласак мој.
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Готово свакодневно у понеким новинама се могу наћи текстови о нега-
тивном деловању верских секти, а све чешће се организују трибине компе-
тентних стручњака на ту тему, као и телевизијске емисије. У тим текстови-
ма и емисијама се све неправославне верске заједнице третирају као секте, 
подједнако негативне, без јасног разграничавања појединих од њих. Што ће 
рећи, сектама се сматрају све заједнице протестантског порекла, које тумаче 
Библију различито од Православне цркве, окултистичке и магијске групе, 
као и сатанистичке секте. Пошто се у одговарајућим емисијама говори о сек-
тама уопштено, а истичу се негативности окултиста и сатаниста, наш народ, 
иначе верски недовољно просвећен, стиче утисак да су и све верске заједни-
це протестантског порекла негативне у деловању попут сатаниста. Не сме-
мо заборавити да у нашој земљи постоји много националних мањина (нпр. 
Мађари и Словаци), које нису традиционално православне као Срби, већ 
припадају, већином протестантским црквама. Да ли је људски и морално 
припаднике других народа сматрати секташима и блатити њихово верско 
опредељење? Зар и они немају право да у својој земљи, где су православни 
у мањини, Православну цркву прогласе сектом обезвређујући је? Постоји 
много бивших протестаната, који су прешли у православље, и Православна 
црква се тиме дичи, али зашто онда спорити право сваком пунолетном Ср-
бину, или било коме другом да се, ако он то жели, прикључи некој од про-
тестантских заједница? Сматрам да по том питању не би требало користити 
двострука мерила, већ дозволити свакоме човеку могућност опредељења, уз 
крајње објективно обавештавање јавности о раду свих верских заједница у 
Југославији, јер је хушкање и мржња једно од највећих зала. Сетимо се Бого-
човека Христа, који је рекао: „Љуби ближњега свога као самога себе“.

Срдачан поздрав
Ивица Стаменковић, Београд

обмана неуПућених

Протестантске цркве су настале као реакција на супремацију римокато-
личке цркве, па су тако и све православне цркве у суштини протестантске. 
Дакле потпуна је неистина да (ваљда владајућа) Православна црква (која и 
где?) трпа у исту врећу са сектама и протестантске цркве. Не само да је ув-
редљиво већ је и злонамерно тврђење да (опет која?) Православна црква не 
поштује своју хришћанску браћу која припадају другим црквама. Напротив 
постоји континуирана сарадња, али са црквама а не са сектама.

Наш „верски непросвећен народ“ (ваљда српски) ипак није толико не-
обавештен да му се може подметнути рог за свећу. Вероватно је мало њих 
који ће прихватити да је разлика између хришћанских цркава и секти само 
у томе што секте „тумаче Библију различито од Православне цркве“. Те раз-
лике су много дубље и треба рећи отворено, непремостиве, па са те стране 
треба и посматрати покушај да се верске секте изједначе са протестантским 
црквама. Својом неактивношћу у извесним деловима земље Српска право-



691

црква кОја прОгања

славна црква дозволила је јачање верских секти. Исти приговор би могле да 
поделе са њом и остале хришћанске цркве.

Хвала на уступљеном простору.
Љ. М.

24323 Фекетић
(„24 часа“ бр. 242, 21-22. март 1998.)

Проблем Проблема

Поводом писма објављеног у „24 часа“ бр. 235 од 13. марта 1998. године, 
у рубрици „Клуб читалаца“ под насловом „Проблем секти“.

Ако се текстови овакве садржине и даље буду објављивали, од решавања 
било ког народног проблема неће бити ништа. И опет, ако. Ако је секта г. 
Ивице Стаменковића код државних органа регистрована као верска зајед-
ница не значи да она то и јесте. Устав ове земље за ту област и нема други 
термин. Но, ако не зна Устав, зна наука. Верске заједнице и секте су два 
различита појма.

Чуди ме да г. И. Стаменковић уопште и употребљава термин „Богочо-
век“. Ова искључиво православна сложеница сувише је тешка да би се њоме 
било ко китио и олако користио у овакве сврхе. И цитат који наводи није 
рекао Богочовек већ Бог, још у Старом завету.

Не верујем да г. Ивица Стаменковић било ког љуби, Србе посебно.
С. Ј.

Јагодина
(„24 часа“ 23. март 1998.)

Пошто смо се на овај начин уверили да су ментална манипулација и 
слуђивање српског народа од стране свештеника – инквизитора и њихових 
сарадника квази – стручњака, типа Биљане Ђурђевић – Стојковић и слично 
настројених новинара, донели очекиване планиране ефекте који се видљи-
во очитују у крајње негативном односу према свему неправославном а пого-
тово „секташком“ код већег дела српског народа, извршићемо и конкретан 
преглед догађаја који су се одиграли протеклих година. Овај преглед ће се 
односити на дешавања која су директно повезана са вишегодишњом хајком 
на мањинске вишенационалне верске заједнице, која готово несмањеном 
жестином, поготово кроз стално публиковање нових књига о сектама, траје 
све до данашњих дана.

Последице верске дискриминације и дезинформисања грађана 
Србије и Црне Горе

После свих текстова које смо до сада прочитали, а који представљају 
читаво море (зло)намерно пласираних полуистина и отворених лажи о де-
ловању мањинских еванђеоско – протестантских као и осталих верских за-
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једница, чији таласи још увек истом силином запљускују умове наших, већ 
довољно разгневљених и острашћених грађана, утичући на спирање и оно 
мало здравог разума што је остало у њиховим главама, какве последице по 
наше друштво можемо да очекујемо? Сасвим сигурно не позитивни развој 
међуљудских односа, демократске свести и толеранције према различитос-
тима! Оно што можемо да очекујемо јесте гнев заведених грађана према 
„злим припадницима разорних секти“ преобучених у узорне домаћине и 
моралне и поштене људе (вуковима у јагњећој кожи), и жељу за осветом 
према онима који представљају тако велику опасност по децу и омладину, 
тј. према онима који су криви за готово сва зла која су нас у последње време 
задесила (као што су наркоманија, алкохолизам, трговина белим робљем, 
киднаповања, нестанци лица, убиства и самоубиства, изгубљени ратови 
итд.).

Управо овакве резултате је дало и истраживање јавног мњења у Србији и 
Црној Гори рађено током 2000. године. Овим истраживањем је било обух-
ваћено 1004 испитаника, 741 у Србији и 263 у Црној Гори, а од стране Југо-
словенског удружења за верске слободе (ЈУВС).

На постављено питање „Да ли себе сматрате толерантним?“, само по не-
колико процената људи у Србији и Црној Гори је одговорило негативно:

„Дилеме или тачније проблеми у погледу толеранције нарочито долазе 
до изражаја и произилазе из одговора испитаника о себи односно личном 
односу према толеранцији. Само 3% у Црној Гори и 5% у Србији сматра себе 
нетолерантном особом, док 75% или 3/4 у Србији и 67% или 2/3 у Црној 
Гори себе оцењује позитивно тј. као „веома толерантну“ особу или особу која 
се труди да буде толерантна.“1

Међутим, и поред овако великог броја „толерантних“, у истом испити-
вању управо те особе су, у исто време, испољиле висок степен нетолеранције 
према различито верујућима и њиховом деловању. Ево шта је даље показа-
ло поменуто истраживање:

„Где се испољава нетолеранција? Резултати показују знатно присутне 
дефиците верске толеранције посебно у односу на мање верске заједнице: 
Адвентисте, Баптисте, Методисте и Пентакосталце, које се у литератури и 
свакодневној језичкој употреби називају „секте“.

Истраживање показује да многи испитаници према појму „секте“ имају 
негативне асоцијације. Они углавном повезују мале верске заједнице са не-
гативним, девијантним друштвеним групама, „сатанистима“ и сл. То 
се изразито испољава када су у питању активности цркава на плану при-
добијања младих верника. У Србији 79%, а у Црној Гори 76% испитаника 
не одобрава такве активности малих верских заједница. Нетолеранција па 
чак и непријатељство испољено је и по питању третмана ових верских 
заједница у друштву као „отпадника од вере“. У Србији се 41%, а у Црној 
Гори 52% испитаника изјаснило за забрану, а поред тога и примену 

1 Новак А. Поповић, Да ли смо толерантни? ЈУВС, Београд 2001. 
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насилних средстава у борби против „отпадника“ од вере тј. малих вер-
ских заједница.“1

Као основне разлоге за испољавање нетрпељивости према тзв. сектама, 
др Новак Поповић, руководилац Центра за медије и комуникације, наво-
ди три најзначајније ствари, а то су неинформисаност грађана, недостатак 
сазнања о основним људским правима (у које спада и право на одабир веро-
исповести), као и неговање предрасуда (јер животна и друштвена пракса не 
пружају доказе о негативном деловању малочас поменутих малих верских 
заједница).2

Са друге стране, можемо да закључимо да један од најосновнијих про-
блема није необавештеност грађана већ погрешна обавештеност која је по-
текла од стране несавесних аутора, у овом поглављу поменутих, памфлетс-
ких књига (које се ни у ком случају не могу назвати озбиљним и документо-
ваним научним делима), и многобројних сензационалистичких новинских 
чланака!

У малочас наведеном тексту, који представља опис ставова оних који 
чине јавно мњење у Србији и Црној Гори, сазнали смо да се велики број ис-
питаника заложио и за употребу насиља ради спречавања даљег деловања 
верских секти. Да се, нажалост, многи нису зауставили само на усменом за-
лагању за насиљем, већ да су од почетка ‘90-тих година прошлог века поче-
ли да га спроводе у праксу, доказују нам многобројни примери из свакод-
невног верског живота малих верских заједница (секти) у нашој земљи. У 
последњем делу овога поглавља (који следи), описаћу само неке од догађаја 
који су се одиграли у задњих неколико година, а са којима грађани наше 
земље углавном нису упознати - из разлога медијске блокаде и неспремнос-
ти да се пред домаћом али и светском јавношћу СПЦ и њени јуришници 
представе у правом светлу, као они који и те како угрожавају не само верске 
слободе већ и голу егзистенцију својих верских неистомишљеника, чести-
тих и поштених грађана наше земље.

Преглед читавог низа „инцидената“ од којих су неки могли да однесу и 
мноштво људских живота, а који се тичу физичких напада на објекте малих 
верских заједница као и на њихове чланове, почећемо описивањем збивања 
који су се десила од почетка XXI века, дакле од пре само неколико година. 
Разлог непомињања оних ранијих је једноставан. Немилих догађаја везаних 
за угрожавање верских права и слобода неправославних у Србији има тако 
пуно, да би за њихово набрајање и описивање било потребан простор читаве 
једне књиге.

- Први од догађаја који бих желео да споменем јесте одржавање трибине 
на новосадском Филозофском факултету 19. 4. 2001. године са темом: „Ве-

1 Наведено дело, стр. 21. Нагласак мој.

2 „Међутим, одређену пажњу привлаче одговори испитаника у Србији који се односе на секте 
као „агресивне и опасне“ ентитете и на сам појам секта. Такве оцене, посебно када су у пи-
тању конкретно наведене верске заједнице, су неадекватне и неочекиване с обзиром да оне 
својим деловањем до сада нису манифестовале негативно понашање нити проузроковале 
било какве облике нетолеранције према својој околини или штетне последице по друштвену 
заједницу.“ Исто, стр. 11-12.
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ронаука у школи?“, на којој су поред професора Филозофског и Правног фа-
култета гостовали и представници три мањинске верске заједнице, Адвен-
тистичке, Баптистичке и Еванђеоске (Пентекостне) цркве.

Пошто је поменута трибина била најављивана данима унапред, између 
осталог и плакатима који су били излепљени по граду, први инцидент који 
се догодио јесте прелепљивање поменутих плаката другима на којима је 
била исписана, крупним словима, реч „СЕКТА“. Ноћ пре одржавања триби-
не, разбијена су два велика двострука прозора на објекту баптистичке цркве, 
што је додатно подигло тензију изазвану ранијим прелепљивањем плаката. 
У разговору са једним од старешина баптистичке цркве, новинар „Грађан-
ског листа“, који је извештавао о овом догађају, сазнао је да су прозори на 
поменутој цркви били разбијени и неколико недеља раније, а да су на фа-
сади већ дуже биле исписане пароле: „Јерес“ и „Марш из Србије“. Током 
јутарњег програма на ТВ Нови Сад, поводом одржавања трибине, својом 
поруком се огласио и владика бачки Иринеј Буловић, рекавши да „секте не 
могу да утичу на формирање свести народа и заложио се за увођење верона-
уке у школе“. Пре саме трибине, на Филозофски факултет стигла је најпре 
полиција, потом припадници „Српског националног фронта“, а затим и гос-
ти трибине. Припадници „Српског националног фронта“ су на улазу свим 
грађанима делили летке са поруком „Реци НЕ сектама“ и објашњавали им 
да сваки Србин мора да буде православан те да је све друго секташтво. Је-
дан од чланова ове организације, који није желео да се представи окупље-
ним новинарима изјавио је да је „Српски национални фронт“ основан само 
дан пре одржавања трибине из револта према најезди секти у Србији. Он је 
изјавио да организацију чине студенти разних новосадских факултета и да 
им је циљ очување светиња српског народа. Представници ове организације 
су назвали све цркве које су учествовале на трибини сектама. Треба истаћи 
чињеницу да су, наравно, на поменуту трибину били позвани и представ-
ници Српске православне цркве, који се нису одазвали јер нису желели да 
буду у друштву секташа (што је било бурно поздрављено од стране једног 
дела окупљене публике). Према изјави датој новинарима једног од гостију 
трибине, епископа Протестантско – еванђеоске (пентекостне) цркве, Алек-
сандра Митровића, очигледно је да је СПЦ организовала инциденте који 
су се десили уочи и током саме вечери када је трибина одржана. Он је то 
закључио на основу тога што су у друштву припадника „Српског национал-
ног фронта“ виђени и православни свештеници. Према његовом мишљењу, 
„информација која се протура да иза свега стоје револтирани грађани, само 
је покушај пребацивања пажње с верског и националног на грађанско неза-
довољство, иако постоје информације да су у ранијим хајкама учествовали 
и љотићевска омладина, Образ па и организација Црква светог Александра 
Невског“. Према речима г-дина Митровића, због проглашавања и изједна-
чавања малих верских заједница са сатанистичким култовима, још 21. ја-
нуара 1998. године је упућен писмени протест властима СРЈ, али се на тај 
протест није реаговало нити се било шта предузело. Баш насупрот, те исте 
године, Скупштина АП Војводине је усвојила документ у коме се предлаже 
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низ мера заштите од верских секти, без објашњења шта су заправо секте. 
Након тога су, према речима Митровића, поједини наставници у школама 
јавно обележавали децу која су била чланови малих верских заједница као 
„представнике секти“. 

- Према кратком извештају „Гласа јавности“ датираног од 17. априла 
2001. године (два дана пре малочас поменуте трибине, а само дан пре раз-
бијања прозора на новосадској баптистичкој цркви), у рубрици „Београд“, 
објављено је да су непознати починиоци демолирали молитвени дом адвен-
тистичке цркве у Борчи. Ево како гласи део поменутог чланка:

„Адвентистичка црква у улици Народне омладине 6 у Борчи била је не-
давно поново на мети вандала. За сада непозната лица развалила су врата и 
полупала стакла на свим прозорима.

„Наша црква је већ неколико месеци на удару. Најпре нам је у децембру 
неко црном фарбом обојио целу зграду, а за последњих месец дана три пута 
су нам обијали врата. Читава унутрашњост зграде цркве је и даље прекриве-
на стаклом. Полиција је сва три пута изашла на увиђај и написала записник, 
али је једино констатовала да није у питању провала, јер нам ништа није од-
нето“ тврди Властимир Ранчић, свештеник Адвентистичке цркве.“ (стр. 11).

Јуни 2003. године. 
Свештеник Евангеличко – методистичке цркве из Вршца, Јано Сјанта 

је известио остале мањинске цркве о нападу на њихов објекат који се десио 
у ноћи између суботе и недеље, 15. јуна (дакле, план је био онемогућавање 
вршења недељног богослужења), истичући да се камен тежине 600 грама, 
величине мушке песнице, којим је гађан прозор око 1.15 часова после по-
ноћи, зарио у зид својом најоштријом ивицом. Исти свештеник каже да су 
напади на њихову верску заједницу отпочели од пре неколико година када 
је разбијена табла са натписом цркве. Од тада је уследило чак осам напада 
камењем и циглама, од којих су у три наврата разбијани прозори, ролетне, 
па чак и металне заштитне решетке. У једном од напада је постављен и не-
славан рекорд. Резултат бацања 6 цигли, које су биле однекуд донесене, а од 
којих је једна тежила и читавих 4 кг, том приликом је био разбијање чак 11 
прозорских крила. Више пута је био оштећен и свештеников аутомобил и то 
кад год би био паркиран на улици испред цркве. Локална полиција убеђује 
вернике ове цркве да је реч о делима које врше пијани људи, али они верују 
да су у питању планирани и добро осмишљени напади.

Јуни 2003. године.
Готово паралелно са каменовањем Евангеличко – методистичке цркве 

у Вршцу, бацање каменица на свој верски објекат искусили су и баптисти 
из Панчева. У току неколико узастопних ноћи, непознати изгредници су у 
више наврата (преко високе капије на којој је годину дана раније био испи-
сан натпис: ОВО ЈЕ СЕКТА), гађали велико стакло на вратима баптистичког 
молитвеног дома, све док га у ноћи 21/22. јуна, заједно са неколико жан-
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дињера са цвећем, нису разбили. Локална црква је поднела кривичну прија-
ву против Н. Н. лица, а извршиоци, ни после пет година нису откривени.

Јуни 2003. године.
Прва баптистичка црква из Београда је у понедељак 30. јуна 2003. го-

дине поднела пријаву полицији против непознатих особа због исписивања 
графита претеће садржине. Старешинство цркве претпоставља да је овај 
графит сачињен неколико дана раније. На зиду ограде, са уличне стране 
било је написано (водоравно): БЕЖИТЕ ДОК МОЖЕТЕ! СМРТ СЕКТАШИ-
МА! А усправно: СРБИЈА. У пријави полицији је наведено да ово нису први 
изгреди те врсте већ да графити сличне садржине стоје на згради ове цркве 
већ 2-3 године, а починиоци их сваких неколико месеци обнављају и по-
дебљавају.

Август 2003. године. 
Старешинство Протестантске - еванђеоске (пентекостне) цркве из Вршца 

је известило о исписивању великог погрдног графита на фасади своје цркве. 
О овој појави је обавештен и инспектор локалног СУП-а задужен за верска 
питања, који је потврдио да писани графит на фасади представља отворену 
претњу. Старешинство цркве је обавестило остале мале верске заједнице са 
којима контактира да се, такође, већ месецима уназад непрестано разбијају 
прозори на њиховом верском објекту. Пре неколико година је на вратима 
ове цркве био залепљен проглас на коме су била истакнута веровања сата-
нистичких култова и обавештење упућено цркви да ће прогонство у Вршцу 
почети управо од ње.

Фебруар 2004. године.
У ноћним часовима између 26. и 27. фебруара, разбијен је прозор на но-

восадској баптистичкој цркви.

Март 2004. године.
Дана 18. марта око 23 часа, група од око 30-так хулигана бацила је два 

молотовљева коктела на „Библијски културни центар“ у Нишу, који ради 
под окриљем Цркве Божије, у намери да га запали. Хитном интервенцијом 
присебних укућана, који су на време приметили пожар, спречена је штета 
ширих размера.1 

Април 2004. године. 
Крајем априла месеца, око поноћи, великим каменим блоковима раз-

бијена су три прозорска стакла на верском објекту „Хришћанске заједнице“ 

1 Овај напад је сасвим сигурно повезан са догађајима на Косову и Метохији од 17. и 18. марта 
2004. године, када су спаљене многе српске куће и верски објекти СПЦ од стране албанских 
екстремиста. Приликом протеста Срба, поводом уништавања српске имовине на Космету, 
спаљене су и џамије у Београду и Нишу.
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у Новом Саду. Старешинство цркве је известило да је почињена велика ма-
теријална штета.

Август 2004. године.
У року од само три дана, од суботе 31. 07. до уторка 03.08. 2004. године 

разбијено је 10-так прозора на новосадским протестантским црквама: Бап-
тистичкој и Хришћанској заједници.

На вестима Радио телевизије Б-92, 4. августа је објављена вест да су у сре-
ду рано ујутро (4. августа) непозната лица разбила четири дупла стакла на 
улазу у објекат Хришћанске заједнице у Новом Саду, као и да су непосредно 
пре тога циглама разбијена прозорска стакла и једно стакло на улазним вра-
тима хришћанске хуманитарне организације „Дуга“.

У ноћи између недеље и понедељка 8/9. августа, поломљена су и стакла 
на прозору и вратима ромског центра „Оаза“ и просторијама ПЕЦ „Заједни-
ца Рома“ у Јагодини. На исти начин су поломљена стакла и оштећена фаса-
да и током ноћи између 4. и 5. јуна исте године. Иначе, овај објекат служи за 
богослужбено окупљање Рома еванђеоско - протестантске вероисповести, а 
у њему се налазе и просторије вртића (забавишта) за ромску предшколску 
децу.

Децембар 2004. године.
Током ноћи 25/26. децембра, (дакле током прослављања божићних праз-

ника по новом календару) око 01 час иза поноћи, група изгредника је, уз ба-
цање петарди, разбила два прозора на богослужбеном објекту Цркве Божије 
у Сремској Митровици, и ногама избила лим на улазној капији.

Ипак, нису сви „инциденти“ везани искључиво за вршење напада на пок-
ретну или непокретну имовину малих верских заједница и њихових служ-
беника. Неки од њих су били усмерени и на угрожавање живота посетилаца 
различитих, уредно пријављених, скупова у организацији мањинских цр-
кава. 

На пример, током лета 2001. године у организацији Хришћанског центра 
из Бачке Паланке, који ради у склопу Уједињене пентекостне интернацио-
налне цркве (која у нашој земљи делује већ 80 година), одржан је, у спорт-
ској хали „Тиквара“, међународни скуп организован поводом „стогодишњи-
це пентекоста у Европи“. Сличне прославе су ранијих година организоване 
и у Белгији, Белорусији, Русији, Украјини, Шпанији, Немачкој и Норвешкој 
и свуда су протекле без инцидената. Међутим, да на „брдовитом Балкану“ 
(па макар и у равној вишенационалној Војводини) не мора да буде онако 
као што је било свуда у свету, доказано је и овога пута. Наиме, у току ове 
конференције, којој су присуствовали и многи страни држављани, испред 
поменутог спортског центра организован је протест од стране 20-так ми-
литантних грађана који су се представили као верници СПЦ, а који су про-
тествујући против манифестације претили организаторима протеривањем 
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и линчом, при чему су бацили и молотовљев коктел на аутобус гостију из 
Панчева. На овом месту навешћу и део новинског текста (који носи наслов: 
„Срамота за град“) објављеног 19. 7. 2001. године (нажалост недостају пода-
ци о ком је листу реч), који описује даље догађаје, а којег је сачинио новинар 
Љ. Петровић:

„Такође су разбили (присутни демонстранти; прим. И. С.) улазна врата 
на Спортском центру и спалили имовину хришћанског центра вредну 2.000 
немачких марака. Након преговора демонстранти су пустили учеснике ску-
па, њих 600-700, да оду, али су притом каменовали два аутобуса и физички 
напали страног држављанина. Један од гостију је пренет у болницу у Нови 
Сад, јер му је пукла лобања. Било је и лакших повреда а нанета је и мате-
ријална штета“.

Да од овога зла мале верске заједнице може снаћи још горе, доказује и 
догађај који се збио 8. августа 2003. године у Врднику. Наиме, тога дана, 
са почетком у 21 час, био је заказан концерт хришћанске музике у част ју-
биларне 30-годишњице организовања хришћанских кампова у том месту. 
Концерту је присуствовао велики број младих (око 350 људи), углавном до 
25 година старости, из свих крајева Србије, али и из иностранства: из Ма-
кедоније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Немачке, Сједињених Америчких 
Држава, Канаде и Холандије. Концерт који је био уредно пријављен МУП-у, 
станици полиције у Иригу, и за који је била издата уредна дозвола, полиција 
није обезбеђивала нити је била присутна у близини места одржавања. Чи-
тав догађај је протицао по плану око сат времена, кад је око 22 часа непоз-
нати починилац највероватније секиром пресекао кабл за довод струје и на 
тај начин прекинуо озвучење. Пошто је шеф обезбеђења концерта, локални 
верник који је и стручњак на пољу електротехнике отклонио квар у току 15 
минута, концерт је настављен, али не задуго. Пола часа касније одјекнула 
је снажна детонација изазвана експлозијом ручне бомбе (или нечег слич-
ног) која је била бачена на учеснике концерта, од такође непознатог извр-
шиоца који се одмах потом изгубио у мраку. Богу хвала, бомба која је била 
бачена пала је између паркираних аутомобила учесника концерта, тако да 
је део гелера, који није нашао место у оштећеним возилима, одлетео у вис 
ломећи гране дрвећа – које су почеле да падају на престрављене гледаоце. 
Полиција, која је била позвана након овог зликовачког напада стигла је са 
знатним закашњењем. Након извршеног увиђаја она се повукла, а многи 
присутни су напустили концерт плашећи се нових напада непознатих зло-
чинаца. Но, овај бомбашки напад није био крај невољама. После завршетка 
концерта, око поноћи, приликом паковања музичких инструмената и озву-
чења, појавио се црни аутомобил (чија је марка и регистарски број упамћен 
од стране организатора музичке приредбе) чији се возач непрестано обру-
шавао на учеснике концерта доводећи их у животну опасност. Полиција је 
позвана поново, али када је издалека видела о ком се аутомобилу – напа-
дачу ради, окренула је своје возило и отишла са места догађаја. Сутрадан је 
полиција ипак изашла и извршила увиђај а место немилих догађаја је оби-
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шао и председник Општине који је пред организаторима концерта изразио 
забринутост и осудио нападе фанатизованих изгредника.1

Као што видимо, Србија није баш најбезбедније место за богослужбени 
живот и деловање припадника малих верских заједница. Медијска хајка и 
даље узима свој данак у оштећеним фасадама, разбијеним прозорима, раз-
лупаним вратима, и уништавању остале имовине припадника нетрадици-
оналних вероисповести у нашој земљи. Међутим, оно што такође можемо 
да оценимо као запањујуће јесте чињеница да само мали број медија, и то 
само понекад, извештава о оваквим дешавањима која се могу завршити и 
масовним трагедијама. Да зло буде горе, не труде се само медији да сакрију 
стварни обим угрожености неправославних у Србији, већ то чине и званич-
ни државни органи, који народу сервирају лажне извештаје! Конкретно, 
ради се о грубом преиначавању извештаја америчког Стејт департмента о 
верским правима и слободама у СЦГ који је крајем 2003. године уручен Вла-
ди државне заједнице. Ево како у целини гласи текст из листа „Данас“ од 
10. 2. 2004. године, у рубрици „реаговања“2, којег је овим поводом послао 
протестантски теолог из Београда Радован Богдановић:

Неко не зна енглески
Молим Вас да упоредите ова два извештаја, јер је више него очигледно 

да оба не могу бити тачна. У овој земљи је неко или глуп, или лаже, или не 
разуме енглески језик.

„Љајић: Напредак на плану људских права
Београд – Министар Србије и Црне Горе за људска и мањинска права Ра-

сим Љајић и представници Амбасаде САД у Београду оценили су у петак (19. 
децембра) да је у СЦГ учињен значајан напредак на плану заштите људских 
и верских слобода мањина. Политички саветници Амбасаде САД у Београду 
Луис Крисок и Лаура Луфтид Љајићу су уручили годишњи извештај Стејт 
департмента о стању верских слобода и права мањина у Србији и Црној 
Гори, наводи се у саопштењу Дирекције Савета министара СЦГ за информи-
сање. У извештају се позитивно оцењује стање у тој области у СЦГ и наводи 
да је све мање ускраћивања и злоупотребе верских слобода мањина и да је 
у случајевима појединачних инцидената држава правовремено реаговала. 
Представници Амбасаде САД су истакли да је значајан допринос у напретку 
у тој области дало Министарство за људска и мањинска права СЦГ“ (Б92, 19. 
децембар 2003).

Оригинално из извештаја:
„Serbia and Montenegro
Извештај о међународним религиозним слободама 2003.

1 Све информације о инцидентима помињаним у последњем делу овог поглавља (сем оних 
које су означене као наводи из дневних листова) преузете су из извештаја: <pismo-o-srbiji@
yahoogroups.com>.

2 Текст овог новинског чланка преузет je такође из извештаја: <pismo-o-srbiji@yahoogroups.
com>, од 11. 2. 2004. год.
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Биро за демократију, људска права и рад америчког Стејт департмента.
Мањинске верске заједнице извештавају о продуженом проблему ванда-

лизма на црквеним зградама, гробљима и осталим верским просторијама. 
Према Форуму 18 њуз сервиса, око 30 напада догодило се током периода 
који је обухваћен овим извештајем, укључујући бацање молотовљевог кок-
тела на кућу Санатан у околини Београда. Многи од напада обухватили су 
графите исписане спрејом, бацање камења или прљање надгробних споме-
ника, а у бројним случајевима причињена је много обимнија штета. Било је 
око десет инцидената у којима су надгробни споменици оскрнављени, укљу-
чујући оне на јеврејском, муслиманском и лутеранском гробљу.

Новинари и верски лидери приметили су да се наставља пропаганда про-
тив секти у српским новинама. 

Мањинским хришћанским црквама, попут баптистичких, адвентистич-
ких, Јеховиних сведока и других, штампа у Србији и Црној Гори обично даје 
надимак „секта“. Верски лидери су опазили да се случајеви вандализма чес-
то јављају непосредно после појаве извештаја о сектама у новинама. Пре-
ма неким изворима, чињеница да је водећи српски стручњак за секте један 
полицијски капетан чији се радови користе на војној и полицијском акаде-
мијама, даље компликује ситуацију. (18. децембар 2003).“1

И тако, док се готово свакодневно наставља грубо кршење основних људ-
ских права припадника мањинских верских заједница, њихове хуманитарне 
организације не престају да чине оно што су непрестано радиле од почетка 
‘90-тих година прошлог века, а то је дељење хуманитарне помоћи свима, а 
понајвише православним Србима. 

Шта више, током лета 2004. године, приликом званичне посете делега-
ције верских лидера из САД нашој земљи (приликом које су посетили и Кос-

1 Ево како у оригиналу на енглеском гласе, од г-дина Радована Богдановића преведени, изводи 
из извештаја о стању верских слобода у СЦГ, које су Министру Љајићу предали политички 
саветници Амбасаде САД, 18. децембра 2003. године, а који су нашој јавности представљени 
у форми примљених признања за очување високог нивоа верских слобода у нашој држави: 

„Serbia and Montenegro, International Religious Freedom Report 2003; Released by the Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor, US Department of State

...
Minority religious communities report continued problems with vandalism of church buildings, 

cemeteries and other religious premises. According to the Forum 18 News service, approximately 
30 attacks occurred during the period covered by this report, including a Molotov cocktail being 
thrown at a Sanatan residence outside Belgrade. Many of the attacks involved spray-painted graffiti, 
rock throwing, or the defacing of tombstones but a number of cases involved much more extensive 
damage. There were about ten incidents in which gravestones were desecrated, including those in 
Jewish, Islamic, and Lutheran cemeteries.

…
Journalists and religious leaders noted the continuation of anti-sect propaganda in the Serbian press. 

Minority Christian churches, like Baptists, Adventists, Jehovah’s Witnesses, and others often are 
given the sect moniker in the press in Serbia and Montenegro. Religious leaders have noted that 
instances of vandalism often occur soon after press reports on sects. According to some sources, the 
fact that one of Serbia’s leading experts on sects is a police captain whose work are used in military 
and police academies further complicates this situation.

Released on December 18, 2003.“ 
Текст овог извода из извештаја америчког Стејт Департмента преузет из: <pismo-o-srbiji@

yahoogroups.com>, од 19. 12. 2003. 
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мет и упознали се са обимом разарања српских кућа, цркава и манастира 
последњих година), пастор Мајкл Фокнер, старешина највеће баптистичке 
цркве из Њујорка, изразио је искрену жељу америчких баптиста да, како је 
рекао, „усвоје једну православну парохију на Косову и Метохији“, што под-
разумева пружање финансијске помоћи ради поновне изградње и обнове 
порушених верских објеката и успостављања редовних богослужења. Ево 
како је о посети америчких верских лидера известио лист „Вечерње ново-
сти“, 13. августа 2004. године, на страни 7, преносећи уједно и изјаву пред-
седника Савеза баптистичких цркава у Србији, др Александра Бирвиша:

„Делегација цркава и верских заједница САД, која ових дана борави у Ср-
бији где се сусрела с највишим државним функционерима и великодостој-
ницима СПЦ, изразила је у више наврата искрену хришћанску солидарност 
за страдање српског народа и његових светиња на Косову и Метохији. Сам 
долазак, како су рекли њени чланови, био је мотивисан жељом да се из вер-
ског угла сагледа сва истина о косовским збивањима, и да се страдалим цр-
квама пружи одговарајућа помоћ. Пажњу је овим поводом привукла изјава 
лидера највеће Баптистичке цркве у Њујорку Мајкла Фокнера, да ова црква 
чак намерава да „духовно усвоји“ једну цркву и парохију на Косову и Мето-
хији, не би ли јој на тај начин помогла да стане на ноге. Изјава је међу мно-
гима створила извесне недоумице, уз дозу сумње шта би то конкретно могло 
да значи. У Српској православној цркви, где је делегацију примио патријарх 
Павле с владикама, немају правог одговора. - Духовно усвајање је израз ши-
роког значења а у конкретном случају тешко је извући закључак шта је гост 
из Америке хтео да каже – вели овим поводом владика захумско – херцего-
вачки и члан Синода СПЦ Григорије. – Мислим да је вероватно у питању 
само разуђен амерички начин изражавања. Све што је добронамерно, треба 
да буде поздрављено. Поглавар Баптистичке цркве за Србију и Црну Гору, 
теолог др Александар Бирвиш, ипак сматра да је Фокнерова порука сасвим 
јасна: - Они сигурно не желе да некоме наметну своју веру, већ да постану 
нека врста заштитника једне цркве и једне парохије на Косову и Метохији. 
То значи да јој помогну да се обнове зидови, да се успостави верски живот, 
да обезбеде стипендије, за школовање свештеника у Америци. Намере су 
крајње искрене. Лично сам убеђен да ће ти људи тамо по повратку у Амери-
ку организовати акције сакупљања прилога за обнову православних цркава, 
и да ће то бити заиста велика акција.“

Ипак, и поред тога што је др Александар Бирвиш изразио убеђење да 
ће баптисти из Њујорка засигурно, на основу јавно датог обећања (и поред 
тога што се на Косову и Метохији, у селу Љевоша крај Пећи, налази згари-
ште велике баптистичке богомоље спаљене 1999. године), уместо спаљених 
и каменованих баптистичких обнављати православне цркве, велико је пи-
тање да ли ће се то заиста и десити. Уколико до указивања обећане помоћи 
Српској православној цркви од стране америчких баптиста ипак не дође, 
искључиву кривицу сносиће нико други до тада актуелни Министар вера у 
Влади Републике Србије др Милан Радуловић.1 А колико се велико осећање 

1 Наиме, очигледно не делећи мишљење владике Григорија да „све добронамерно треба бити 
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захвалности родило у српским срцима због посете америчке делегације, 
која је, док су фанатизовани православци разбијали прозоре и демолирали 
баптистичке и друге еванђеоске цркве по Србији, на згариштима цркава и 
манастира на Космету лила потоке суза жалећи због њиховог разарања1, по-
казује и пример из „Политике“ од 17. 8. 2004. године. Наиме, америчка де-
легација још није честито ни распаковала своје кофере враћајући се са пута, 
кад је у српским новинама освануо још један од дискриминативних тексто-
ва, са насловом: „Верске заједнице у Крагујевцу – шест псеудохришћанских 
и једна сатанистичка“, у коме је и Баптистичка црква окарактерисана псе-
удохришћанском тј. лажно-хришћанском.2

Сматрам да смо на овај начин поново показали прави ниво своје нацио-
налне културе, те да би сваки даљи коментар поводом ове теме био лишен 
сваког основа.

Закључак

Шта рећи после свих уверљивих доказа који нам несумњиво сведоче о 
чињеници да је Православље у целини, као и једна од њених грана, СПЦ, 
утемељено на средњевековним принципима деловања у односу на све вер-
нике другачијих орјентација? Уверили смо се да су Источна и Западна црква 
током историје употребљавале најразличитије методе присиле према раз-
личито верујућима, почевши од застрашивања па до отворених прогона и 
убијања оних који су се усудили да верују и мисле другачије. Управо из тог 

поздрављено“, у свом разговору са делегацијом верских лидера из Америке, Министар Раду-
ловић им је ставио до знања да православне парохије на Космету „нису за усвајање“, упозора-
вајући да протестантске цркве које постоје у овој покрајини (и делују међу Албанцима) треба 
да се суздржавају од мисионарског рада јер могу бити искоришћене за остваривање циљева 
независности Косова. Радуловић је нагласио и то да насупрот угроженој СПЦ, „нове протес-
тантске цркве“ на Космету нико не угрожава – већ да оне представљају „мезимице албанске 
политичке елите“. (Вечерње Новости, 19. 8. 2004.). На ову изјаву српског Министра вера реа-
говао је Министар спољних послова СЦГ Вук Драшковић који се, изражавајући жаљење због 
Радуловићеве изјаве којом је он „увредио америчке верске лидере и довео у сумњу њихове 
добре намере“, захвалио на њиховој братској спремности да помогну у обнови порушених 
цркава и манастира. „Таквим ставовима, тај човек није увредио само вас, него и српски народ 
и његова хришћанска осећања“, навео је Драшковић (РТС, четвртак, 26. август 2004. год).

1 Њихова уплакана лица су се могла уочити и на фотографијама новинара који су извештавали 
са лица места.

2 Да се ситуација по питању унапређења људских а посебно верских слобода није пуно про-
менила од 2003. године и извештаја америчког Стејт Департмента, показује и овогодишњи 
извештај Савета Европе. Наиме, према извештају агенције Танјуг, од 29. априла 2008. годи-
не, Европска комисија за борбу против расизма и нетолеранције је саопштила да у Србији 
постоји клима непријатељства према националним и етничким мањинама. У делу саопш-
тења који се односи на положај верских мањина наводи се и да је Закон о црквама и верским 
заједницама „допринео стварању негативне климе према такозваним ‘нетрадиционалним’ 
верским заједницама, као што су Јеховини сведоци и одређене евангелистичке групе“. „Поје-
дини представници Српске православне цркве, која игра важну улогу у друштвеном и поли-
тичком животу земље, имају удела у подстицању непријатељстава према овим групама, које 
називају ‘сектама’, а њихове припаднике оптужују да су следбеници сатанизма“, наводи се у 
извештају. (Делови поменутог извештаја преузети из: <pismo-o-srbiji@strategicnetwork.org> 
од 30. априла 2008. год.).
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разлога, то јест праксе насилног разрачунавања са бројчано знатно слабијим 
верским покретима, а према учењу Светог писма, можемо да закључимо да 
традиционална црква Истока нипошто не следи изворну и благочестиву 
Христову и апостолску науку. Насупрот томе, следећи теологију и учења цр-
квених отаца, Православље је испуњено погрешним интерпретацијама Бо-
жије Речи (сетимо се само св. Филарета Московског и идеје да „непријатеље 
отачаства треба сатрти“, а све у складу са правилним обдржавањем Божије 
заповести „не убиј“), које га је, до краја, и довело до испуњења Христовог 
упозорења датог његовим ученицима. А оно, подсетимо се, гласи:

„Чак ће доћи час да ће сваки који вас убије помислити да Богу служи.“ 
(Јн. 16:2).
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18.
правоСлавље као извор Савременог 

Секташтва

„Тешко њима што пођоше Каиновим путем и у заблуду Валаамове 
плате падоше, и противљењем Корејевим изгибоше. Ти људи су љаге на 
вашим агапама, који се без зазора са вама часте, напасајући сами себе; 
безводни облаци које ветрови носе тамо амо, јесења јалова дрвета која су 
два пута умрла и из корена ишчупана; бесни морски валови који се пене 
својим срамотама; планете за које је сачувана најцрња вечна тама.“

Посланица Јудина 11-13

Просечни православни верник у Србији на почетку ХХI века, који није 
претерано упућен у верска питања и не познаје довољно „своју веру“, углав-
ном сматра да Православље, насупрот расцепканом западном хришћанству 
у оквиру којег постоје многе верске струје, представља једну целовиту вер-
ску организацију, која (ако се заборави чињеница да су Православне цркве 
углавном подељене на националној основи) у својим оквирима не поседује 
никакве међусобне несугласице или, не дај Боже, расколе. Будући да пос-
ледњих деценија Православна црква у Србији врши пропаганду широких 
размера против малих верских заједница, називајући протестантски покрет 
извором савременог секташтва, док себе пропагира као „једину, свету, са-
борну и апостолску Цркву“ (мислећи притом на васељенско Православље), 
народу се намеће мишљење да међу Православним црквама које данас пос-
тоје у свету влада апсолутна догматска и свака друга усаглашеност – која 
резултује савршеном хармонијом у њиховим међусобним односима. Но 
ипак, уколико се детаљније удубимо у начине функционисања само неких 
од помесних Православних цркава и то само у ХХ веку, као и на нека де-
шавања у оквиру васељенске цариградске патријаршије у истом периоду, 
увидећемо да ни Источна црква није имуна на појављивање раскола, па 
чак ни на прилично озбиљна изопштења и анатемисања (проклињања) од 
стране међусобно супротстављених архијереја или читавих синода. У даљем 
проучавању поменућемо расколе који су се одиграли у оквиру неких Право-
славних цркава у прошлом столећу. То су: раскол изазван увођењем рефор-
мираног јулијанског календара на свеправославном конгресу у Цариграду 
(Истамбулу) 1923. године; раскол у оквиру Руске православне цркве изазван 
догађајима повезаним са Октобарском револуцијом 1917. год.; као и неки 
„мањи“ расколи који су се десили и оквирима бугарске и Српске православ-
не цркве.
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РАСКОЛИ У ПРАВОСЛАВНИМ ЦРКВАМА

Раскол у васељенском Православљу настао услед увођења 
реформисаног „новојулијанског“ календара

Године 1923. у Цариграду (Истамбулу), под покровитељством васељен-
ске патријаршије и њеног патријарха Мелетија Метаксакиса, одржан је 
свеправославни конгрес који је требао да изврши реформу постојећег ста-
рог јулијанског календара, по којем су до тада време рачунале све источне, 
Православне цркве. Овај конгрес је после неколико недеља рада једнодуш-
но усвојио реформу календара на предлог делегације српске цркве и држа-
ве. Календар који је био усвојен знатно се разликовао од старог јулијанског 
календара, а у исто време је био веома сличан грегоријанском, којег је већ 
вековима до тада, од 1582. године, користила западна, Римокатоличка цр-
ква. Реч је о календару познатог српског астронома и универзитетског про-
фесора Милутина Миланковића. Но, пре него што детаљније сагледамо на 
који је начин дошло до усвајања реформисаног Миланковићевог календара, 
којег многи, због његових веома малих разлика у односу на онај који је увео 
папа Григорије ХIII, називају грегоријанским, било би добро да направимо 
историјски осврт и одговоримо на питање одакле и од када потиче сам ју-
лијански календар. Познато је, наиме, да је јулијански календар (који носи 
име по римском цару Гају Јулију Цезару и потиче из I века пре нове ере) био 
у употреби и у Западној цркви до 1582. године, и да су сви Васељенски са-
бори одржани (последњи у VIII веку после Христа) док је он још био у пуној 
важности.

Порекло старог (јулијанског) календара

И поред увреженог мишљења неких православаца који придају нарочиту 
важност јулијанском календару и сматрају га „светоотачким“, за разлику од 
новог – грегоријанског, истина је да овај календар у потпуности потиче из 
предхришћанске египатске цивилизације, и то из III века пре нове ере. Ми-
лутин Миланковић, у својој књизи „Кроз васиону и векове“ о пореклу овог 
календара износи следеће податке:

„Стари Египћани употребљавали су у своме календару годину која је 
имала сталну дужину од 365 дана. Хиљадугодишња искуства показаше да се 
такав календар не слаже са током природе. Заиста, поплаве Нила, најваж-
нији годишњи догађаји њихове земље, закашњавале су из године у годину 
да тек после 1460 година дођу на старо место у календару. То је значило да 
је за време те дугачке периоде, коју су звали сотисовом, египатски календар 
заостао према природи за пуну годину или за 365 дана. Једноставна деоба 
показује да је годишње задоцњавање њиховог календара било четврт дана. 
Како да се испомогну, то се они или нису сетили или се нису усудили. Но, 
238. године пре Христа, у деветој години владе Птолемеја Еуергета, египатс-
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ки календар је реформисан. Те године одлучило је свештенство Египта да се 
сваке четврте године уведе у календар један преступни дан као светац доб-
ротворних богова. Чудновата је ствар да се овај догађај не спомиње нијед-
ном речи у старој, средњевековној, а и нововековној календариографској 
литератури. Но, он је несумњиво утврђен. Године 1866. пронашао је и обја-
вио немачки египтолог Лепсиус један камени натпис који, на три језика, 
објављује ову календарску одредбу, и који је датиран 7. марта 238. године 
пре Христа. Та одредба зове се у науци Канопски Едикт, јер је издана у Ка-
нопусу, предграђу Александрије.“1

Нешто мање од два века касније, приликом освајања Египта од стране 
Јулија Цезара и покоравања египатских (а заправо пореклом грчких) вла-
дара из династије Птоломеја, и његовог зближавања са египатском принце-
зом и краљицом Клеопатром, Јулије је позвао ову, од себе више од тридесет 
година млађу, лепотицу (са којом је у међувремену добио и сина) да посети 
Рим.

„Па како је тај календар, који у самоме Египту вероватно ни ступио није 
у живот, дошао до нас, и како је добио име Јулијанског календара? Да на 
то одговоримо, потребно је да прелистамо још коју страну историје... (...) 
Клеопатрино путовање у Рим изведено је са највећим сјајем. Цела флота 
египатска, онда највећа на целоме свету, пратила је краљичину галију. (...) 
У краљичиној пратњи било је и неколико научника александријског Му-
зеума, а међу њима астроном Сосиген. (...) Последње године свога живота 
употребио је Цезар да уреди римску државу која је од грађанских ратова 
много страдала. И календар је био сасвим у нереду; ваљало га је реформи-
сати и дати му сталан облик. У самоме Риму не би се нико нашао ко би био 
довољно упућен у астрономију, јер су Римљани били велике незналице у 
егзактним наукама. Зато је била права срећа да се у Клеопатриној пратњи 
нашао Сосиген, којему је Цезар поверио реформу календара. Сосигенова ка-
лендарска одредба, у питању распореда година, идентична је са одредбом 
Канопскога едикта. Зато је у Јулијанском календару свака четврта година 
преступна. Седми месец у години добио је, у почаст Јулију Цезару, назив 
Јулиус, а касније је та почаст учињена и Аугустусу, називајући осми месец 
његовим именом. Тај Јулијански календар преузеле су и хришћан-
ске цркве. Он је, као што смо видели, александриског порекла, а 
Клеопатра га је донела у Рим.“2

Као што је дакле јасно, стари јулијански календар не поседује никакву 
посебност и „светост“ сам по себи, јер га нису установили, на пример, Хрис-
тос и апостоли, већ је он, као што смо управо могли да прочитамо, производ 
египатске мисли и генија александријских (дакле паганских) астронома. На-
равно, истина је да се стара Црква управљала према овом календару и да су 
касније по њему установљени традиционални верски празници, али то само 
из разлога што до доношења новог, грегоријанског – није постојао други 
према коме би се могло управљати. Међутим, како су векови пролазили, све 

1 Милутин Миланковић, Кроз васиону и векове, стр. 72-73. Нагласак мој.

2 Наведено дело, стр. 73-76. Нагласак мој.
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је више почело да се увиђа да и јулијански календар има своје недостатке, 
тј. да и он све више постаје непрецизан. Реформу јулијанског календара је 
први спровео, по пројекту Алојзиуса Лилиуса, папа Григорије XIII, а тај су 
календар, постепено, прихватили сви западни народи:

„И у томе је календару свака четврта година преступна (као и у Јулијан-
ском: она чији се број даде без остатка поделити са четири) но, то не важи 
за секуларне године. То су оне године које се свршавају са две нуле. Оне су у 
Грегоријанском календару само онда преступне ако се број њихових векова 
даде без остатка поделити са четири, иначе су обичне. Зато има Грегоријски 
календар у четири стотине година три преступне године мање него Јулијан-
ски, па је због тога средња дужина његове године краћа. Са својих 365 дана, 
5 сати, 49 минута и 12 секунада, она се приближава тропској години боље 
него средња година Јулијанског календара. Ова одредба створила је и дру-
гу разлику хришћанских календара: Јулијански календар заостао је према 
Грегоријанском. У овоме, а и у идућем веку датуми се у оба календара раз-
ликују за тринаест дана.“1

Но, иако је грегоријански календар „исправио“ оно што се у јулијанс-
ком, током векова, било „накривило“, његово увођење није прихваћено на 
хришћанском истоку. На истоку су биле одбациване све новине које нису 
потицале из званичних црквених православних извора, без обзира да ли се 
ту радило о обичним сујеверјима или о новим научним открићима и достиг-
нућима. Ево шта Миланковић говори о односу Православних цркава према 
свакој врсти научног стваралаштва током читавог средњег века (можда ће 
нам после читања наредних редова постати још јасније због чега се ово раз-
добље људске историје назива „мрачним добом“):

„Када је Константин Велики начинио 330. године Цариград престоницом 
источног римског царства, назвао га новим Римом и учинио хришћанство 
државном религијом, онда је смрћу грчких богова изумрла и грчка наука. 
Да није било Арапа, који су нам сачували дела грчких научника, пропале 
би све тековине александриске културе. Преко једанаест векова био је 
Цариград престоницом византиске царевине, и за све то вре-
ме није он дао науци стоти део онога што је Александрија дала 
за два века. Али када је султан Мухамед II, Освајач, ушао 30. маја 1453. у 
Цариград, и када је – тако ми бар причаше услужни чичерон у цркви Све-
те Софије – тај султан ударио својом шаком, а његов коњ копитом, о један 
мраморни стуб те цркве, онда се семе грчкога генија, које је хиљаду годи-
на лежало неплодно на овоме тлу, расуло по западној Европи, и из њега 
је изникла обнова наука и уметности. (...) У њеном развитку надовезују се 
на Александријце обнављачи астрономске науке: Коперник, Галилеј, Кеп-
лер.“2

Из разлога оваквог односа према науци, није ни чудо што модернији и 
тачнији грегоријански календар није прихваћен од стране цркава на истоку. 

1 Исто, стр. 85.

2 Исто, стр. 84. Нагласак мој.
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Један од разлога је, наравно, био и тај што је нови календар потекао од Ла-
тина – који су били третирани као јеретици и шизматици (расколници).

Ево шта о разлозима Рима који су довели до реформе јулијанског кален-
дара а потом и до реакција Истока који је узвратио анатемом, казује Алексеј 
Јудин у свом тексту „Римокатолицизам и Православље, знакови времена“:

„Управо се проблем календара у свој својој жестини појавио пред 
хришћанским светом након корените реформе рачунања времена, која је 
била 1582. године у време папе Григорија XIII, па је по њему садашњи ка-
лендар и назван – грегоријански. Јулијански (по императору Јулијану, пога-
нину) и грегоријански календар састављени су на сасвим различитим при-
нципима: јулијански је орјентисан на дужину сидеричне односно звездане 
године, што се поклапа с временом целокупног кретања Земље око Сунца. А 
у основу грегоријанског календара стављена је тропска или сунчана година, 
односно условна астрономска дужина орјентисана на ритмове Земље. Ти ка-
лендари су заиста неупоредиви: сидерична година је дужа од тропске за 11 
минута и 14 секунди. За 25.765 тропских година грегоријански календар ће 
се разликовати од јулијанског за целу годину.

Папа Григорије ХIII замислио је реформу календара тако да пролећну 
равнодневницу, која је у XVI веку била 11. марта, приближи првобитном 
тренутку пасхалних рачунања, које је у давнини Црква повезивала са да-
ном пролећне равнодневнице 21. марта. Због тога је у календару требало 
испустити 10 дана, а сама 1582. година, према реформисаном календару 
папе Григорија XIII имала је 365 дана. Касније је сав западни хришћанс-
ки свет прихватио грегоријански начин бројења времена. (...) Међутим, та 
календарска реформа проузрочила је ново идеолошко заоштравање међу 
Западном и Источном Црквом. Помесни Константинопољски сабор 1583. 
године, коме су присуствовали такође јерусалимски и александријски 
патријарси, одбио је увести грегоријански календар и бацио на њега про-
клетство (анатему). Ту анатему су Православне Цркве практично призна-
вале све до 1923. године, када је на иницијативу Константинопоља сазвано 
Предсаборско саветовање и тада је одлучено да се пређе на нови календар, 
којег је припремио југословенски астроном Милутин Миланковић.“1

Светогорски монаси из Есфигмена објашњавају разлоге бацања ове ана-
теме:

„Кренимо редом. Када је јеретички Рим увео нови календар 1582, и са на-
мером да га подметне и међу православне, тадашњи Патријарх у Цариграду, 
Јеремија, сазива Сабор и осуђује календар. Текст анатеме гласи:

„Из Рима су дошле извесне особе које су тамо научиле да мисле као Лати-
ни; и лоше је то, што иако Византинци, и рођени и одрасли у нашим краје-
вима, они не само што су променили своју веру, него се још и боре против 
православних и истинских догми Источне Цркве које су сам Христос, бо-
жански апостоли и Свети Сабори предали нама. Изопачивши ове, дакле, 
као покварене чланове, ми наређујемо:

1 Види у: Хришћанство на прагу трећег миленијума; са украјинског превео и приредио мр Ро-
ман Миз, Нови Сад 2000. год. Нагласак мој.
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(...) Ко год не прати Црквене обичаје проглашене од стране седам Ва-
сељенских сабора, и Свету Пасху и календар које су они добро установили за 
нас да их пратимо, него жели да прати новоизмишљену Пасхалију и нови 
календар безбожних, папиних астронома: и противећи се жели да одбаци 
и уништи учење и обичаје Цркве, које смо примили од наших Отаца нека 
свако такав има анатему и нека буде изван Цркве и ван Сабора Верних.

(...) Ми позивамо све побожне Православне хришћане: останите у ономе 
у чему сте научени, у чему сте рођени и одрасли, и када време и прилике 
захтевају, пролијте и саму крв да би сачували Веру коју су нам наши Оци 
предали и своје исповедање. Чувајте се оваквих људи и водите рачуна, да 
би вам Господ наш Исус Христос помогао. Нека благослов наше смерности 
буде са свима вама. Амин!“

ЈЕРЕМИЈА Константинопољски
СИЛВЕСТАР Александријски

СОФРОНИЈЕ Јерусалимски
(и остали Епископи присутни на сабору).“1

Но, и поред ове анатеме новог календара, као и осталих које су, што са-
борно што појединачно изречене чак осам пута, и то 1583, 1587, 1593, 1722, 
1756, 1848, 1895. и 1904. године2, 1923. је васељенски патријарх Мелетије 
сазвао свеправославни конгрес који је коначно требао да реформише пре-
вазиђени и нетачни јулијански календар.

Усвајање календара Милутина Миланковића

На поменути конгрес који је требао да се одржи у Цариграду, била је поз-
вана и делегација Српске православне цркве. Након што је добио допис од 
стране Министарства Вера, Миланковић је јавио министровом кабинету где 
је добио следеће информације:

„Одјурио сам у Министарство. Ту ми је већ помоћник министров саопш-
тио велику новост: Васељенски Патријарх, највиши поглавица православне 
цркве, сазива за први мај у Цариград конгрес свију православних цркава. 
Главна тачка тога састанка биће реформа нашег старог Јулијанског Кален-
дара. И наша црква добила је такав позив и саопштила га Краљевској Влади. 
Ова је одлучила да на тај конгрес пошаље, као свог изасланика, једног науч-
ника, а њен избор пао је на мене. (...) „Мени, као историчару, додао је госпо-
дин Министар, познат је цео историјат нашег календарског питања, па знам 
да у њему има да каже главну реч астрономска наука. Зато сам предложио 
Краљевској Влади да Вас пошаље на тај конгрес као свог изасланика. Наша 
православна црква драговољно је прихватила тај наш избор, а наша влада 
се сагласила да изасланика цркве призна и за свог властитог. Он ће узимати 

1 Јудин пољубац, стр. 32-33. Нагласак мој.

2 Види у: Наведено дело, стр. 32-33.
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реч у црквеним питањима, а Ви, господине професоре, иступићете, Вашим 
признатим ауторитетом, у питању реформе календара.“1

Миланковић, који је на том црквеном скупу био једини „световњак“, у 
Цариград је путовао са једним митрополитом - изаслаником српске цркве. 
Конгрес је отпочео 10. маја а његов рад је трајао више од месец дана. О те-
мама које су предложене на конгресу и начину разрешавања календарског 
проблема, наш угледни астроном је писао овако:

„Већ су прве седнице конгреса, а још више наши неофицијелни састанци 
и разговори, показали неподељено мишљење свих учесника да разлику од 
тринаест дана, која постоји између Грегоријанског и Јулијанског календа-
ра, треба уклонити. За толико је дана заостао наш календар према Сунчеву 
сату, па зато треба његову казаљку померити у напред. 

У том првом питању није било размимоилажења, но шта ваља после тога 
урадити, ту су се мишљења разилазила. Неки су мислили да се треба на томе 
првом акту зауставити, па задржати до даље одлуке Јулијански календар, 
који би се у својим датумима разишао од Грегоријанског тек 2100-те годи-
не; неки су опет, изгледа, помишљали на потпуно усвајање Грегоријанског 
календара. 

Брзо се показало да ниједан од ових двају путова не би био добар. Изос-
тављањем оних тринаест дана није Јулијански календар доведен у корак са 
Грегоријанским, јер се његови покретни празници не би поклопили са Гре-
горијанским. Видели смо да су правила за одређивање тих празника раз-
личита у оба хришћанска календара. Када бисмо и та правила преузели из 
Грегоријанског календара, онда бисмо у ствари прихватили тај календар.

Ово решење не би прихватиле две највеће православне цркве, руска и 
српска, а оно не би водило рачуна о напретцима науке, оствареним од гре-
горијанске календарске реформе. Ти напретци су огромни. Довољно је да 
споменем да у доба те реформе није још ни постојала небеска механика, 
наука најпозванија за решавање календарског питања.“2

Након напорног Миланковићевог рада на превазилажењу календарског 
проблема, који се одвијао и пре доласка на конгрес као и током његовог од-
ржавања, коначно је дошао моменат када је и српска делегација требала да 
изнесе свој предлог календарске реформе:

„Јуче је била главна седница конгреса, у њој сам узео реч, на њој је ус-
војен наш предлог реформе календара (...) Главне одредбе тога календара 
су ове.

Нови календар довешће се на исти датум са Грегоријанским. У њему ће 
бити преступна свака година дељива са четири, са изузетком секуларних го-
дина, које ће само онда бити преступне ако број њихових векова подељен са 
девет дадне остатак два или шест.

Тим новим интеркалационим правилом, који регулише распоред пре-
ступних година, добива се средња дужина календарске године од 365 дана, 
5 сати, 48 минута и 48 секунада. Тим највишим приближавањем тро-

1 М. Миланковић, Кроз васиону и векове, стр. 63-64.

2 Наведено дело, стр. 86. Нагласак мој.
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пској години, које је уопште могуће, добива се до сада непостиг-
нута тачност календара. Но тиме се добива и ово. Чули смо да ће од 
наредних секуларних година бити у Грегоријанском календару преступне 
само ове 2000, 2400 и 2800-та. Да видимо које ће од секуларних година 
бити преступне у нашем новом календару. Очито 2000-та, 2400-та и 2900-
та, јер 20, 24 и 29 подељено са девет даје остатке 2, 6, 2. То значи да ће раз-
мимоилажење у датумима хришћанских календара наступити тек у години 
2800-тој, дакле за 877 година.

У принципу различит, астрономски исправнији, наш се календар 
привио оскулирајући уз Грегоријански.

У погледу израчунавања Месечевих мена, решено је, по предлогу Његове 
Светости, да се за тај посао примени егзактни астрономски рачун. 
Тако су све три тачке календарског питања решене да не може 
боље бити. Редакција календарских одлука конгреса поверена је мени.“1

У знак велике захвалности за успешно завршен посао на календарској 
реформи, васељенски патријарх је Милутину Миланковићу послао и писмо 
следеће садржине:

„Мелетиус, милошћу божјом архиепископ Константинопоља – Новог 
Рима и васељенски патријарх.

Велеучени господине професоре, чедо у Господу љубљено Наше Смер-
ности, благодат нека је с Вашом Великоучености и мир од Бога.

Пошто је у Нашем Светом и Часном Синоду прочитана одлука Свеправо-
славног Конгреса о календару, у циљу правилног усвајања њеног, које је ус-
вајање већ следовало, као што то јављамо Пресветим Православним Црква-
ма, Часни Синод је с особитим признањем примио к знању најдрагоценију 
сарадњу Ваше дубоке Великоучености као члана Свеправославног конгреса 
при састављању те одлуке, којом је тако срећно и потпуно решен један од 
првих задатака Свеправославног Конгреса, и у опште тако важно кален-
дарско питање.

С тога, по једногласној синодалној одлуци, изјављујемо драге воље овим 
Нашим честитим писмом нарочиту похвалу и захвалност Вашој Великоуче-
ности за такву просвећену и корисну сарадњу њену.

Шаљући пак уз то и наше очинске поздраве и благослове, молимо да се 
за све што је најбоље Богу, чија је благодат нека буде са Вашом дубоком Ве-
ликоучености.“2

Међутим, иако су многе делегације Православних цркава, па и српске, 
присуствовале поменутом Свеправославном Конгресу, и једногласно усвоји-
ле реформовани календар нашег уваженог астронома и универзитетског 
професора, на чему се Миланковићу писмом, малочас цитираном, лично 
захвалио и сам васељенски патријарх (те и поред тога што су најсрдачнији у 
честитањима Миланковићу били представници Руске православне цркве3), 
постојале су и мање или веће групе незадовољних архијереја, па и читаве 

1 Исто, стр. 92. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 97. Нагласак мој.

3 Види у: Исто, стр. 93.
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цркве, које нису пристајале на договорену и усвојену реформу. Иако је Ми-
ланковићев календар био најпрецизнији, те и поред тога што, вероватно, 
ни сам Господ Бог против њега не би имао ништа против – јер би он, са 
земаљске тачке гледишта, најтачније пратио законе кретања небеских тела 
које је Он поставио, међу православнима су почела да се јављају негодовања 
због напуштања древног „светоотачког“ календара и приближавања „јере-
тичкој“ Римокатоличкој цркви и њеном рачунању времена. Негодовања, и 
то прилично бурна, десила су се и за време самог заседања Конгреса, када је 
распомамљена (по вери православна) руља, предвођена турском полицијом, 
захтевала свргнуће васељенског патријарха. Ево како је српски митрополит 
описао Миланковићу догађаје који су се одиграли пред сам крај заседања:

„Таман сам био оставио патријаршију, а пред њеном главном капијом 
– тако ми причаше митрополит – указа се једна чудна чета. Око две сто-
тине цариградских Грка, изопијаних амала, лађара и другог, на брзину 
сакупљеног, олоша. Ту је чету појачавало, боље рећи предводило, педесе-
так турских полицајаца. Отворивши насилно капију и обијајући сва врата, 
која је послуга на брзу руку позакључавала, покуља та руља преко главних 
степеница, рушећи, претурајући и ломећи све што јој је дошло до руке. Тим 
начином допрла је и до главне сале, где су били скупљени учесници конг-
реса. За трен ока су сви ти црквени кнезови потиснути у један угао сале, а 
остали њен део заузела је фукара, која се босим прљавим ногама попела на 
мраморне столове, свилене столице, фотеље и канабета. У свима вратима 
сале и прозорским удубљењима узели су места турски полицајци. Ваздух се 
испунио смрадом и проламао од дивљачке вике.

Мало по мало могло се из њене вике разабрати шта та руља хоће. Она је 
захтевала да се Мелетиус IV, одмах ту пред њом, одрече своје части и поло-
жаја и отступи са патријаршиске столице. Сада је било свима учесницима 
конгреса јасно да је тај скуп људи имао да, под заштитом и по наредби турс-
ке полиције, изврши насилно свргнуће васељенског патријарха.

Мелетиус IV подигао се са своје столице, држећи се једном руком још за 
њу, а дајући другом руком знак да хоће да говори. Наста тишина. Јасним 
гласом и одлучним речима изјави он тада да одбија да ту руљу призна за 
легалног представника своје пастве (ево дакле доказа да то су били право-
славни „верници“; прим. И. С.) и да неће пред њом одрећи се свога положаја, 
па ма шта било. Урнебесна граја се подиже после тих патријархових речи и 
пљусак псовки и претња полете на њега. Он је стајао блед али уздигнуте гла-
ве, и на сваки плотун фукарине ларме одговарао: „Ја сам патријарх!“. 

Руља се тада још више узбеси, шчепа патријарха и неколико храбрих 
епископа који се искупише око њега да га бране, и потиште, злостављајући 
их, преко главних степеница право ка оној капији на коју је некад био обе-
шен Глигорије V. Они који у сали остадоше не могоше видети шта се даље 
дешава, него чуше само урнебесну вику, претње, псовке и, у тој помамној 
бури, изнемогли глас врховног поглавара источне цркве.

Одједанпут умукну све. Страх и грозне слутње обузеше срца свих учесни-
ка конгреса, али се брзо претворише у радост и весеље, када се на вратима 
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сале указаше француски војници. Они су, обавештени телефонски од једног 
присебног монаха, стигли на време да спасу патријарха из руку помамне 
руље. (...) Мало иза тога појави се у сали сам патријарх са свим епископи-
ма који су га верно пратили. Радовању не беше краја, многи су плакали од 
узбуђења. Само митрополит драчки био је нешто покуњен; њему је, док је 
својим телом заштићивао патријарха, руља поцепала мантију, а непознати 
прсти украли његов новчаник са свом његовом звечећом садржином.

Тако је интервенцијом француске војске спречено насилно растуривање 
конгреса, и он је могао идућих дана продужити и окончати свој рад. Ос-
мога јуна потписане су од свих учесника одлуке цариградског 
конгреса. После свечане службе божје, он се разишао.“1

Прихватање реформисаног календара и раскол у Грчкој 
православној цркви

Након усвајања Миланковићевог календара на свеправославном конгре-
су у Цариграду 1923. године и његовог увођења у богослужбени живот Грчке 
православне цркве 1924. год., почеле су да са свих страна стижу негативне 
реакције. Увођење овог календара је изазвало велику неслогу у православ-
ном свету, јер на поменутом конгресу ипак нису учествовале све источне 
патријаршије. Ево шта о затегнутим односима између присталица и про-
тивника реформираног календара говори Алексеј Јудин:

„Тај нови календар, назван новојулијански или исправљени грегоријан-
ски, тачније од грегоријанског календара одређује дужину сунчане тропске 
године, а како ће се он до 2.800. године сасвим изједначити са грегоријанс-
ким календаром, може га се сматрати привременом модификацијом запад-
ног календара. Па ипак ова реформа календара проузроковала је 
велику неслогу у православном свету. На свеправославном конгресу 
1923. године није било представника Јерусалимске, Руске, Српске2 и Бугар-
ске Цркве, што је одредило њихов став3. (...) На расколе није требало 
дуго чекати ни у оним помесним црквама где је био уведен новојулијан-
ски календар. Пример за то је Грчка (Јелинска) Црква где су „календарски 
расколи“ почели већ 1935. године, 11 година након што је прихваћен споме-
нути календар.“4

А ево и реакција на увођење реформираног календара које су дошле од 
стране неких архијереја, а које су наведене у књизи „Јудин пољубац“, коју је 

1 Исто, стр. 95-97. Нагласак мој.

2 Из раније цитираних текстова Милутина Миланковића сазнали смо да су представници руске 
и српске цркве ипак били присутни и гласали за реформу календара, иако касније ова рефор-
ма није заживела у оквиру цркава и народа у њиховим државама.

3 Нови календар је прихваћен у оквиру Румунске православне цркве касних 20-тих година ХХ 
века, а у бугарској цркви 1968. године. (Наведени подаци потичу из: Јудин пољубац, стр. 
36).

4 Хришћанство на прагу трећег миленијума, стр. 42. Нагласак мој.



715

правОславље каО извОр савременОг секташтва

издало братство манастира Есфигмен – који, иначе, припада тзв. „раскол-
ничкој“ Грчкој старокалендарској цркви:

„Само годину дана касније Метаксакис сазива Сабор у Цариграду, где се 
одједном објављује увођење новог (папског) календара. Од те године, запра-
во, почиње практично остваривање екуменистичког програма. На овом са-
бору источне Патријаршије нису имали своје званичне делегације, тако 
да је са формалне стране овај сабор био без икаквог легитимитета. Јед-
ноставно речено, био је потпуно дискредитован. Неке од реакција на овај са-
бор су биле следеће: На пример, у своме „Меморандуму Светом Архијерејс-
ком Синоду Грчке (14. јун 1929. г.) Митрополит касандријски Иринеј напи-
сао је да сабор није био „Свеправославни“, него „антиправославни“. Чак је и 
сам атински архиепископ, који ће годину дана касније увести нови календар 
у Грчкој, признао: „Нажалост, источни патријарси, који су одбили да учес-
твују на конгресу, одбацили су све његове одлуке. Да се конгрес ограничио 
само на питање календара, вероватно не би изазвао такве реакције“.1

„Прва следећа помесна православна црква, која је после Цариградске 
Патријаршије пала у екуменистичку замку јесте Грчка Православна Црква. 
Оно што је за Цариград био Мелетије Метаксакис, то је Грчку био атински 
архиеп. Хризостом Пападопулос. Један од каснијих вођа Истинске Право-
славне Цркве у Грчкој, Герман Димитријадски назвао је Метаксакиса „Лу-
тером Православне Цркве“. Сматрамо да се то исто може рећи и за Пападо-
пулоса.“2

„Готово муњевитом брзином у Грчкој цркви је 1924. г. био уведен нови 
календар. Једноставно је била донета одлука да се 10-ти март прогласи за 
23-ћи. Нови календар је у Грчкој Цркви уведен упркос свести грчке јерар-
хије да би то могло да представља расколнички акт, што он доиста и јесте 
био. Да је то тако, потврдила је и Комисија састављена од најбољих прав-
ника и професора – богослова Државног Универзитета, одређена за изу-
чавање календарског питања, чији је један од чланова био и Његово бла-
женство Архиепископ атински, у својству професора Црквене историје на 
Државном Универзитету. Погледајмо како је мишљење о новом календару 
изнела та Комисија: „Мада су све Православне Цркве аутокефалне у својој 
унутрашњој управи, оне су, и поред тога, међусобно сједињене посредством 
догмата, саборских одлука и правила, и ни једна од њих не може се од-
војити као посебна Православна Црква нити примити нови цр-
квени календар, а да не буде сматрана за расколничку у односу 
на друге.“3

„Пошто је Његово блаженство Архиепископ атински сопственим потпи-
сом прогласио себе за расколника, које нам је још сведочанство пот-
ребно да бисмо показали да су он и јерарси који су његови истомишљеници 
постали расколници зато што су календарском новином нарушили је-

1 Јудин пољубац, стр. 32. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 34.

3 Исто, стр. 35. Нагласак мој.
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динство Православља и поделили црквену и националну душу грчког пра-
вославног народа?“1

„Погледајмо како су на овај разбојнички акт гледали тадашњи архије-
реји осталих Православних Цркава.

Славни митрополит Руске Заграничне Цркве, Антоније (Храповицки), 
назвао је календарску реформу: „бесмисленим и тупавим уступком масоне-
рији и папизму“. 

Патријарх Фотије Александријски је писао (Архиепископу атинском 
Хризостому Пападопулосу): „Велики бол и изненађење изазвало је ваше 
саопштење о томе да су, без икаквог реалног основа или догматских или 
канонских разлога, одбачени братски савети и упорне молбе четири апос-
толска престола, и да је извршена „реформа календара“. Вама прети раскид 
са читавим православним црквеним народом. Зато ја предлажем сазивање 
сабора, како би то питање било истражено“. Када је Хризостом одговорио да 
сабор не може да буде сазван, Фотије је опет одбио да прихвати иновацију.

Владимир Мос, у својој ванредно документованој књизи, износи и један 
врло, по нас Србе значајан податак, наводећи тачан извор одакле га је пре-
узео. Наиме, епископ и светитељ Николај Велимировић је 1930. 
године на Предсабору у Светој Гори, у Ватопеду одбио да служи са Гр-
цима истичући да Грци и Словени имају различит типик. (...) Током овог 
сабора Епископ охридски Николај (Велимировић) ватрено је бранио право-
славни календар, изјавивши, да је 1923. г. на Конгресу (у Цариграду) који је 
одобрио нови календар, био створен раскол.“2

У данашње време надполовични број Православних цркава се придржа-
ва новог Миланковићевог календара (којег неки, као што видимо, намер-
но погрешно називају „папским“), и то на следећи начин (цитирам речи др 
Радомира Поповића, професора православног богословског факултета у 
Београду):

„По питању календара и његове примене, јединство савременог хришћан-
ског света је разбијено. Први пут се то, нажалост, догодило и унутар право-
славног хришћанског црквеног тела почетком 20. века. То се десило 1923. 
године када је Цариградска патријаршија, прекршивши договор постиг-
нут исте године на конгресу у Цариграду, увела нови календар. Слично су 
учиниле још неке цркве па је данас у православном свету стање по питању 
календара следеће: црквени јулијански календар и пасхалију држе Јеруса-
лимска, Руска, Српска, Грузијска, Руска православна загранична црква и 
Света Гора; грегоријански календар, а јулијанску пасхалију (празновање 
празника Васкрса; прим. И. С.) држе Цариградска, Александријска, Анти-
охијска, Румунска, Бугарска, затим црква у Грчкој, на Кипру и аутономне 
цркве зависне од Цариградске патријаршије. Финска православна црква у 
потпуности је прихватила грегоријански календар и пасхалију.“3

1 Исто.

2 Исто, стр. 35-36. Нагласак мој.

3 Православље, новине српске патријаршије, бр. 910; 15. фебруар 2005. год. стр. 12. 
Светогорски монаси – старокалендарци (из Есфигмена), заједно са својом браћом старокален-

дарцима из других „расколничких“ цркава, именују као новокалендарске (за разлику од Ра-
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Иако се Српска православна црква (још увек) управља по старом кален-
дару, монаси – зилоти јој замерају због отворених изјава неких свештеника 
па и самог патријарха Павла, у коме они изражавају уверење да је грего-
ријански календар ипак исправнији од јулијанског – те да би га, с временом, 
можда требало увести и у оне цркве које га до сада нису усвојиле. У интер-
вјуу датом за „Православље (бр. 910), чији сам део малочас цитирао, проф. 
др Радомир Поповић, на пример, каже да питање календара уопште није 
суштинско питање за очување православне вере. Иако се и сам залаже за за-
државање старог календара у оквиру СПЦ, овај протојереј казује да Право-
славна црква (у Србији) неће никада забрањивати (нити пак стриктно 
подржавати) увођење неког модерног и прецизног, астрономски 
потврђеног начина рачунања времена (тј. неког новог календара):

„Наше је да ми чувамо оно што је важно, да чувамо веру, да чувамо 
хришћанско учење које свему даје смисао, сваком календару као таквом, да 
ли је то Јулијански или неки други није важно.“1 

Овакав, рекли бисмо, либералан став, који дозвољава да у будућности 
дође и до промене календара по којем ће се управљати СПЦ, јесте управо 
онај који бива оштро критикован од стране радикалних старокалендараца 
са Свете Горе. Ево шта о наводним припремама српске цркве да прихвати 
„папски календар“ казују зилоти:

„На његову (васељенског патријарха Мелетија) иницијативу године 1924. 
официјална Грчка црква уводи овај нови григоријански (папски) календар, 
што ће довести до раскола и до побуне верног народа и дела клира цркве, 
који ће, сасвим оправдано, верно и храбро бранити светоотачки календар и 
то до дана данашњег. Овај неправославни и безакони пример Цариградске 
патријаршије и Грчке официјалне цркве касније ће следити и мноштво дру-
гих помесних цркава, тако да данас имамо случај да званично још само 
СПЦ и Московска патријаршија служе по старом јулијанском календару. 
Приметили сте да смо овде употребили израз „званично“, а разлог је што је 
то код СПЦ само пука формалност и питање је дана када ће и нови папски 
календар бити спроведен у дело. Данашње мишљење и став патријарха и 
осталих епископа СПЦ је да је Српски народ „теолошки прост и ненаобразо-
ван“ и као такав „није спреман“ за прихватање календара. (...) Образлажући 
ову своју погубну теорију о потреби увођења новог папског календара 
патријарх Павле каже да ће за 24 хиљада година услед астрономског ка-
шњења старог календара, прослава Васкрса (Пасхе) као покретног празни-
ка пасти иза јесење равнодневнице, што је недопустиво према правилима и 
канонима датим нам за прославу овог најсветијег празника. Иако патријарх 

домира Поповића) следеће цркве: константинопољску, александријску, антиохијску, јеруса-
лимску, румунску, бугарску, грузијску, кипарску, грчку, пољску, словачку, албанску, финску 
и српску, иако неке од ових, ипак, држе и управљају се по старом јулијанском календару. 
Наиме, братство из Есфигмена сматра да све „старокалендарске“ цркве које имају литургијс-
ко и евхаристијско општење са новокалендарским Православним црквама чине грех и упа-
дају у јерес екуменизма – преступајући каноне светих отаца, на тај начин себе лишавајући 
благодати Светог Духа и чинећи отпад од „изворне Православне цркве“ коју је (по њиховом 
мишљењу) сам Господ установио и благословио.

1 Православље, бр. 910. стр. 13.
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констатује да можда тада за 24 хиљада година неће ни постојати планета 
земља и људски род „што није у опште битно у овом тренутку“, он закљу-
чује да су новокалендарци сасвим у праву јер увођењем новог 
календара (који је такође астрономски нетачан, али наводно са мањом 
грешком) они предухитравају грешку која ће се појавити, и при-
том закључује, како су старокалендарци који дакле чувају изворни, Богом и 
Св. Оцима потврђени календар – расколници.“1

Оно што би било још интересантно споменути јесте да су монаси ма-
настира Есфигмен са Свете Горе Атонске већ годинама на „ратној нози“ са 
васељенском цариградском патријаршијом и њеним патријарсима – а под 
чијом се духовном влашћу налазе. Све досадашње васељенске патријархе, 
почевши од Мелетија Метаксакиса, преко Атинагоре (који је 1965. године у 
друштву папе Павла VI извршио „срамни чин“ скидања анатеме са Западне 
цркве која је на њу бачена још давне 1054. год.), Димитрија и Вартоломеја, 
они називају веома грубим именима, као што су: псеудопатријарси, архије-
ретици и сл.

„Есфигмен је приступио Грчкој старокалендарској цркви, која се држи 
јулијанског календара (у Грчкој православној цркви због преласка на гре-
горијански календар 1923. дошло је до раскола), чијих близу два милиона 
верника подржава и помаже есфигменске монахе, како тврде у овом све-
тогорском манастиру. Есфигменски зилоти су са садашњим цариградским 
патријархом Вартоломејем прекинули сваки контакт због његове „јереси 
екуменизма“. Ни њега, нити за Свету гору надлежног цариградског еписко-
па не помињу у молитвама на литургијама, како то канони налажу, него 
поглавара Грчке старокалендарске цркве архиепископа Хризостома. Од 
Васељенске патријаршије захтевају да „врати јулијански календар, прекине 
сваки дијалог са јеретицима и иступи из Светског савета цркава, да се од-
рекне свих неправославних ставова, како својих тако и својих претходника, 
рашчини све јеретике и прекине свако општење са црквама које су пале у 
јерес“.2

Више пута до сада је овим монасима, од стране Цариграда, било запо-
веђено да напусте манастир, и то уз претњу насилне депортације уз помоћ 
грчке војске и полиције. Но, и поред интервенција специјалаца и досада-
шњих вишекратних налога цариградске патријаршије и грчке архиеписко-
пије за исељењем поменутог манастира, ово православно утврђење још увек 
постојано одолева свим искушењима. Ево како је, о односу малочас поме-
нутих цркава и званичних власти Грчке према Есфигмену писао „Недељни 
Телеграф“ у фебруару 2003. године, наводећи речи једног од тамошњих мо-
наха:

„У току последњих неколико дана, док траје опсада Есфигмена, грчка по-
лиција ухапсила је и депортовала двадесет петорицу браће, зилота које су 
ловили као животиње по Светој Гори. У арсани (луци) манастира Хиландар 
смештено је двадесетак полицајаца који су се ту настанили и контролишу 

1 Јудин пољубац, стр. 130-131. Нагласак мој.

2 Дневни лист Данас; уторак, 28. јануар 2003. год. стр. 16. Нагласак мој.
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ситуацију. Ово је срамота која се није догодила откад постоји Света Гора 
– каже у телефонском разговору за НТ отац Серафим, зилот који се у тре-
нутку опсаде Есфигмена нашао ван зидина манастира.“1

„Акција полиције изведена је у време кулминације сукоба зилота са ва-
сељенским и грчким патријархом. Зилотско вишедеценијско противљење 
укључивању православне цркве у екуменистички покрет ових дана је на иви-
ци трагичног епилога. Патријарси Вартоломеј и Хризостом решили су да зи-
лоте иселе са Свете горе и депортују из Грчке. У помоћ су позвали полицију. 
(...) Грчки полицијски специјалци, везани алпинистичком опремом, висе са 
високе стене на Егејским морем. Из пећине претворене у монашку ћелију, у 
јужном делу полуострва Атос, увезане конопцима, без превише обзира, на 
моменте чак и грубо, у чамац спуштају четворицу ухапшених калуђера. Ка-
луђери су Руси, припадници зилотског реда, а нису прекршили ниједан од 
грчких закона. На удару су полиције због својих традиционалних, верских 
опредељења – себе сматрају последњим чуварима православља...“2

„Чак 117 зилота из манастира Есфигмен, на самом улазу у Свету Гору, 
данима је забарикадирано унутар зидина – са експлозивом! Зилоти, које 
неки сматрају православним фундаменталистима, опасали су и свој манас-
тир десетинама килограма експлозивног материјала. Иза зидина најављују 
вишегодишњи отпор грчким специјалцима. Наводе да су за свој циљ – очу-
вање аутохтоне православне вере – спремни и да умру!“3

Да ситуација по питању раскола у Грчкој уопште није тако безазлена све-
дочи и чињеница да у тој земљи постоји не само једна већ више „расколнич-
ких“ старокалендарских цркава које међусобно не опште:

„У данашњој Грчкој постоји неколико старостилских синода – посебних 
црквених група, које не само да не признају једна другу, већ свака од њих 
себе сматра јединим законитим представником „Истините Православне Гр-
чке Цркве“.4

1 Недељни Телеграф, бр. 354; 5. 2. 2003. стр. 10.

2 Исто. (Да прогони старокалендараца у Грчкој нису појава новијег датума сведоче и догађаји 
од пре више од пола века. У књизи „Екуменизам и време апостасије“ јеромонах Сава Јањић је 
на следећи начин описао прогоне православних верника – старокалендараца које су спрово-
дили представници званичне Грчке православне цркве: „Митрополит Хризостом (вођа грч-
ких старокалендараца у то време; прим. И. С.) је последњих неколико година живота провео 
у великим прогонима и страдањима заједно са многим члановима покрета (свештеници су 
затварани и бријани, цркве су скрнављене и демолиране, одузимани су свети сасуди, било је 
случајева и силовања монахиња, док је један свештеник у Патри умро од задобијених повре-
да. Прогоне је иницирао тадашњи архиепископ атински Спиридон 1949. г.)“. стр. 
68. Нагласак мој).

3 Исто.

4 Хришћанство на прагу трећег миленијума, стр. 42. (Ево неколико података о настанку старо-
календарског покрета у Грчкој из малочас цитиране књиге јеромонаха Саве Јањића: „Старо-
календарски покрет у почетку (1924. -1935. г.) настаје спонтано. Након увођења новог кален-
дара број верника који је остао веран јулијанском календару био је веома мали. Додуше међу 
њима је било и неколико познатих црквених историчара који су уживали подршку тадашњег 
александријског патријарха Фотија. Првих шест месеци у покрету није било ниједно свеште-
но лице, док прва двојица нису пришла покрету. Чувена појава часног крста на небу 14-15. 
септембра 1925. г. на сами празник Воздвиженија Часног Крста (по јулијанском календару) 
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Са друге стране, потврђујући изјаве светогорских монаха – зилота, да 
је данашње васељенско православље запало у дубоку кризу кроз заједни-
чарење са неправославним конфесијама, те да у том отпаднућу предњачи 
васељенска патријаршија (а за њом и све остале), сведоче и јеромонах Сава 
Јањић као и епископ рашко-призренски Артемије Радосављевић. Ево какво 
мишљење они имају о васељенском патријарху, и како гласи одговор еп. Ар-
темија на укоре и опомене које су стигле на његов рачун од стране патријар-
ха Вартоломеја и Св. Синода СПЦ (цитат из књиге „Јудин пољубац“):

„Погледајмо какво је мишљење о канонској и догматској исправности Ва-
сељенске Патријаршије и њеног патријарха Вартоломеја важи међу нашим 
црквеним великодостојницима. Јеромонах Сава у једном благом коментару 
у својој књизи каже: 

„По првом канону 1. Васељенског сабора сваки епископ је дужан да ана-
темише јереси. Садашњи Цариградски Патријарх, као и његова два претход-
ника до дана данашњег није изјавио отворено да је свака вероисповест из-
ван Православне Цркве јерес, већ представнике тих вероисповести упорно 
назива „браћом у Христу“. И не само то већ и својим ставовима даје прећутну 
сагласност неправилном исповедању хришћанске вере.“ (преузето из књиге 
Саве Јањића: „Екуменизам и време апостасије“. прим. И. С.)

Његов одговор је дакле – јерес.
Погледајмо сада шта је изнео епископ Артемије у свом отвореном писму 

упућеном Синоду СПЦ. Повод за ово писмо су оптужбе васељенског пат-

изнад мале цркве у предграђу Атине био је повод да још велики број верника приђе старока-
лендарцима. Крст се појавио на небу око поноћи и читав сат времена су га посматрали вер-
ници и полицајци који су били послани да прекину молитвени скуп. Међутим, ипак, највећа 
заслуга за ширење покрета припада светогорским монасима, зилотима, који су обилазили 
грчку земљу, утврђивали верне, оснивали катакомбне цркве и манастире. (...) Ипак, покрет 
је био без јерархије. Преломни тренутак наступа 1935. г. када су једанаест епископа најавили 
прелазак у старокалендарце. Ипак после низа притисака од стране званичне Цркве, само 
су тројица устрајала. Међу њима је био митрополит Хризостом флорински који је 
постао и вођа покрета. (...) Међутим, већ врло рано почиње да се у покрету јавља једна екс-
тремна струја око епископа Матеја који се 1937. г. одваја од синода митрополита 
Хризостома, сам почиње да неканонски хиротонише своје епископе и да негира постојање 
благодати у званичној Цркви. (...) После смрти митрополита Хризостома 1955. г. старокален-
дарска Црква остала је без епископа. Тада је у помоћ притекла Руска Загранична Црква са 
неколико својих епископа који су, додуше, без дозволе синода, хиротонисали нове епископе. 
Ова рукоположења ће синод РЗЦ признати тек 1969. г. и објавити пуно литургијско опш-
тење са старокалендарцима. Након две године синод РЗЦ ће исправити неканонски статус 
епископа које је хиротонисао епископ Матеј. У периоду између седамдесетих и деведесетих 
година, грчка старокалендарска заједница пролази кроз велика искушења међусобне 
неслоге, образовања нових синода, раскола и рашчињења. У том периоду је нажа-
лост преовладао радикални став у коме су предњачили „Матејевци“, који потпуно негирају 
благодатност званичне Цркве и штавише и РЗЦ од које су примили канонско апостолско 
прејемство. Нешто умеренији, али и даље са негативним ставом према благодатности но-
вокалендарске Цркве био је синод око архиепископа Авксентија, кога је наследио и 
сада води ту струју архиепископ Хризостом П. Трећу групу су оформили 1985. г. митро-
полит Кипријан Оропоса и Филија и Ђовани сардинијски који су остали доследни 
првобитном ставу да званична Грчка Црква није остала без благодати, већ да је њено духовно 
тело дубоко рањено јереси екуменизма и модернизма.“ стр. 68-69. Нагласак мој).
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ријарха Вартоломеја да појединим својим деловањем е. Артемије руши уг-
лед Васељенске Патријаршије и да треба, цитирамо: „да се држи канонског 
поретка Православне Цркве“...

Ево шта одговара е. Артемије у свом писму Синоду СПЦ, цитирамо:
„(...) Први део моје тобожње кривице да ја „својим речима и поступцима 

рушим углед Васељенске Патријаршије“, нема апсолутно никаква основа, 
нити се за потврду тога наводи било који доказ. Напротив, постоје много-
бројни докази да онај који мене позива да се држим „реда и предања Право-
славне Цркве“ (дакле, Васељенски Патријарх Вартоломеј) сам лично, и они 
са њим, до сада су погазили све свете Каноне и предања Цркве, спроводећи 
своје екуменистичке и експанзионистичке циљеве. Зато је до суза болно да 
он и такви опомињу некога на држање канонског предања.

Ја знам, Ваша Светости, да ни наш Синод, нити било који 
други данас у свету, није у стању, нити је спреман, да узме у 
заштиту Свете Каноне и светоотачки црквени поредак и ОСУ-
ДИ оне који су те осуде достојни (многи су и у нашој СПЦ). Али зато спреман 
је и наш Синод и остали у свету да суде и осуђују оне који, држећи се Светих 
Канона и предања Цркве Православне, подижу свој глас у одбрану вере пра-
вославне и жигошу на пристојан начин (износећи само чињенице) оне који 
су давно преступили међе које поставише Оци наши. Но не мари ништа. 
Жив је Бог наш и свеправедни Судија, који то све добро види и зна, и чији 
ће суд бити праведан. Жалосно је само што многи, идући на компромисе и 
заједничке молитве са одлученима и анатемисанима, саблажњавају и воде у 
вечну погибао многе невине душе за које је Христос пострадао. У условима у 
којима живим и по моћи колико ми дозвољавају, трудим се да будем верни 
следбеник и чувар Светих Канона и Светих Отаца, сведочећи јеванђелску 
Истину, да никакву заједницу нема светлост са тамом, ни Христос са Ве-
лијаром. То и такво моје сведочење које сам, ту и тамо, износио углавном у 
„Светом Кнезу Лазару“, доживљава се и узима као „рушење угледа Васељен-
ске Патријаршије“. Овде ћу посведочити: Нема никога на свету ко 
би могао угледу Васељенске Патријаршије толико нашкодити 
колико сам Патријарх Вартоломеј и чланови његове Јерархије 
својим екуменистичким поступцима и изјавама, а које су поз-
нате широм света.“ (преузето из „Св. Кнез Лазар“ бр. 2-3, 1996. год. Ча-
сопис рашко-призренске епархије; прим. И. С.).“1

Након што смо прочитали признање еп. Артемија (које потиче из 1996. 
године) да врх данашње СПЦ нема ни воље ни снаге да брани ни своје древ-
не каноне и учења светих отаца (нека сваки искрени православац у Србији 
добро прочита и запамти ове речи!), те да се креће путем општег отпаднућа 
од вековног Православља (управо како тврде монаси из Есфигмена) – ста-
пајући се полако са римокатолицизмом и другим „јеретицима“ у оквиру еку-
менистичког покрета и Светског савета цркава, прелазимо на други раскол 
који се десио у Православљу током ХХ века. Овога пута се ради о расколу 
који се десио у оквиру Руске православне цркве.

1 Јудин пољубац, стр. 119-120. Нагласак мој.
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Раскол у Руској православној цркви и оснивање Руске 
заграничне цркве

Отприлике у исто време када је настао раскол у Грчкој православној цр-
кви поводом увођења новог календара, раскол се одиграо и у оквиру Рус-
ке православне цркве. Повод овом расколу није било календарско питање, 
већ свргавање династије Романова са трона Руског царства и преузимање 
власти од стране комуниста – бољшевика. У време Октобарске револуције, 
1917. године, на челу руске цркве налазио се патријарх Тихон. Револуцио-
нари (бољшевици) су, преузимањем власти, почели да се обрачунавају са 
главним полугама старог режима – а то су биле царска породица и Руска 
православна црква. Цар Николај II је убијен 1918. године. Исте године је (у 
јануару месецу) пострадао и први архијереј руске цркве – митрополит Вла-
димир (Кијевски), чије је убиство наговестило судбину многих других цр-
квених великодостојника. Због великог прогонства архијереја цркве, мно-
ги од њих су напустили Русију спасавајући се од утамничења. После смрти 
патријарха Тихона (који је анатемисао бољшевике и њихову „сатанску вла-
давину“, као и позвао верни народ да са комунистима не ступа ни у какво 
општење) – током 20-тих година прошлог века, бољшевици су наставили 
да врше одређене притиске на водеће црквене људе – ради чињења одређе-
них уступака. Међутим, ни чувар патријаршијског трона, митрополит Петар 
Пољански (Крутицки), ни његов заменик архиепископ Серафим Угљички 
нису пристали на потчињавање захтевима нове власти. Будући свесни да 
њихова црква неће моћи да исправно функционише уколико се буде потчи-
нила световним властима, архиепископ Серафим и остали архијереји су за-
кључили да је једини излаз у децентрализацији цркве и „силазак у катаком-
бе“ (тј. прелазак у илегално деловање). Ипак, док је велики број епископа, 
бивајући прогоњен, истрајавао при свом првобитном ставу, један део њих се 
одлучио да успостави сарадњу са безбожним властима:

„Крајем 1926. год. у прогонству се налазило 117 епископа. У тим трену-
цима администрација је била у потпуности уништена. Чувар трона је био 
митрополит Сергије, други по реду заменик митрополита Петра Крутиц-
ког. Сасвим изненада, у марту 1927. год. Сергије бива пуштен на слободу. 
Ствар је одмах била јасна. Бољшевици су нашли Јуду. Митрополит Сергије 
је прихватио услове бољшевика, формирао Синод у Москви у који су ушли 
све бивши јеретици-обновљеници, и 29. јула 1927. год. издаје чувену срамну 
Декларацију, у којој признаје Совјете као закониту власт у Русији.“1

Ево каква је била реакција утамничених и одбеглих епископа на успос-
тављање сарадње између дела руске цркве, предвођене митрополитом Сер-
гијем и његовим синодом, и комуниста са друге стране:

„Декларација митрополита Сергија и његов акт издаје, био је једнодушно 
осуђен од свих архијереја, како од заграничних, тако и оних који су чамили 
у прогонству. Тако, митрополит Петар Крутицки, кога је Сергије замењивао, 

1 Наведено дело, стр. 46.
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чим је чуо за ову Декларацију поручио је слободним епископима да смене 
митрополита Сергија, и да престану да га помињу у богослужењима.“1

Епископи у расејању су сматрали, предвођени митрополитом Антонијем 
Храповицким, да је руска црква (у Русији) оваквим одступањима од канона 
постала „безблагодатна“, тј. без присуства Светога Духа, што је даље тре-
бало да значи да она, као таква (јеретичка), није више могла да људе води 
ка спасењу. Овакво уверење, поред митрополита Антонија, делили су још и 
оснивач „Руске катакомбне цркве“ (цркве која је остала да делује илегално 
у Русији) митрополит Јосиф Петроградски, као и сви они епископи који су 
се држали апостолског прејемства наслеђеног од цркве патријарха Тихона. 
Након расејања руских епископа и свештеника у земље Запада, где комуни-
зам није био на власти, у Србији, у Сремским Карловцима, на челу са мало-
час поменутим митрополитом Храповицким, основана је Руска загранична 
црква („Загранична“ значи „иза граница“ тј. „ван граница“ Русије). Ова ал-
тернативна руска црква је била отворено антикомунистички настројена и 
раскинула је свако општење са званичном Московском патријаршијом – на-
зивајући је „лажицрквом“, која почива на темељима јереси „сергијанизма“. 
Седиште ове цркве је годинама било, а и још увек је у Канади. Након митро-
полита Антонија, на челу ове цркве били су још и митрополити Анастасије, 
Филарет, а тренутно је, још увек, остарели митрополит Виталије. У новије 
време, Руска загранична црква је доживела унутрашњи расцеп, јер је једно 
њено крило, предвођено архиепископом Лавром почело да се приближава 
Московској патријаршији – у жељи да се са њом уједини. Не пристајући на 
то, законити наследник низа првојерараха Р. З. Ц. митрополит Виталије се 
одвојио од „екумениста“ и основао сопствени синод који и даље настоји да 
одржи ранију линију деловања поменуте цркве – не мешајући се са „безбла-
годатним“ православним црквама (које учествују у екуменском покрету и 
Светском савету цркава).2 

Коментаришући настојања Московске патријаршије за уједињењем са 
Лавровим „про-екуменистичким“ крилом Р. З. Ц., патријарх Московски и 
целе Русије, Алексеј II, у интервјуу листу „Православље“, покушавајући да 
ублажи оштрину сукоба који је постојао између ове две цркве, рекао је из-
међу осталог и следеће:

„Свим вернима добро је познато да раскол представља рак-рану на здра-
вом телу Цркве Христове. Руска Црква је на најбољем путу да превазиђе то 
искушење, које је потреса још од царских времена. (...) Зато се термин рас-
кол не може применити на наш однос према општењу са Руском загранич-
ном православном црквом. Нико није створио алтернативни синод, него је 
само у складу са указом тадашњег патријарха московског Тихона образовао 
привремени аутономни Егзархат за руску дијаспору. Срећом, године поли-
тичких и личних увреда су за нама, и ми настојимо да се изнова сјединимо 

1 Исто.

2 За више детаља види у: Јудин пољубац, стр. 46-49; 194-197.
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са нашом рођеном браћом, свештеницима који опслужују велики део рус-
ких емиграната.“1

Међутим, као што смо видели раније, и поред евентуалног будућег сје-
дињења званичне цркве са Лавровим „расколничним“ синодом2, раскол ће 
још увек постојати, јер новоосновани синод Руске православне цркве у из-
гнанству, на челу са митрополитом Виталијем није пристао на уједињење 
са званичном руском црквом. Митрополит Виталије и даље сматра себе, и 
свој синод, искључивим и правим представницима законите јерархије која 
једнина поседује апостолско прејемство предато од патријарха Тихона и 
његових наследника. Са друге стране, данашња званична руска црква (тј. 
анатемисана „сергијанистичка“ црква) која је, по митрополиту Виталију и 
његовим претходницима „безблагодатна“, себе сматра управо канонском и 
„благодатном“ – док неке друге „расколничке“ цркве назива – безблагодат-
ним. Признајући да и у Украјини постоје расколи међу православнима, пат-
ријарх Алексеј је у малочас поменутом интервјуу још истакао:

„Све синове и кћери Руске православне цркве изузетно обеспокојава цр-
квени раскол у Украјини. Притом, на првом месту не налазе се уско духов-
ни или литургијски, него политички и етнички чиниоци. Један део грађана 
Украјине историјски нагиње Пољској, а други Русији, и то се одражава на 
слику верског стања, које неки политичари и новинари представљају као 
судар доктрина римокатолицизма и православља, и у функцији тобожњег 
„стабилизатора“ настоје да укорене самопрокламовану и канонски 
непризнату Украјинску православну цркву Кијевске патријар-
шије. Притом, обратите пажњу на то колико далеко иду амбиције раскол-
ника, који желе да по сваку цену имају свог патријарха!“3

А ево шта каже Роман Миз, гркокатолички свештеник из Србије, по на-
ционалности Украјинац, по питању броја Православних цркава које делују 
у Украјини (од којих су неке „канонске“ а друге нису). Поред навођења три 
највеће Православне цркве у Украјини, и то: Украјинске православне цркве 
(московски патријархат), потом „расколничке“ Украјинске православне цр-
кве (кијевски патријархат) и Украјинске аутокефалне православне цркве, он 
наводи још и оне које московски патријарх није поменуо: 

„Осим ових три, у Украјини делује још шест других Православних Цр-
кава: Руска Православна Слободна Црква (загранична), Руска Православна 
Црква, Древна Православна Црква, Независне православне заједнице, Апо-
калиптичка Православна Црква те Грчке православне парохије. Али, ни то 
није све. Осим споменутих, ту су још три: Руска Православна Црква старо-
обредоваца (Билокриничка јерархија), Руска Православна Црква старооб-
редоваца (беспоповци) и Истинска Православна Црква.“4

Остављајући православне Русе да се на миру договоре око тога ко заиста 
поседује апостолско прејемство и ко се држи светих канона а ко не, прелази-

1 Православље, новине српске патријаршије, бр. 910, 15. фебруар 2005. год. стр. 10.

2 Ово уједињење се збило средином 2007. године.

3 Исто.

4 Роман Миз, Хришћанство на прагу трећег миленијума, стр. 4.



725

правОславље каО извОр савременОг секташтва

мо на следећи део овог поглавља у коме ћемо рећи неколико речи о раско-
лима у оквиру Бугарске и Српске православне цркве.

Раскол у Бугарској православној цркви

Поред раскола у Грчкој и Руској православној цркви и свих заоштренос-
ти односа између међусобно супротстављених синода са којима смо имали 
до сада прилике да се упознамо, долазимо и до случаја раскола у оквиру Бу-
гарске православне цркве, који је релативно новијег датума. Наиме, током 
деведесетих година, у Бугарској су постојала два православна синода, и то 
онај тзв. „канонски“ којег је предводио патријарх Максим и „расколнички“ 
под вођством патријарха Пимена. На овом месту би ваљало поново истаћи 
чињеницу да, као што смо се уверили и у претходним разматрањима, „ка-
нонске“ цркве у време постојања раскола не признају важност и „благодат-
ност“ чинодејствовања расколничке јерархије. Са друге стране, тзв. раскол-
ници такође не признају, као богонадахнуто, деловање оне гране цркве од 
које су се отцепили. Ипак, крајем ХХ века, у оквиру Бугарске цркве дошло је 
до смиривања тензија и раскол је превазиђен. Ево како је о овом „зацијељи-
вању“ раскола у Бугарској православној цркви писао почетком 1998. године 
митрополит црногорско - приморски Амфилохије:

„Са великом радошћу је митрополија црногорско-приморска примила 
вијест да је на Свеправославном сабору патријараха у Софији зацијељен рас-
кол, који је цијелу протеклу деценију трајао у Бугарској православној цркви. 
Он је био рак-рана не само за Бугарску цркву и православни бугарски народ, 
него је пријетио да се као болест пренесе и на друге помјесне Цркве. (...) 
Бугарска јерархија, која се до јуче налазила у расколу, заправо и није била 
јерархија, него је то постала тек сада, призната од свеправославног са-
бора. Истовремено, православни патријарси су одлучили и јасно ставили до 
знања да су сви чинови које је та јерархија вршила у расколничко 
доба, а који су били ван јурисдикције Бугарске патријаршије – ништавни, 
неканонски и неважећи. То важи и за њихово признавање неканонске 
црквене групације у Италији, под надлежношћу Васељенске патријаршије, 
као и мијешање у унутрашњи поредак Митрополије црногорско-приморс-
ке и цијеле српске православне цркве преко „рукополагања“ за „епископа“ 
распопа Мираша Дедеића, рашчињеног и од Велике Цркве Цариградске 
проклетог бившег свештеника те Цркве. Зацијеливши у Бугарској цркви 
рану раскола, пунота Православне цркве у лицу својих првојерараха је тако 
природно одстранила и израслине те ране као зли и опаки тумор који је 
пријетио за загађује собом и остале православне просторе.“1

Међутим, и поред „превазилажења раскола“ којег је митрополит Амфи-
лохије овако топло поздравио, он се после краћег времена појавио поново. 
Овога пута се од званичне цркве оделило свештенство под вођством „пат-
ријарха“ Инокентија. Судећи према догађајима из јула 2004. године, зва-

1 Православље, новине српске патријаршије, бр. 759; 1. новембар 1998. год. стр. 1. нагласак 
мој.
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нична црква потпомогнута државом је овом приликом решила да „раскол“ 
оконча применом силе - уз помоћ полиције. Ево на који начин су приста-
лице расколничког патријарха и његовог синода спречене у вршењу својих 
верских обреда. Под насловом „Прочистили 250 цркава“, „Вечерње ново-
сти“ су нас 23. јула 2004. године известиле на следећи начин:

„Синхронизованом акцијом полиције, из око 250 цркава широм Бугарске 
прекјуче су избачени следбеници „алтернативног патријарха“ Инокентија, 
јавила је јуче бугарска штампа. Део цркава је запечаћен, а друге су предате 
представницима званичног Синода, патријарха Максима. У неколико слу-
чајева, због пружања отпора, полиција је морала да примени силу, а неко-
лико најватренији присталица „алтернативног патријарха“ је ухапшено.“ 
(стр. 13).

По свему судећи, Бугарску државу и цркву ће још неко време потресати 
напред описани немили догађаји. То поготово из разлога што, између ос-
талог, и у Бугарској постоји „расколнички“ старокалендарски покрет који, 
иако непризнат од званичне цркве као и других „канонских“ цркава, ипак 
одржава везу са старокалендарским покретима из других држава, и тако 
чини снажну опозицију званичној јерархијској структури. Јеромонах Сава 
Јањић, у својој књизи која је објављена 1995. године, овако је описао пос-
тојећу ситуацију по питању раскола у Православним црквама:

„Тренутно ситуација је следећа. Против све развијенијих екуменистич-
ких активности Цариграда и неких других Помесних Православних црка-
ва, као и у јеку све већих папистичких апетита патријарха Вартоломеја, с 
друге стране формиран је један међународни традиционалистички 
фронт кога чине тренутно: Руска Загранична Црква, Старо-
календарска Црква митрополита Кипријана, Румунска ста-
рокалендарска Црква и Бугарска старокалендарска Црква око 
епископа Фотија, које се све међусобно налазе у литургијском општењу 
и имају јединствен еклисиолошки став. Поред тога, иако не у званичној 
канонској вези, са њима одржава контакт велики број антиекумениста из 
свих помесних Православних цркава, поготово патријарх јерусалимски Ди-
одор.“1

Расколи у Српској православној цркви (СПЦ)

Да ни Српска православна црква није била поштеђена раскола у ХХ веку, 
од којих неки трају и пренесени су и у ХХI (иако само мали број Срба о томе 
зна), сведоче догађаји који су се одиграли у Северној Америци, као и они 
који се још увек одигравају на Балканском полуострву. Наиме, у оквиру СПЦ 
у последњих пола века, одиграла су се три велика раскола, тзв. „амерички 
раскол“, потом онај везан за Македонску православну цркву, а затим и онај 
који је довео до формирања Црногорске православне цркве.

У вези прва два поменута раскола, протођакон Љ. Ранковић је у својој 
књизи изнео следеће:

1 Сава Јањић, Екуменизам и време апостасије, стр. 69. Нагласак аутора књиге.
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„После рата, у Српској православној цркви десила су се и два „крајње не-
пријатна“ догађаја, која су оставила „болног трага“ у животу цркве. Први 
је одвајање дела Цркве, са територије социјалистичке републике Македо-
није, у цркву која је себе прогласила аутономном и назвала се Македонска 
православна црква, а други такозвани „црквени раскол у Америци“. Иначе, 
у претходној историји српске православне цркве „није познато да је пос-
тојао неки раскол“. На црквено-народном сабору у Охриду, октобра 1958, 
објављена је „обнова Охридске архиепископије“. Тако је за „архиепископа 
охридског и митрополита македонског“ изабран топлички епископ Доситеј. 
Донесен је и устав Македонске православне цркве. Једина веза са Српском 
црквом требало је да буде, како је тада одлучено, заједнички патријарх у 
лицу поглавара Српске православне цркве. Од 1967. године црква у Маке-
донији се и сасвим одвојила. Аутокефалност коју она проглашава, у право-
славном свету није призната.“1

Према тексту митрополита Амфилохија којег сам цитирао у претходној 
целини овога поглавља, као и према на више места до сада споменутом пра-
вославном учењу о томе да чинодејствовање „расколничких“ цркава нема 
никакву последичну важност, очигледно нам се намеће закључак да се и 
највећи део македонског народа, иако поседује у потпуности православну 
веру, налази далеко од Христа и спасења из разлога канонске непризнатос-
ти своје цркве. Потврду оваквог закључка налазимо и у изјави патријарха 
Алексеја II управо поводом оснивања и рада аутокефалне македонске црк-
ве:

„Није могуће просто остати по страни у ситуацији када милиони људи 
православне вере у самом срцу Европе стоје изван канонског 
општења и благодатних спасоносних светих Тајни.2

Желео бих да сада изблиза погледамо разлоге који су довели до раскола 
у СПЦ, и онемогућавања „спасења“ огромног броја људи и поред њихове 
припадности и исповедању православне вере.

Оснивање Македонске православне цркве (МПЦ)

Национална Православна црква македонског народа прогласила је своју 
самосталност и независност од Српске православне цркве у другој полови-
ни ХХ века. Данас, ову цркву по питању канонског признања за самосталну 
(аутокефалну) не признају остале канонске цркве. Према мишљењу „при-
знатих“ канонских цркава, оне расколничке, па према томе и македонска, 
јесу нека врста „јеретика и шизматика“, над којима не пребива нити у њима 
делује Дух Свети. Руска православна црква, на пример, сматра да самостал-
на македонска црква нема права на постојање, већ да се ту ради о расколу у 
оквиру СПЦ који треба да буде превазиђен. У раније поменутом интервјуу 
објављеном у листу Православље, патријарх Алексеј II је изнео следећи став 
у вези решавања спорног питања осамостаљења МПЦ:

1 Љубомир Ранковић, Живот српске цркве, Ваљево 1989. год. стр. 128.

2 Православље, бр. 910. стр. 11. Нагласак мој.
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„Руска православна црква је веома забринута због сложене ситуације 
у Македонији, која по нечему подсећа на Украјину. Ми као канонска пра-
вославна црква не одржавамо контакте са непризнатом такозваном Маке-
донском црквом и чврсто стојимо на становишту о неопходности мирног 
превазилажења тог раскола путем помирења са Српском православном цр-
квом. (...) Налазећи се у таквом канонском општењу, ми признајемо одлуке 
Сабора и Синода помесних Цркава и осуђујемо све расколнике, јер они 
уносе смутњу и потпадају под осуду канонских Цркава.“1

Дакле, као што видимо, расколничка МПЦ се налази под осудом канонс-
ких цркава. Но, ова иста црква се налази под осудом и неких других раскол-
ника, који су такође осуђени од канонских цркава. Расцеп у оквиру СПЦ и 
формирање аутокефалне МПЦ осуђују и светогорски старокалендарци – зи-
лоти. Они између осталог износе:

„Три мрачна датума у најновијој историји Српске цркве: 13. 
септембар 1958. г. кад је Герману предато жезло и панагија српских Пат-
ријараха; 17. јуни 1959. г. признавање расколничке Македонске 
цркве и 11. мај 1963. г. избор прот. Стевана Ластавице за епископа средње 
источне америчко-канадске епархије.“2

Из управо наведеног цитата, увиђамо чињеницу да је СПЦ у време пат-
ријарха Германа признала самосталност МПЦ - коју сада оспорава, те да се 
од стране зилота, датум признавања независности ове цркве назива „јед-
ним од најмрачнијих датума у новијој историји“ српске цркве. Но, пре него 
што се упознамо са начином осамостаљења МПЦ у ХХ веку и закључимо 
да данашњи односи између неких од Православних цркава заправо немају 
никакве везе ни са Библијом а ни са Светим Духом, већ да се ради о једној 
најобичнијој петљанији и замешатељству, обратићемо пажњу на историјс-
ки развој догађаја у вези првобитног оснивања Охридске архиепископије и 
њеног односа са околним Православним црквама. Као што ћемо се уверити, 
историјски извори нам дају до знања да је некада давно, пре безмало десет 
векова, тадашња Православна црква српског народа била у истом положају 
према надређеној цркви у Македонији, те да се на исти „неканонски“ начин 
одвојила од ње као што је то сада случај са одвајањем МПЦ од СПЦ.

Формирање и развој Охридске архиепископије

Оснивање националне цркве словенског македонског народа уско је ве-
зана за успостављање прве македонске државе на Балкану. Ова црква је на-
звана Охридском архиепископијом (неко време и патријаршијом) а уз пов-
ремене мање или веће проблеме, као и потпадања под различите јурисдик-
ције или потпуна укидања, успела је да преживи све до данашњих дана. Ево 
шта о настанку, као и историјском путу ове цркве каже Јоне Мишевски:

„После смрти бугарског цара Петра (969) Македонски Словени, ко-
ристећи унутрашње кризе у бугарској држави, подигли су устанак и форми-

1 На истом месту. Нагласак мој.

2 Јудин пољубац, стр. 58. Нагласак мој.
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рали самосталну државу. На челу нове државе стајао је Самуил, који је 1000. 
године од папе добио царску круну. Самуилова држава ширила се врло брзо, 
и почетком XI века она је обухватила Македонију, Тесалију, Епир, Албанију, 
српске земље – Босну, Срем и Подунавску Бугарску. Престоница Саму-
илове државе у почетку била је Преспа, а касније Охрид.

Цар Самуил је након формирања државе приступио организирању 
своје цркве, која је у историји позната као Охридска архиепископија или 
Охридска патријаршија. Формирање нове цркве је било доста олакшано 
јер су Климент и Наум поставили здраве темеље, развијајући велике актив-
ности на духовном и културно - просветном пољу.

Самуилова држава створена на македонском тлу задржала се пуних пе-
десет година. У времену њеног постојања и самосталног развоја сматра се да 
је завршен процес етногенезе Македонских Словена.

После пропасти Самуиловог царства (1018), Византинци су завладали 
тим простором али нису укинули Охридску патријаршију, већ су је свели на 
степен архиепископије и подредили је својим интересима. Охридска ар-
хиепископија је тада имала 31 епархију на подручју данашње 
Македоније, Епира, Тесалије, Бугарске, Србије и Албаније. Све ове земље 
су биле у саставу Византијског царства. Тако је Охрид постао важан црквени 
центар за већи део земаља Балканског полуострва.“1

Након њеног оснивања а потом и одвајања и проглашавања аутономије 
од стране неких њених епископија (српске, бугарске) за самосталне нацио-
налне цркве, Охридска архиепископија је задржала своју аутономију пуних 
осам векова, све до 1767. године, када је укинута и потпала под јурисдикцију 
Васељенске патријаршије (захваљујући споразуму између васељенског пат-
ријарха Самуила и султана Мустафе III). Сто година након њеног укидања, 
одлуком турског султана на територији Македоније успостављена је (28. 2. 
1870.) бугарска егзархија, а македонски православни народ је имао слободу 
да се определи између припадности словенској (бугарској) или грчкој (ца-
риградској) цркви. Иако су Македонци испрва већински изабрали привр-
женост бугарској цркви, убрзо су увидели да се њене намере не разликују 
од стремљења цариградске. Наиме, намере ових цркава биле су усмерене 
ка денационализацији народа у Македонији, наметањем бугарске и грчке 
културе – и стапањем Македонаца са бугарском или пак грчком етничком 
групом. Са друге стране, и српска црква, која је такође имала верске, као и 
културно – социјалне претензије према Македонцима (називајући их „јуж-
носрбијанцима“) покушала је да спроведе свој уплив у верске токове тог 
дела турске империје:

„Упоредо са два већ присутна црквено – културна утицаја тада се јавља 
и српски црквени утицај, са настојањем да се у македонским епархијама за 
епископе именују Срби. Наместо дотадашњих епископа Грка у призренској, 
скопској и дебарско–велешкој епархији именовани су Срби. Затим су намес-
то дотадашње грчко–патријаршијске црквене општине проглашене српске 

1 Религија и друштво, зборник текстова; Београд 1988. год. стр. 393-394. Нагласак мој.
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општине. Тако су у Македонији, поред римокатоличког и протестантског, 
сукобила и три православна црквено – политичка утицаја.“1

Са друге стране, након Балканских ратова (1912. и 1913. год.), територија 
Македоније је била подељена на три дела, од стране Србије, Бугарске и Грч-
ке. Свака од три Православне цркве чије су државе окупирале Македонију, 
на својој територији вршиле су прогон свештенства других сестринских ис-
товерујућих цркава, а македонски народ проглашавале за српски, бугарски 
или грчки, желећи да избришу њихов национални идентитет. А ево каква 
је ситуација настала након првог светског рата, након стварања Краљеви-
не Срба, Хрвата и Словенаца, а по питању идентитета Православне цркве у 
Македонији:

„Српска црква је 1918. у новој краљевини Срба, Хрвата и Словенаца при-
ступила организовању јединствене цркве, јер на територији Краљевине 
постојале су три аутокефалне цркве: Београдска архиепископија и Српс-
ка митрополија са пет епархија, Црногорско-приморска архиепископија и 
митрополија са три епархије и Карловачка митрополија са митрополитом 
и седам епархија, затим цркве у Босни и Херцеговини са четири епархије и 
Македонија са шест епархија, које су у канонском смислу биле 
подређене Цариградској патријаршији. Дипломатским преговори-
ма између представника владе Краљевине СХС и Цариградске патријар-
шије постигнут је споразум којим је држава платила 1 500 000 златних 
франака за отпуст шест македонских епархија. Краљевим указом про-
глашено је уједињење свих православних црквених области у Краљевини.“2

Као што можемо да уочимо, православне епархије у Македонији, које су 
биле под јурисдикцијом васељенске патријаршије, „откупљене“ су за рачун 
Православне цркве у Србији (која је после стварања Краљевине названа са-
дашњим називом: Српска православна црква), која је и сама добила аутоке-
фалност од цариградске патријаршије четрдесетак година раније.3 

У току Другог светског рата митрополит скопски Јосиф, епископ злетов-
ско-струмички Викентије и сви свештеници СПЦ, који нису хтели да изразе 
лојалност окупационој власти, били су протерани у Србију. Територија Ма-
кедоније је била подељена од стране Немаца, Италијана и Бугара. Источни 
део Македоније је припао Бугарској, а њени становници су били третирани 
као Бугари. Према аутору Јоне Мишевском, бугарски православни свеште-
ници, као и они албански, били су део фашистичког апарата који је радио у 
правцу денационализације Македонаца. Ипак, у току рата, 11. октобра 1943. 
године, Главни штаб НОВ-а је формирао верско повереништво, са задат-
ком да организује верски живот у ослобођеним крајевима. Такође значајан 
датум представља и октобар 1944. године, када је у селу Врановци, где се 
налазио Главни штаб, формиран тзв. „иницијативни одбор за организовање 

1 Наведено дело, стр. 395.

2 Наведено дело, стр. 396. Нагласак мој.

3 Православна црква у Србији добила је аутономност септембра 1831. г. а постала аутокефал-
на (потпуно самостална) 20. октобра 1879. године, када је цариградска патријаршија издала 
Томос о аутокефалности цркве у Србији. (Види у: Свети кнез Лазар, бр. 1-2 (37-38), Призрен 
2002. год. стр. 161.)
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црквеног живота у Македонији“. Формирање верског повереништва а кас-
није и иницијативног одбора били су први кораци ка стварању независне 
Македонске православне цркве. Противно званичним ставовима СПЦ, ини-
цијативни одбор је сазвао први црквено-народни сабор у Скопљу 4. марта 
1945. године, на коме је једногласном одлуком 300 присутних делегата из-
гласано обнављање Охридске архиепископије и стварање независне МПЦ. 
Неколико дана након овог сабора, свети архијерејски синод СПЦ је сазвао 
епископску конференцију у Београду, која је одржана 12. марта. На њој је 
закључено да одлука црквено-народног сабора из Скопља представља на-
силно разбијање Српске православне цркве. Након свога повратка у земљу 
1946. године, патријарх Гаврило Дожић је такође одбио да учини било какве 
уступке што се тиче издавања сагласности по питању оснивања самосталне 
МПЦ. И он, као и читав синод, енергично су захтевали да у Македонију буду 
враћени српски епископи, предвођени митрополитом Јосифом. Ипак, то се 
није догодило, јер су повратак српских архијереја ометале нове комунис-
тичке власти, које су биле у спрези са македонским свештенством (треба 
нагласити да је у оно време постојао и један број свештеника који је припа-
дао комунистичкој партији1). Пошто је „иницијативни одбор“ који је радио 
на оснивању аутокефалне МПЦ више пута ступао у контакте са званичном 
СПЦ, и у више наврата редефинисао своје ставове, на крају је у многоме ми-
нимизирао своје захтеве и предложио статус цркве „са ограниченом само-
сталношћу и персоналном унијом, признајући патријарха српског и за пог-
лавара македонске цркве (МПЦ).“2 Овај предлог је био прихваћен од стране 
Архијерејског сабора СПЦ на заседању одржаном 27. маја 1957. године, на-
кон чега је одржан и Други црквено-народни сабор у Охриду (4-6. октобра 
1958. г.). На овом сабору, свих 219 присутних делегата је једногласно донело 
одлуку о обнови Охридске архиепископије и о стварању Македонске пра-
вославне цркве. За архиепископа охридског и македонског изабран је до-
тадашњи викарни епископ патријарха српског Германа, топлички владика 
Доситеј. Такође, изабрани су и епископи за преспанско-битољску и злетов-
ско-струмичку епархију, као и Устав МПЦ. У цркви светог Мине у Скопљу, 
12. октобра те године, устоличен је епископ топлички Доситеј и прогла-
шен архиепископом охридским и скопским и митрополитом македонским. 
Међутим, поред устоличења архиепископа (који је већ поседовао канонс-
ку хиротонију) поставило се питање начина рукоположења остале двојице 
епископа новоосноване МПЦ, из разлога што се ни у земљи ни у иностранс-
тву, међу православним епископима није нашао ни један који би желео да, 
заједно са архиеп. Доситејем рукоположи епископе самосталне МПЦ. Било 
је предложено чак (пошто по канонима Православне цркве рукополагање 
новог епископа морају да изврше најмање три епископа; види 4. правило 
Првог васељенског сабора) такво рукоположење у коме би архијерејску ли-
тургију служио сам Доситеј, а потом, приликом рукополагања, поред Доси-
тејевих руку, на главу новог епископа била положена и рука (свете мошти) 

1 Види у: Свети кнез Лазар, бр. 1-2 (37-38), Призрен 2002. стр. 163.

2 Религија и друштво, зборник текстова; Београд 1988. год.
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неког већ умрлог светитеља (који је за живота био епископ).1 Но ипак, након 
што је свети архијерејски сабор СПЦ у јуну 1959. године и званично при-
знао постојање самосталне МПЦ и прогласио неважећим прописе Устава 
СПЦ на територији Македоније, једног од македонских владика, епископа 
преспанско-струмичког, рукоположили су 19. јула 1959. г. патријарх српски 
Герман, епископ бачки Никанор и митрополит македонски Доситеј.2 Иако 
су у почетку, након прихватања фактичког стања у Македонији од стране 
званичне СПЦ, њени односи са МПЦ били привидно нормални, касније је 
ситуација почела да се компликује. Ево како догађаје из тог периода комен-
тарише раније цитирани македонски аутор:

„Током 1961. године односи су почели нагло да се мењају и захлађују. 
Руководство СПЦ, и поред Одлуке из 1959. године, и даље је остало резерви-
сано према МПЦ. Одлука није објављена у ‘Службеном гласнику СПЦ’, нити 
је била достављена цариградском патријарху. Руководство СПЦ такође је 
избегавало да представи МПЦ другим православним црквама у свету. За-
тим, све су уочљивији били отпори према македонској цркви у смислу оспо-
равања нормативних аката које је донео црквено-народни сабор, а у првом 
реду Устава МПЦ. Са циљем да се деградира, македонска црква третирана је 
као митрополија у саставу СПЦ, а архиепископ – као митрополит скопски. 
Одлуком Архијерејског сабора од 23. V 1966. године, после осам година пос-
тојања МПЦ и њеног самосталног и успешног деловања, направљен је по-
кушај да се она подреди потпуној зависности од Архијерејског сабора СПЦ, 
нарочито у доношењу и мењању Устава Цркве. У условима све израженијих 
тенденција врха СПЦ за негирање Одлуке из 1959. године, Синод МПЦ је 5. 
XII 1966. године упутио писмени захтев Архијерејском сабору Српске пра-
вославне цркве да призна аутокефални статус МПЦ, будући да су за то ис-
пуњени сви канонски и законски услови. Међутим, Архијерејски сабор није 
удовољио овој молби, већ је најавио да ће предузети одговарајуће санкције 
уколико она самостално прогласи аутокефалност.

Синод МПЦ, полазећи од констатације да за проглашење црквене ауто-
кефалности не постоје никакве сметње, да су прошле 22. године од осло-
бађања и у том временском размаку СПЦ није показала спремност да раз-
реши то питање, а имајући у виду праксу других православних цркава, 18. 
VI 1967. године, у Охриду је донео одлуку којом је МПЦ прогласио за ауто-
кефалну. У то време у Охриду се одржавао Трећи црквено-народни сабор и 
ово највише црквено тело међу првима је и једнодушно подржало одлуку 
Синода МПЦ.“3

Након проглашења аутокефалне МПЦ, и њеног „неканонског“ от-
цепљења о тзв. „Мајке цркве“, СПЦ је ову цркву прогласила неканонском 
расколничком организацијом са чијом је јерархијом прекинула сва бого-
службена и канонска општења. Према данашњим званичницима и теолози-
ма СПЦ, македонска црква се, и поред поседовања потпуно истог веровања 

1 Види у: Свети кнез Лазар, бр. 1-2 (37-38), 2002. год. стр. 175.

2 Види у: Наведено дело, стр. 175.

3 Религија и друштво, Београд 1988. год. стр. 398-399.
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које заступају и остале Православне цркве, налази под проклетством. Ево 
какво мишљење о духовном стању МПЦ износи један од православних те-
олога, доцент правног факултета у Београду, свештеник др Димшо Перић. 
Обратимо посебну пажњу на изјаву овог свештеника у којој он својим чита-
оцима ставља до знања да СПЦ независну и међународно признату државу 
(бившу Југословенску Републику) Македонију сматра Јужном Србијом, и на 
тај начин очигледно утиче да се код неких људи појави национална мржња 
и верска нетрпељивост према нашим јужним суседима:

„Српска православна црква је епархијама у данашњој Македонији дала 
најшири могући степен аутономије, што је икада једна аутономна црква у 
историји добила. Они су то злоупотребили. Због чега су сами себе осудили 
на пропаст. Они и они, који их помажу, налазе се под осудом Светих апос-
тола, васељенских сабора, помесних сабора и светих Отаца, који су на са-
борима учествовали и сачували Цркву да она буде и остане Једна, Света, 
Саборна и Апостолска. За симонију и помоћ државних власти, да се дође до 
положаја и чина у Цркви, канони налажу свргнуће и искључење из Цркве. 
Под осудом су Господа Исуса Христа, јер су поцепали ризу његову (Цркву 
Христову). Они су прекинули апостолско прејемство, тако да сада и немају 
епископа. Цркву сачињава: епископ, свештенство и верници. Недостаје ли 
било шта од ово троје, то није Црква Христова. А они немају епископе, ни 
свештенство, управо због прекинутог апостолског прејемства. По чему 
су они онда Црква?! (...) Данас, када Јужна Србија (Република Ма-
кедонија) постаде држава, треба имати на уму следеће: (...) То мало 
православног народа, који сада живи на тим просторима, не може опстати 
сам. Њихова тзв. МПЦ је без благослова Мајке цркве1, а што је без бла-
гослова, то је под проклетством.“2

Иако су богослови канонски признате СПЦ вероватно у праву када тврде 
да је македонска црква на недозвољен начин прогласила аутокефалност, јер 
то није учинила у складу са канонима по којима морају да се управљају све 
Православне цркве, ипак, поставља се питање зар не би било много племе-
нитије од СПЦ када би она, као „Мајка црква“ признала и благословила ау-
токефалност македонске цркве? На тај начин би СПЦ допринела „спасењу 
душа“ многих стотина хиљада православних верника у Македонији, који су 
се, ни криви ни дужни, нашли под покровитељством своје „неканонске“, 
„безблагодатне“ и „проклете“ цркве, у оквирима које неће нити може бити 

1 Очигледно желећи да „удели благослов“ тзв. ‘јужносрбијанцима’, СПЦ је, и поред постојања 
званичне црквене структуре у Македонији, поставила и свог „канонског“ архиепископа ох-
ридског и митрополита скопског, у лику владике Јована (иначе македонског држављанина). 
Овај епископ СПЦ, највероватније због отвореног заступања истих ставова које о аутокефал-
ној МПЦ износе и његова сабраћа архијереји у Србији (дакле о томе да је македонска црква 
под проклетством, да су Македонци заправо Срби, да МПЦ представља расколничку органи-
зацију итд,) вређајући на тај начин верска и национална осећања стотина хиљада грађана, 
осуђен је (у јулу 2005. год.) на издржавање затворске казне у трајању од две и по године. Он је 
био (очигледно са правом) оптужен за ширење националне мржње и верске нетрпељивости, 
а затворску казну је издржавао у скопском затвору „Идризово“. (Курир, дневне новине, 27. 
7. 2005. стр. 5). 

2 Св. кнез Лазар, бр. 1-2 (37-38), 2002. год. стр. 176-177. Нагласак мој.
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спасења. Уосталом, зар се „удељивање благослова“ од стране СПЦ не оче-
кује између осталог и због тога што се овде ради о цркви која дели потпуно 
једнако веровање какво заступају и све остале Православне цркве широм 
света? Са друге стране, Православна црква у Србији (СПЦ) би требала да 
се присети своје давне прошлости, из времена Светог Саве, када је и сама 
на „неканонски“ начин стекла звање архиепископије. Потврду тврдње да 
је и по питању проглашења аутокефалности српске цркве било одступања 
од „светих православних канона“, а од стране Светог Саве, налазимо у делу 
„Историја српске цркве“, аутора Чедомира Марјановића:

„Из повеље коју је цар Василије II дао 1018. патријарху охридском Јо-
вану знамо да је град Рас потпадао под Охридску архиепископију. Према 
томе, Сава би у редовним приликама требао да се одиста обра-
ти Охриду за архиепископију утолико пре што је ова била ау-
токефална. Али Сава је знао да је у ствари Охридска архиепископија била 
потчињена Цариграду и да су из Цариграда слати архиепископи у Охрид. 
Сем тога стицај политичких прилика био је такав да би дозвола из Охрида, 
баш и кад би дошла, била без вредности, док је не одобри цариградска црк-
ва. Због свега тога Сава је обишао Охрид и отишао у Никеју.

Али овакав поступак Савин увредио је охридског архиепископа Димит-
рија Хоматијана и он је протествовао. На протест га је побудило највише то 
што је призренског епископа Јована Сава протерао и на његово 
место другог поставио.“1

Сукоб између СПЦ и МПЦ још увек није завршен. Уместо међусобног 
уважавања и толеранције, између ове две „истоверујуће“ цркве и даље 
пљуште међусобне оптужбе и анатемисања. Да то није нимало у складу са 
учењем Светог писма, које не познаје никаква „канонска правила“ која пос-
тоје и поштују се у оквиру васељенског Православља, више је него јасно. 
Ипак, настанак тзв. „македонског раскола“ у СПЦ делимично је утицао и на 
настајање још једног, који се, овога пута, одиграо у Америци. У наредном 
делу овога поглавља рећи ћемо неколико речи и о томе.

1 Чедомир Марјановић, Историја српске цркве, Београд 2001. год. стр. 67. Нагласак мој.
 Било би веома занимљиво, уз овај помен неканонског проглашења српске цркве архиепис-

копијом, укратко описати и догађаје у вези уздигнућа српске цркве у ранг патријаршије. На-
име, до идеје да српску цркву прогласи патријаршијом, дошао је цар Стефан Душан (Силни). 
Наиме, након значајног проширења српске државе и освајања многих области (од Саве и 
Дунава на северу, до Егејског мора на југу), српски владар је зажелео да себе овенча царском 
круном. Но, према византијским обичајима, царску круну на владареву главу није могао да 
стави архиепископ већ патријарх, те је Душан на Цвети 9. априла 1346. године окупио цркве-
ни сабор у Скопљу, који је прогласио српску цркву патријаршијом. Српски архиепископ Ја-
нићије је био проглашен патријархом који је, одмах наредне недеље, 16. априла 1346. године, 
Душана крунисао за цара. (Након оваквог проглашења патријаршије, српска црква се нашла 
под анатемом цариградске патријаршије под којом је провела од 1352.-1375. године. Види у: 
Живот српске цркве, стр. 77-79; и Религија и друштво, зборник текстова; Београд 1988. год. 
стр. 340-341). 
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Амерички раскол у СПЦ

За раскол који се десио у оквиру СПЦ, а што се тиче односа цркве у земљи 
матици и епархија на Северноамеричком континенту, постоји више узроч-
них разлога. 

Према др Мирку Мирковићу, епископ Дионисије Миливојевић који је 
управљао америчко-канадском епархијом, удружио се са екстремним де-
сничарима – српским емигрантима (четничком емиграцијом) и вршио 
вербалне нападе и оптуживао СПЦ у земљи матици за попустљивост и са-
радњу са домаћим социјалистичким режимом. Такође, према истом аутору, 
признавање самосталности МПЦ, и на тај начин „издаје српског народа“ од 
стране званичне СПЦ, један је од кључних разлога његовог издвајања из 
канонског јединства са црквом у Југославији.1 

Са друге стране, светогорски монаси из Есфигмена, цитирајући наводе 
из православних часописа штампаних у Америци, имају другачије виђење 
по питању стања које је претходило и било узрок раскола у СПЦ:

„Ступање владике Дионисија и Американско-Канадске епархије у Светс-
ки Савет Цркава 1958. год. изазвало је невиђену саблазан међу свесним срб-
ским православним личностима, па чак и у Синоду у Београду. „Сазнајемо 
из Београда да је самовољно и противзаконито приступање Американско-
Канадске Епархије Екумени на молбу епископа Дионисија примљено у на-
роду и у Патријаршији са запрепашћењем и оцењено као чин самовоље и 
незаконитости. Виша Црквена Власт предузела је одговарајуће мере и епис-
коп Дионисије биће позван на одговорност за свој самовољни и антиканон-
ски поступак. У народу се сматра да је ово, после случаја са конкордатом, 
најтежи досад случај издаје своје вере, цркве и народа.“ Дакле Дионисије 
је постао причасник јереси екуменизма још пре него што је то постала по-
робљена црква у Југославији. Владика Дионисије је признавао црквени си-
нод у Београду све до 1964 год. кад га је тај исти Синод суспендовао. Тек тада 
се Дионисије сетио да је Синод у Београду поробљен и из тог разлога преки-
нуо је општење са Београдом и створио раскол који није учињен ради очу-
вања чистоте православља, већ је био учињен како би се епископски трон 
сачувао.“2

Такође, о владики Дионисију, као и о свештеницима СПЦ у Америци, у 
православном часопису „Мисионар“ бр. 5-6, Чикаго Ил. С. А. Д. 1958. на стр. 
27, његови разочарани писци истакли су следеће:

„За оцену карактера владике Дионисија могу да послуже следеће чиње-
нице: „Владика Дионисије, међутим, бави се трговином и купопродајом и 
то све „из сентименталности и хуманости“, макар што имамо организације 
баш ради тога. Он се свађа и напада појединце, па и читаве организације. 
Владика Дионисије зна да се појави на свечаним приредбама и трибинама 
без иједног владичанског спољашњег обележја. Производи у чин протоје-
реја свештеника, који се јавно определио за Тита. Свештеницима је мало 

1 Види у: Религија и друштво, Београд 1988. год. стр. 366-367.

2 Јудин пољубац, стр. 330-331.
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што имају пристојне плате и удобне станове, већ се баве трговином и ноћ-
ним радовима, а сутрадан дремовни служе и проповедају народу.“1

Према Владимиру Мајевском (тј. његовом чланку објављеном у Троич-
ко-Светосавском Мисионару, бр. 3. мај-јуни 1958. год. у Џорданвилу – С. 
А. Д.) српски еп. Дионисије био је и велики противник владике Николаја 
Велимировића за време његовог боравка у Америци (све до Николајеве мис-
териозне смрти у оквиру манастира Руске заграничне цркве). На овом месту 
навешћу текстове из књиге „Јудин пољубац“, у којој су објављени чланци 
Владимира Мајевског и јеромонаха Арсенија Тошовића, у вези живота и 
смрти владике Николаја у Америци, као и односа званичника СПЦ према 
њему у то време. 

Ево најпре текста Арсенија Тошовића у коме он објашњава да став зва-
ничне СПЦ у Америци, тј. владике Дионисија није био нимало благонаклон 
према епископу Николају, те да се према овом најскорије канонизованом 
српском светитељу од стране неких црквених личности у тој земљи испоља-
вала значајна доза мржње и нетрпељивости: 

„Егзодус из поробљене домовине довео је велики број Срба-антикому-
ниста у Америку. Велика срећа у тој страшној несрећи био је долазак вла-
дике Николаја Велимировића. Већ само његово присуство међу 
тамошњим јерејима, а пре свега се ту мисли на еп. Дионисија, 
изазвало је међу тим јерејима огроман осећај зависности (тј. за-
висти; прим. И. С.) и злобе. Своје прве године боравка у САД владика 
Николај је везао за србски манастир Св. Саве у Либертвилу, али је небрзо 
био приморан да тај манастир напусти, и да кров над главом пронађе у сест-
ринској Руској Заграничној Цркви. О томе је после смрти владике Николаја 
уредништво српског часописа „Троичко – Светосавски Мисионар“ писало:

„Када је тело почившег Владике Николаја било положено на одар у 
њујоршкој српској Цркви и народ се опраштао са својим вољеним Деда 
– Владиком, тада су побожни Срби у суседним просторијама повели разго-
вор: зашто је Владика Николај морао напустити српски манастир Св. Саве 
у Либертвилу. И ту се као један од главних криваца наводио један игуман 
и његово поступање према Владици Николају, овај игуман имао је обичај 
да дође под прозор Владичине собе у Либертвилу и да на сав глас виче и 
урличе: Докле ће овај човек седети овде; докле ће овај човек сејати мржњу 
и раздор међу нама?

Дабоме, само собом настаје питање: да ли у једној установи као што је 
манастир, може један монах да самовољно испољава своја осећања мржње 
или је, напротив, он био само израз општег расположења манастирске влас-
ти према Владици Николају.“2

Да је мржња, коју су (највероватније предвођени еп. Дионисијем) неки 
црквени кругови испољавали према еп. Николају, на крају допринела при-
лично мистериозном окончању живота поменутог владике, сведочи и при-

1 Наведено дело, стр. 330.

2 Јудин пољубац, стр. 329. Нагласак мој.
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сећање Владимира Мајевског, којег је записао две године након Николајеве 
смрти у раније поменутом српском часопису:

„А сад с тешким осећањем прелазим на најделикатнији део успомена. 
У току последњих година живота владике Николаја код нас у манастир је 
долазио један Србин нови емигрант. Владика није био тим нарочито задо-
вољан и туђио се од њега, немајући потпуно поверење. И ето овај Србин, 
после одсуствовања више од једне године – наједанпут се поново појавио 
код нас у време циче-зиме и велике вејавице, уочи изненадне смрти влади-
чине, а наиме у суботу 17. марта 1956. г. Ради великог снега и немогућности 
коришћења аутомобила, владика се преселио на неколико дана у зграду се-
минарије, ближе манастиру и храму. (...) Около 10 часова увече семинарис-
ти су видели како је Србин улазио у спаваћу собу владике. А после 11 часова 
они су видели како је он са прибором за кафу улазио у умиваоницу по воду, 
рекавши им да хоће да готови за владику црну кафу. Семинаристи били су 
много изненађени да је тако доцкан владика зажелео да пије кафу, коју је у 
последње време уопште избегавао по пропису лекара... Кад је и како Србин 
отишао од владике, нико није видео. Ту се и прекида све што је уопште поз-
нато о последњим часовима владике Николаја.

Идућег дана, у недељу 18. марта, сви семинаристи са о. Инспектором и 
певачима отпутовали су у 7 часова ујутру у далеку парохију, на мисионарско 
путовање. А владика Николај требало је да служи у манастирском храму. У 
одређено време звоно је звонило и у храму спремили су се за дочек владике. 
Но он се није појављивао. Тад је игуман о. Василије отишао у семинарију 
и закуцао на врата владичине ћелије, али одговора није било. Вратио се у 
манастир и обавестио настојатеља и решили су да чекају владику. И баш 
после 15-20 минута чуло се телефонско звоно: сазнало се да епархијски ср-
пски епископ, који се никад раније није интересовао за здравље владике 
Николаја, наједанпут распитује се за његово здравље. Сви су се изнена-
дили у манастиру, зато што су сви знали да се никад раније није показивала 
таква пажња према владици Николају. Поговорили су, размислили и на-
стојатељ сам отишао је у семинарију. Закуцао је на врата, но такође одговора 
није било. Тад је силом отворио врата. И видео је овакву слику: у спаваћем 
рубљу владика је лежао ничице на поду покрај кревета с ногама према 
вратима, а главом према прозору. Настојатељ је притрчао и покушао да 
придигне владику, али је одмах приметио да је он мртав. На глави владике 
видела се мала рана, а у руци биле су бројанице, које су му поклониле руске 
монахиње. (...) Тело владике Николаја пренели су на кревет и одслужили 
први парастос. Обавестили су нашу Митрополију у Њујорку и владику 
Дионисија у Либертвилу. Такође и српске црквене општине у Њујор-
ку, Лакавани и друге. Очекивао се долазак Срб (тј. Срба; прим. И. С.). Тело 
владике било је по великом снегу пренесено у манастирски храм и одевено 
у одежде.

Пред вече почели су долазити Срби и код ковчега владике почели су 
спорови: где да се сахрани? Ту, на руском манастирском гробљу као што је 
владика показао жељу или у српском манастиру у Либертвилу. (...) Другог 
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дана рано ујутро дошао је и сам владика Дионисије, који нас је од првог 
тренутка изненадио све у манастиру и семинарији. У присуству монаха 
и семинариста, који су се вратили, он је узвикнуо крај одра умрлог: 
За живота си ме много мучио... а после смрти натерао си ме да 
путујем по непогоди.

Затим, с неколико Срба који су допутовали с њим, он се трчећи уст-
ремио у собе владике Николаја (и у нашем дому и у семинарији) и подвр-
гао их потпуном опустошењу: отварали су куфере и сандуке, грабили су 
све што им је допало шака особито их је интересовала кореспонденција 
владике и његове забелешке. Натоварили су то на своје аутомобиле и од-
везли. Други Срби покушавали су да спрече ово незаконито опустошење и у 
одсуству американских власти викали су, свађали се и чак грубо осуђивали 
вл. Дионисија.. Но ништа није помогло.

Кад сам ја допутовао, собе владике Николаја представљале су неописи-
ву слику пустошења: све је било испревртано и на поду лежале су стоти-
не писама, листова, кутије и др. Слика, какву ја дотле никад у животу 
нисам видео! И најжалосније било је то да су тако поступили према успоме-
ни и наслеђу највећег православног јерарха, великану Цркве и богословске 
науке...“1

Као што смо видели, и пре стварања раскола у оквиру СПЦ, владика Ди-
онисије, према ауторима које сам навео, није показивао неки посебан ниво 
„духовности“ а што се тиче свог рада на многим пољима. На крају крајева, 
након проглашавања аутономије епархије америчко-канадске од стране еп. 
Дионисија, овај владика је од стране Светог архијерејског сабора у Београду 
лишен епископског чина (1964. године), након што је његова епархија по-
дељена на три дела (три нове епархије, 1963. године). Ипак ситуација се ни 
након овог чина није смиривала, а непријатељства су настављена. Ево како 
је још 1989. године, за време патријарха Германа, (дакле више од 20 година 
након настанка раскола) о овој теми писао један српски свештеник:

„Други, раскол - „амерички“ настао је када се, 1963. године, епископ аме-
ричко-канадски успротивио подели епархије америчко-канадске. Стање је 
и данас исто као што га је, пре више од једне деценије, описао теолог Јустин 
Поповић: „Тим поводом су се православна браћа у Америци, и свештенс-
тво и народ, поцепали и расколили у два непријатељска табора, који се од 
тада до данас још увек гложе...“

Сукоб још није изглађен. Пре две године је и група српских интелекту-
алаца упутила писмо „Патријарху Српске православне цркве Герману, Све-
том архијерејском Сабору и Светом архијерејском синоду“. 

„...Дубоко забринути“ због раскола који се „као жива рана шири на за-
падну Европу и Аустралију“, апелују, на њихову мудрост, да пронађу „...све-
тосавски пут измирења подељене и завађене браће“. У писму се каже да је 
Црква „позвана да преиспита и промени своје одлуке које су довеле до рас-
кола“. Јер „право на погрешну одлуку припада свакоме у Цркви, али права 
на раскол нема, јер права на грех нема“.

1 Јудин пољубац, стр. 327-328. Нагласак мој.



739

правОславље каО извОр савременОг секташтва

Почетком 1989. године патријарх Герман је о „америчком расколу“, у јед-
ном интервјуу, рекао: „Што се тиче проблема расцепа у нашој Цркви у Аме-
рици ту није било никакве анатеме, него питање црквеног поретка. Надамо 
се да ће и ту ускоро доћи до мира и јединства, што би била велика радост 
наше Цркве и Православља уопште“.1

Након сагледавања најзанимљивијих детаља из само неколико напред 
побројаних православних раскола, у наредном делу поглавља прећи ћемо 
на конкретни преглед и проучавање секти које је Православље изнедрило у 
последњих неколико стотина година.

СЕКТЕ НАСТАЛЕ У КРИЛУ ПРАВОСЛАВЉА

Поред многобројних раскола који су се десили у оквиру васељенског Пра-
вославља, а од којих смо у овом поглављу споменули само неколико најупе-
чатљивијих и најсавременијих, из такозване „Свете, саборне и апостолске 
цркве“ је проистекао и читав низ најчудноватијих секти, које, уколико их 
меримо по бизарности њихових веровања, умногоме премашују оне које су 
проистекле из других религија (а посебно из протестантизма). Уверен сам 
да ће текстови који следе деловати изненађујуће за многе православне вер-
нике у Србији, који су углавном навикли да слушају или да читају о абнор-
малностима које практикују сатанисти или различите окултистичке групе, 
а које потом, без много критичког преиспитивања, бивају приписиване и 
малим верским заједницама протестантског порекла. Да Православље ни у 
чему не заостаје по питању производње секти од других цркава на Западу, те 
да би било заиста опасно када би се нека од ових секти преселила и почела 
да делује на тлу Србије, доказаћу надаље у овом поглављу.

У својој обимној књизи „Научно оправдање религије, Црква и секте“, у 
којој је убедљиво највећи број страница посветио „проблему“ деловања и 
учења малих верских заједница проистеклих из западног хришћанства, Ла-
зар Милин је удостојио своје читаоце да сазнају нешто мало и о сектама на-
сталим у Русији, тј. на православном тлу. Наравно, са додатком да све ове 
секте представљају „негацију Православља“, док оне друге, протестантске, 
заправо представљају „потврду тј. афирмацију реформације“2. Ево како гла-
си подужи текст из Милинове књиге који описује особености религијског 
фанатизма насталог међу православним Русима, као и различите секте про-
изашле из цркве на Истоку:

„Не треба, међутим, мислити да је протестантизам једини извор секта-
штва и једини кривац за њихово постојање и појаву. О томе сведочи чиње-
ница да је било секата и далеко пре протестантизма, као што је то напред 
изложено. А исто тако о томе сведочи и чињеница да је у средњем веку било 
секата и у крилу Римокатоличке цркве, као да их је било и има које су ник-
ле међу православнима. О томе нарочито убедљив доказ пружа 

1 Љубомир Ранковић, Живот српске цркве, Ваљево 1989. год. стр. 130. Нагласак мој.

2 Види у: Лазар Милин, Црква и секте; Бања Лука, Романов, 2001. стр. 55.
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историја Руске православне цркве која је врло богата појавом 
разних секата.

Познато је да је Руска црква после патријарха Никона који је према гр-
чким богослужбеним текстовима исправио преписивачке грешке које су 
се биле временом увукле у богослужбене књиге, доживела појаву раскола 
„старообрјадаца“ или „старовераца“. Из тог раскола, а и мимо њега, 
појавиле су се многе секте. Споменимо их у кратким потезима, да бисмо ви-
дели куда све може човек да одлута кад се одвоји од Цркве. 

Ти расколници „старообрјадци“ деле се на две главне гране: поповци и 
беспоповци. Они први признају и траже свештенике. Ови други одбацују 
свештенике, свакако под дискретним утицајем протестантизма, и сами себе 
сматрају свештеницима.

Поповци су се поделили на неких осам огранака, често и на сасвим не-
знатним, скоро смешним питањима. Аушковци, на пример, били су против-
ници црквених матица! Чернабиљци су били против бријања браде и про-
тив издавања пасоша, путних исправа.

Беспоповци су имали још више разних секата, и још фантастичнијих. 
Теодосијевци су били против брачног живота. Страњици, или спелевци су 
лутали од шуме до шуме и пустиње, бежећи од власти, јер су сваку власт 
сматрали за дело антихристово. Пастуховци су избегавали камене мостове, 
новац и путне исправе. Самокрешченци су сами себе крштавали. Акуљи-
новци су практиковали блуд. Стефановци су били управо гроз-
ни. Они су одбацивали брак, а новорођенчад су бацали зверови-
ма, као жртву мира. Средњаци су по неком свом рачунању сматрали 
да недеља пада у среду! Численици пак, да је четвртак дан Господњи и да је 
грешење први корак ка спасењу!

Хлисти, или како су себе називали „Божји људи“ веровали су да је Бог 
Отац 1645. године сишао с неба и постао човеком у особи сељака Данила 
Филиповића, 1649. је то исто учинио и Бог Син јавивши се у особи Ивана 
Суслова. Последњи пут се „јавио“ у особи цара Петра III који је 1762. зба-
чен са престола и удављен, али који се по њиховом веровању негде крије, 
па ће доћи да суди грешницима. Скопци су учили да је Христос од 
својих следбеника захтевао да се кастрирају, а жене да одсеку 
своје груди, да би наследили царство Божије. Њихов проповедник 
Андрија Сељиванов је „оваплоћени Христос“, а сељанка Акуљина да је овап-
лоћена Богородица“. Наполеоновци су веровали да је Бог постао човеком у 
личности Наполеона који је дошао да казни свет, а нарочито Русију. Међу 
молоканима се појавиле две секте: суботари и комунисти (хришћански). 
Јоанити или Јовановци су чувеног протојереја Јована Сергејева Кронш-
татског, који је због заиста светог живота био још за живота сматран све-
титељем, прогласили за Господа Исуса Христа, који је дошао други пут на 
земљу. Ништа није помагао ни најенергичнији протест о. Јована против та-
кве заблуде. Јовановци су остали при своме. Ти си Христос и крај!
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Осим ових секата било је и таквих које су постале директно под утицајем 
разних протестантских секата. Ту су штундисти, па пашковци, скакуни 
(слично квекерима) менонити, баптисти и други.

Као што се несумњиво и јасно види, није само протестантизам обиловао 
сектама. Било их је и у православљу и у римокатолицизму, па и у старој 
Цркви.“1

Што се тиче првог од малочас помињаних раскола који су довели до 
стварања секти у Православљу, а које су узроковане црквеном реформом 
за време патријарха Никона, његове последице нису биле нимало наивне. 
Многи Руси, подржани нижим свештенством које није прихватало реформе 
које су се састојале у исправљању црквених књига, сматрали су руско царс-
тво и руску цркву представницима царства Божијег на земљи. У то време 
царска Русија, за разлику од Грчке која је већ била под окупацијом ислам-
ских завојевача, била је једино непоражено православно царство – што је 
представљало гаранцију Божије благонаклоности због непогрешивости до-
тадашњих црквених догми. Сматрали су да би исправљање богослужбених 
књига по узору на оне у Грчкој представљало право отпадништво од вере, 
а посебно због тога што се Божији гнев већ сручио на цркве у Грчкој – што 
је требало да значи да нису биле тако богоугодне као оне у Русији. Свеште-
ници, монаси као и народ који је остао одан старом обреду (а који је, поред 
осталог, укључивао осењивање крсним знаком са два уместо са касније уве-
дена три прста), пружали су снажан отпор увођењу новог обреда, тако да је 
и почетком XX века у Русији било више од 10 милиона старообредоваца.2 
Ипак, отпор који су пружали старообредовци, сматрајући да увођењем но-
вог начина богослужења црква дефинитивно одлази у апостасију а благодат 
Божија напушта Русију, био је и више него фанатичан и могао би да се упо-
реди са савременим култовима и сектама сатанистичке орјентације. Наиме, 
у оно време када су окршаји са званичном црквом и представницима власти 
били најжешћи (у XVII веку) али и касније, веома честа су била самоубист-
ва, самоспаљивања као и оружани сукоби наоружаних монаха са државном 
војском, који су своје манастире користили као веома поуздана утврђења. 
Роман Миз, гркокатолички свештеник из Новог Сада, износи податке о 
овим појавама који су проистекли из његових обимних истраживања:

„У потрази за Краљевством Божјим које је напуштало ову земљу, и њени 
житељи су је почели напуштати. Становници цијелих села скупили би 
се у црквама или шупама, затварали се изнутра, закуцавали врата и у 
вријеме богослужења запалили зграду, у којој би сви изгорјели. Држава и 
Црква улагали су многе напоре и успјели некако обуздати ту појаву, али не 
и сасвим је искорјенити, јер су и касније избијали већи или мањи валови са-
моспаљивања, а дешавали су се и појединачни случајеви. Последњи случај 
самоспаљивања у Русији забиљежен је 1896. године.“3

1 Лазар Милин, Црква и секте, стр. 53-55. Нагласак мој.

2 Види у: Роман Миз, Први руски црквени раскол, Нови Сад 1998. год. стр. 5. Нагласак мој.

3 Исто, стр. 14.
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„Прва самоспаљивања о којима постоје информације била су у времену 
од 1676. до 1683. године, када се у Пошехонском котару спалило око 1920 
људи. До почетка 1690-их година спалило се не мање од 20 ти-
сућа људи (до указа од 7. априла 1685. не више од 3800, остали послије 
указа). Самоспаљивања су се догађала тијеком цијелог XVIII стољећа. Било 
је случајева да је наједампут изгорјело 2700 људи. Осим самоспаљи-
вања било је и намјерних утапљања, гладовања до смрти и са-
мосахрањивања. Самоубојства међу расколницима су се продужила и у 
XIX ст. Године 1820. неки се Јушкин сам затрпао земљом, а 1827. године, 
његов син Иван Јушкин, са још 35 сељака – заклали су се. У Оленецкој гу-
бернији самоспалило се 15-еро људи 1860. године, а године 1897. откривени 
су у подрумима у Тернову зазидани фанатици. Коваљев, који их је зазидао, 
жалио је што није могао зазидати и себе.“1

„На челу соловјецких монаха био је сада Никанор, умировљени архиман-
дрит Савина манастира, затим благајник Геронтиј и ћелијски усамљеник 
Азариј. Монаси су имали довољне залихе хране, 90 пушака, око 900 пуда 
барута; манастир је био утврђен дебелим зидовима; браниоци су се фана-
тично борили. Опсада манастира трајала је седам година. Кроз то вријеме 
промијенила су се тројица команданата царске војске. Манастир је пао 22. 
сијечња 1676. године и то тек након издаје монаха Феоктиста, који је пока-
зао војсци тајни пролаз у манастир.“2

Старообредовци заправо и нису имали много избора. Уколико су желе-
ли да сачувају своју веру, у исто време покоривши се званичном црквеном 
уређењу, били би прогнани у делове царства у којима не би могли да друге 
доводе у смутњу. А уколико би се определили да је проповедају, закон од 7. 
априла 1685. године је за такве прописивао казну спаљивањем на ломачи.3 
Стога, старообредовци су радије бирали самоспаљивања, него хапшења и 
тортуру од стране државних органа.

Поред овог, за нас вредног, признања православних да је и из крила 
њихове цркве у ближој и даљој прошлости проистекао велики број секти, 
од којих се неке никако не могу ни да упореде са протестантским верским 
заједницама насталим у исто време (попут „Стефановаца“ на пример, који 
су новорођенчад бацали дивљим зверима и сл.), у малобројној савременој 
литератури која се бави овом тематиком, можемо да пронађемо и додатне 
информације. Наиме, у књизи „Ново секташтво“ руског теоретичара, есејис-
те и филозофа Михаила Епштејна сусрећемо се са читавим низом чуднова-
тих верских покрета сличних онима које нам је малочас Милин представио. 
Многе од ових секти су, према речима овог аутора, аутохтоне, тј. оне које су 
изворно настале у Русији. Један велики број њих је настао од почетка 60-тих 
година ХХ века, тј. од пре педесетак година на овамо.4 Ево шта можемо да 

1 Исто, стр. 69-70. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 60.

3 Исто, стр. 77.

4 Види у: Михаил Епштејн, Ново секташтво; Аурора, Нови Сад 2001. год. стр. 20-21.
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прочитамо у предговору овог дела, а што се тиче одговора на питање: Шта је 
основна тема проучавања књиге „Ново секташтво“?

„Које секте се разматрају у овој књизи? Већ и сами њихови називи звуче 
егзотично: крвославци, црвенохордаши, ковчежници, кућевљани, грехо-
вници, доброверци итд. То не треба никога да чуди – неуобичајено су зву-
чали и називи староруских секти; међу многобројним верзијама и варија-
цијама, тако имамо: „чадородитеље“, „нечадородитеље“, „неме“ и „распева-
не нетукаче“, „бегунце“ („сакриваче“), „трескавце“, „бичеване“, „христосе“, 
„изрупчане“, „немолеће“, „нехотеће“ и др.“1

Епштејн је све данас постојеће руске секте поделио у неколико група. То 
су: религиозно – свакодневичке секте, религиозно – грађанске, религиозно 
– националне, религиозно – атеистичке, религиозно – есхатолошке и рели-
гиозно – књижевне.

На овом месту навешћу по неколико реченица о свакој од ових група (сем 
последње), цитирајући аутора поменутог дела.

Међу религиозно – свакодневичке секте спадају: светохранци, кућаници 
(кућевљани) и стварочинитељи (стваросветитељи):

„Светохранци – сматрају светим сам чин узимања хране, темељећи 
своја богословска истраживања на различитим системима употребе намир-
ница. За светохранце цела област утољавања глади и жеђи има сакрамен-
тално значење и сматра се ритуалом чији елементи зависе од конкретног 
режима исхране. (...) Светохранци тврде да су се кроз узимање хране деша-
вали најважнији догађаји религиозне историје човечанства:

„Грех је дошао преко хране – са дрвета познања добра и зла. Искупљење 
долази преко хране – са крсног дрвета, преко крви и плоти Христове. 
Обећање Сатане које је обмануло Адама: кушајте и нећете умрети – испуни-
ло се у сину Божјем, чије тело кушамо и чију крв испијамо.“2

„Кућаници (кућевљани) – религиозно – културни ред који испове-
да вредности домаћег и кућевног понашања, уз његову стваралачку надо-
градњу. Ред доместиканаца, како их понекад зову у западној Европи, раши-
рен је у многим земљама света, али се искуство руске браће сматра особито 
поузданим, јер су управо ту била највећа искушења у очувању сопственог 
огњишта. (...) Кућа у списима кућаника представља идеално организовани, 
продуховљени простор који обујмљује личност власника и редуплицира ње-
гов унутрашњи свет.“3

„Стварочинитељи или Стваросветитељи – савез поклоника и 
израђивача предмета, који проповеда „ученички“ однос наспрам оближњег 
предметног света, његово спасоносно значење за људску душу. Користе се 
разна самоименовања: стварознање, стварољубље, стваросвећеност, ства-
ротворење. (...) (Стварочинитељи; прим. И. С.) троше своје време на израду 
домаћих и „приручних“ ствари, не би ли се и одиста приближили богу који 
је био творац свега – они не желе да живе у туђем него у сопственом „све-

1 Наведено дело, стр. 21.

2 Исто, стр. 37, 40. Нагласак мој.

3 Исто, стр. 46-47. Нагласак мој.
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ту домаће радиности“. (...) Одржавају посебне обреде „освештавања ства-
ри“, молитвено им се клањајући и налазећи у њима црте лика и подобија 
божјег.“1

Поред ових, рекли би смо, наивних и безопасних секти, постоје и оне 
друге које, судећи према њиховом учењу, могу да доведу своје чланове до 
различитих облика менталних болести. Међу религиозно – грађанским сек-
тама најкарактеристичнији су будалаши. Ево шта о њима можемо да прочи-
тамо у делу Михаила Епштејна:

„Будалаши – једна од најмногобројнијих секти, чије је учење веома 
познато мада и недовољно проучено. Наведимо одломке из низа најверо-
достојнијих извора:

„Будалаши – то су јуродиви нашег доба, само што њихово јуродство 
није у нарушавању опште-прихваћених правила него у њиховом блажено-
непромишљеном практиковању, пошто су та правила од стране друштва већ 
довољно компромитована (...) За разлику од грађански настројених људи, 
будалаши не противурече, не слажу се, не боре се, али налазе одушка 
за своју душу у глупости – праве себе будалама по правилима која 
су установили будалаши. Систем је, као, до те мере суров и нехуман, да му 
само глупости придају какву-такву људску топлину, па нека се ради макар и 
о привиду човечности. (...) Ко су будалаши и по чему се разликују од будала? 
То су будале са предумишљајем, они улазе у одабрану улогу, пошто уопште 
нису будале од рођења.“2

Но, о томе да је поред ових, донекле можда и симпатичних будалаша, 
Православље у Русији изнедрило и много опасније секте, које по својим ри-
туалима подсећају на сатанистичке култове, сведоче текстови који следе. 
Једна од таквих секти, која је сврстана у ред „Религиозно – националних“ 
јесу и „крвославци“, тј. „крвосветитељи“:

„Овај вид секташтва данас представља највећу опасност за наше 
друштво. У њему бујају најгори облици празноверја, који једну нацију 
претпостављају другима и проглашавају је „богоносном“, те подстичу пре-
вођење других народа у своју веру или, пак, истребљења „неверних“, „иноп-
леменика“. (...) Симптоматично је да се секташки третман нације (или на-
ционалних колектива) у наведеним случајевима одликује паганском риго-
розношћу, будући крвожедан и застрашујућ. Крвославци, на пример, 
обожавају родну земљу не зато што је подарила свету значајне људе: војс-
ковође, летописце, геније науке и уметнике, него зато што је упила у себе 
много крви, „а где је крв – тамо је и светиња“. Намеће се мрачан закључак 
да су светитељи наше земље били они који су пролили највише крви по њој 
– тирани и изроди прошлих векова.“3 

„Крвославци или крвосветитељи. Најверодостојнији траг овог пок-
рета можемо утврдити по обреду поштовања места обележених обилним 
проливањем крви – као што су места великих битака, масовних гробница. 

1 Исто, стр. 53. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 65. Нагласак мој.

3 Исто, стр. 77. Нагласак мој.
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Од обичне ритуалне праксе одавања почасти умрлима, крвославље се при-
марно разликује својим интересовањем не толико према индивидуалним 
заслугама покојника, колико према самом месту њиховог сахрањивања, које 
се сматрало утолико више светим, што је више крви упило у себе. (...) Неки 
истраживачи сматрају да је пресудна одлика крвославља чин изговарања 
завета (заклетве) код места крвопролића (не само укопна места, него и мес-
та битака, погубљења, стрељања, мучења). Суштина заклетве је – верност 
имену погинулих и спремност да се за њих пролије сопствена крв. Већина 
истраживача управо том моменту готовости на ритуално проливање сопс-
твене крви1 придаје значај утврђивања заклетве или чак замене за њено из-
рицање. Придодати кап сопствене крви мору већ проливене – то само по 
себи означава чин „орођавања са човечанством које у гробовима снива веч-
ни сан“.2

Крвославци, судећи по њиховој литератури, верују да је први човек 
(Адам) створен од земље која је била натопљена Божијом крвљу (вероватно 
из разлога што реч „адама“ на јеврејском језику, од које и долази име првог 
човека (име „Адам“ у буквалном преводу са јеврејског значи: „од црвене 
земље“) представља земљу црвеницу, тј. земљу црвенкасте боје). Из тог раз-
лога, сматрају да је сваки верник дужан да следи Божији пример и натапа 
земљу својом крвљу. Према њиховом учењу, већи део хришћанског света је 
одавно напустио Христа јер „избегава патњу и боји се крви“. За првовековне 
хришћане се каже да „не само да су пили Христову крв у време причешћа, 
него су напајали земљу својом крвљу, следећи Христа, који је дошао на ос-
кудну земљу, проклету од стране Бога, да би је напојио и смекшао својом 
крвљу, да на њој не рађа чкаљ и трње него семенке царства небеског.“3

Након описивања религиозно-националних секти, аутор књиге „Ново 
секташтво“ је обрадио неколико „религиозно-атеистичких секти“, међу 
којима су атеици, доброверци и греховници. Биће веома корисно да украт-
ко прикажемо и њихове карактеристике, које ће нам објективно ставити до 
знања да су секте проистекле из Православља, по идеологији, много без-
божније и одурније него оне проистекле из протестантизма које постоје на 
нашим просторима:

„Атеици – за разлику од атеиста који захтевају да човек заузме место 
непостојећег бога, атеици позивају на такво понашање као да бога има, па 
макар га у ствари и не било. У томе виде највиши развитак људскости: изгу-
бивши веру у бога, наставити живот по божанским начелима, бити добар и 
правичан на земљи, не очекујући никакву награду на небесима. Понашај се 
1 А ево и текста из секташке литературе, којег у свом делу наводи Епштејн, а који се односи на 

ставове које заступају крвославци: „Зар само лешеви доспевају у земљу? Не, и душе се у њу 
сахрањују, заједно са крвљу прожимају земљу, одухотворујући све што се сеје и класа. Зар 
не осећате дах небески који наткриљује целу Русију? – то њена крв вапије за нама у свакој 
стопи, у сваком грумену земље... Вечито жедна земља, запечених, испуцалих усана... Ко ће 
поред рођене матере пронети свој пенушав, до врха напуњен пехар? Излиј га, напој земљу 
хранитељицу!... Ви се бојите чак и изгледа крви, и више волите да се убуђа у вашим жилама, 
него да одлијете из препуне посуде.“ (стр. 81-82).

2 Исто, стр. 79-80. Нагласак мој.

3 Исто, стр. 83.
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тако као да Бога има и као да те наводи на милосрђе – и у исто време, као да 
бога нема и да ти нико неће узвратити за учињено добро. Бог од тебе захтева 
све а не обећава ништа. Највероватније ћеш једноставно умрети и никада 
нећеш васкрснути. У томе је суштина искушења. Никога нема уз тебе, ни на 
небу, ни у вечности – сам си. (...) Ето шта значи бити дорастао – БИТИ БЕЗ 
БОГА КАО СА БОГОМ. То је врхунска зрелост.“1

„Доброверци верују у снагу добра или, како би то они рекли, у мекоту 
добра:

Добра нема ни на небу ни на земљи, ни у мору, ни код Бога, ни код 
анђела, ни код животиња... Једино је човек који пати и који спознаје своју 
патњу изградио себе за схватање добра.“2

„Помагачи имају задатак да помажу свему природном што се дешава у 
свету. Гори ли ватра – они ће бацити суву гранчицу у њу, да се не угаси. Сле-
ти ли нека семенка на камен – они је дижу и бацају на меко тле, да израсте. 
У јеку пролећа често их можемо видети око дечјих игралишта, шеталишта, 
око гомила размекшалог снега, око барица, они праве пут поточићима, да 
би пролећу олакшали посао.“3

„Греховници. Овај покрет, хришћански у својим извориштима (настао 
60-тих година XIX века; прим. И. С.), на моменте се чак усмеравао против 
Христа коме се пребацивало што није грешио заједно са греш-
ницима, што се није, прихвативши друштво скитница и блудница, без ос-
татка оденуо њиховом тамом. Руска жудња за свеопштом привлачношћу 
се до те мере издиференцирала да је бити међу грешницима а не грешити, 
саосећати с посрнулима а сам не посрнути, схватана као издаја свеопштег 
братства.“4

На крају овог прегледа секти које је изнедрило руско Православље, спо-
менућемо још неколико интересантних. Ове секте су сврстане у групу „ре-
лигиозно-есхатолошких секти“, а међу њима су најпознатије: ковчежници, 
удаљеници (ђубретари), пустоверци (пустосвети) и стаклозорци (стаклари). 
На овом месту обратићемо посебну пажњу на прве две, уз детаљнији осврт 
на веровање ове друге.

„Ковчежници – себе називају још и „трагачима за ковчегом“, „гради-
тељима ковчега“ или „нојевцима“, по имену библијског праведника који 
се спасао од потопа. (...) Они дом називају ковчегом који плови пучином 
савремене цивилизације, местом спасења праведника, Црквом Последњег 
завета.“5

„Удаљеници (други назив – Ђубретари) – апокалиптична секта 
блиска атеанству. За њих је одрицање од Бога основни знак и „поклич“ пос-
ледњег времена. (...) Удаљеници се, по правилу, настањују на самој пери-
ферији насеља, због чега су их у народу прозвали још и КРАЈЕСЕЛЦИМА; 

1 Исто, стр. 105. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 111. Нагласак мој.

3 Исто стр. 116. Нагласак мој.

4 Исто, стр. 118-119. Нагласак мој.

5 Исто, стр. 133. Нагласак мој.
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њихове куће су обично на крају села. А и у сваком другом погледу они се 
држе „прикрајака“: додељују свето значење најодурнијим предме-
тима, најпрезренијим занимањима, укључујући вршење физио-
лошких потреба. Пре него што приступе том чину, они се моле, а затим 
благодаре Бога, све време се молећи, доживљавајући своје пражњење 
као свето чинодејствије, захваљујући коме се тело изнова формира из 
праха, одваја од нечистоће.“1

Поред тога што посећивање захода (тоалета) сматрају најсветијим послом 
на земљи, удаљеници верују да су ђубришта и контејнери заправо својевр-
сни Божији олтари на које силази Свети Дух:

„Оно најнечистије изазива код удаљеника највеће поштовање. Они су 
начинили свој барјак од опираче или марамице, видећи у њима жртвену 
тканину која прима нечистоће не би ли очистила унутрашње органе или 
спољашњу средину. Исто тако, разне помије, ђубришта, контејнери, 
изазивају код њих узвишена, молитвена осећања; они виде у њима 
жртвена места што примају у себе масу нечистоћа ради очишћења других 
места.“2

А ево и цитата из удаљеничког „теолошког“ дела „О жртвеном значењу 
ђубрета“, којег наводи аутор „Новог секташтва“:

„Свака нечистоћа зато је и постала нечистоћа не би ли те очистила. Свако 
ђубре, гњилеж, буђ – то је жртва, принета за тебе. Моли се Господу 
да прими ту жртву, а не да тебе баци у отпадну јаму, у паклени огањ.“3

Према Епштејну, удаљеници (ђубретари) се труде да одржавају процес 
сталног труљења у гомилама ђубрета, да би га припремили за пропламсај. 
По њиховом мишљењу „на ђубре што се дими, као на жртвени ол-
тар, нисходи Дух Господњи.“4 По природи свога посла, удаљеници су 
најчешће чистачи, ђубретари, радници на одржавању канализационих сис-
тема, као и неговатељи непокретних болесника. Међу малобројним удаље-
ницима који живе у западном свету, према Епштејну, највећи број њих је 
запослен као чистачи обуће, „који стављају себи у обавезу да се клањају 
прљавштини, да се свакодневно сагибају пред људским теретом праха.“5 

1 Исто, стр. 137-138. Нагласак мој. Ево и текста из књиге секте Удаљеника, „Теологија пра-
жњења“ од аутора М. Н. коју је у свом делу цитирао Епштејн: „Пражњење је најсветији 
од свих наших земаљских послова, јер нас чисти од унутрашње прљавштине. 
Сви облици спољашњег чишћења, укључујући умивање тела у разним религиозним култови-
ма, чине само претходни ступањ тајанства пражњења што изврће нашу унутрашњост и изба-
цује њене отпатке и излучевине напоље. Зар неће и Господ доћи да нас тако испразни од гре-
ха, да олакша смрадни терет нутрине душе наше?... Моли се Господу док се у напонима 
олакшаваш, јер тај напон и јесте молитва нашег тела, вапај нутрине наше за спасењем. И 
нека у твојој души звучи исти тај вапај: Господи, помози, Господи, малаксавам – нека 
се развргне јарам мојих мука!“ на стр. 138-139. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 139-140. Нагласак мој.

3 Исто, стр. 140. Нагласак мој.

4 Исто. Нагласак мој.

5 Исто, стр. 139.



748

правОславље ОбасјанО еванђељем

Закључак

Из целокупног досадашњег проучавања, уочили смо да васељенско Пра-
вославље нимало није имуно на настанке раскола и секти из својих редова. 
Иако је Лазар Милин, у својој апологетици „Црква и секте“, покушао да до 
крајности омаловажи искључиво протестантски покрет, тиме што је, између 
осталог, навео и неколико скарадних примера настанка и деловања секти 
које су се издвојиле из западног хришћанства1, он ипак није могао да про-
нађе тако монструозне и бизарне примере какве налазимо међу сектама на-
сталим на тлу православне Русије. И док је велики број секти који је настао 
у западном свету своје вероучење везивао, или још увек везује за човеково 
спасење или пак будући поновни долазак Исуса Христа (па макар како пог-
решно тумачио поједине библијске доктрине или пророчанства; попут Мор-
мона, Јеховиних сведока итд.), православне секте у својој ‘‘теологији“ готово 
да уопште не спомињу ове догађаје. Као што смо могли да се уверимо, оне су 
проповедале, или још увек проповедају практиковање блуда (акуљиновци), 
бацање новорођенчади дивљим зверима (стефановци), кастрирање мушка-
раца и одсецање груди женама – а све то у име Христовог учења (скопци), 
поклоњење пред најобичнијим предметима (стваросветитељи), изигравање 
лудака пред околним светом (будалаши), поштовање места крвопролића и 
ритуално проливање своје крви на земљу (крвославци), критиковање Хрис-
та због тога што је живео свето а не у греху (греховници) или пак поштовање 
ђубришта и контејнера за смеће – као некаквих олтара на које „нисходи Дух 
Господњи“ (удаљеници – ђубретари). 

Што ће рећи, заиста постоји велика разлика између секти које су настале 
међу протестантима са једне и међу православнима са друге стране, с тим 
што огромну „надмоћ“ по питању „јеретичности“ свога веровања очигледно 
имају оне православне.

1 Ево како гласи навод из Милинове књиге, а у коме он наводи вероватно најчудноватије при-
мере до којих је могао да дође, а који се тичу настанка и деловања секти у западном свету: 

„Каквих је све лудорија било међу секташима то је да човеку памет стане! Да не лутамо кроз 
историју разних секата, сетимо се само неколико примера из новијег секташтва.

 Кројачки радник из Лајдена Јохан Бокхолд, један од вођа анабаптиста увео је многоженство 
и оставио иза себе 17 жена, а своје вернике је уверавао да долази ускоро хиљадугодишње 
Христово царство.

 Ева Бултар у Хесену је основала секту која је под видом религиозности проводила блуд као 
некадашњи николаити. 

 Шта да кажемо о енглеској секти Нови Израиљци који су очекивали да им Јованка Сауткот, 
поглавица њихове секте роди новог месију?!

 Сетимо се и једне швајцарске секте чији се оснивач Маргарет Петер 1823. године дала распе-
ти на крсту „за спас многих хиљада душа“. Споменимо и Јакобину Маурер, калвинисткињу 
из Бразила која је 1874. основала секту „Изабраних“ којима се она представила као Христос 
који је поново дошао. Њени верници водили су рат до истребљења свих оних који не припа-
дају њиховој секти, све док их власти бразилске нису разјуриле.

 Да ли је мудро од првих адвентиста што су слушајући Милера двапут узалуд дочекивали 
Христа на отвореном пољу? Да ли је мудро кад Јеховини сведоци пуштају нек умре човек 
који би се иначе могао спасти трансфузијом крви, јер сматрају да је трансфусију Бог забра-
нио?“ Милин, Црква и секте, стр. 356-357.
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Искрено се надам да ће, између осталог, и ово сазнање о постојању вели-
ке неслоге међу православнима широм света, које се очитује кроз настајање 
многобројних раскола са једне и секти са друге стране, помоћи мојим чи-
таоцима у сагледавању целокупне истине о цркви која претендује да буде 
названа и поштована као „Једина, света и апостолска“.

Сматрам да је посве јасно да, после свега до сада реченог, овакав епитет 
васељенском Православљу нипошто не може бити приписан.

О исправности оваквог мог става посведочиће и следеће поглавље које 
преноси снажно Христово упозорење: „Чувајте се лажних пророка“.
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19.
чувајте Се лажних пророка

„Чувајте се лажних пророка, који вам долазе у овчјем руху, а изнутра 
су грабљиви вуци.“

Еванђеље по Матеју 7:15.

Књига над књигама, Божије Свето писмо свим својим читаоцима открива 
две велике истине. Прва је потпуна изгубљеност човечанства које живи да-
леко од Господњег лица а друга величанствено спасење које је Бог осмислио 
у вечности за свакога човека који искреном вером прихвати Његовог Сина 
Исуса Христа за свога Спаситеља. О овој другој теми достојној дивљења, го-
ворио сам у другом поглављу ове књиге. 

У целини која је пред нама, желим да дочарам свом српском народу ду-
ховну реалност у којој су бивствовали наши преци – а у којој живимо и ми 
до данашњих дана. Позната је чињеница да су се Срби крајем осамдесетих и 
почетком деведесетих година прошлога века, са падом комунизма, почели 
да враћају традиционалној религиозности и у све већој мери прихватају и 
држе се верских обичаја и обреда. Посећивање цркава и манастира је узело 
маха. Крштења, венчања и сахране су постале и верски обреди уз обавезно 
чинодејствовање православних свештеника. У образовни програм основних 
и средњих школа уврштен је и предмет верске наставе, на коме се инсисти-
рала српска црква. Нашироко је прихваћена и идеја да сваки Србин мора 
да буде православац – док се у супротном назива „секташем“ и представља 
издајника прадедовске вере и сопствене нације. У то да је баш Православље 
најисправнија „вера“ на свету, готово да више нико (сем малобројних) и не 
сумња.

Ипак, велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић, упућујући своје 
читаоце на објективно сагледавање духовне реалности и одбацивање пред-
расуда и субјективизма (а што су познате мане које „красе“ и наш народ), 
записао је и следеће речи:

„О, колико смо нерадиви у истраживању истине! Злато кад узмемо у 
руке, није нам доста да нам ко каже да је злато, но сами разматрамо има 
ли у себи знаке правога злата: је ли тешко и савија ли се као чисто злато. А 
за истину, која је сама злато ума нашега, не старамо се толико. Што је ко 
из почетка чуо, при оном остаје – не дамо себи труда за истражити 
и распознати праве знаке чисте истине, а што је горе, не смемо ни мислити, 
бојећи се да не прогледамо. Стара је басна, но добра, да истина, будући 
нага и хотећи да и друге свлачи и да их наге, такове какви су, показује, ви-
дећи да је зато људи добровољно не трпе но да на њу мрзе, она је побегла и 
сакрила се у један бунар. Зато ко жели к њој доћи, ваља да свуче са себе сва 
своја мњенија и мудрованија, јер иначе неће бити примљен.“1

1 Доситеј Обрадовић, Изабрани списи, стр. 77-78. Нагласак мој.
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Заиста би била права срећа да је у ком случају истинито мишљење већи-
не Срба о себи самима, што се тиче њиховог односа са Богом. Назвати себе 
„небеским народом“ а своје преминуле претке „небеском Србијом“ (што су 
изрази којих смо се наслушали од појединих свештеника, опозиционих по-
литичара и академика у последњој деценији двадесетог века) – што свакако 
подразумева да је читав народ одувек био Богу веран и одан, било би нешто 
најдивније што би се могло и замислити.1 Нажалост, убеђен сам, на темељу 
Светог писма, да је истина сасвим другачија. Бојим се да је велики непри-
јатељ људских душа успео да готово читав наш народ заведе и одведе на 
духовну странпутицу, попут осталих народа – па и јеврејског у библијским 
временима. 

Бојан Јовановић, у својој књизи „Дух паганског наслеђа“ о српској рели-
гиозности и њеној различитости од правог хришћанског вероисповедања, 
казује следеће:

„За разлику од појединаца који су постајући хришћани потврђи-
вали нову веру својим духовним преображајем, српски народ је на-
кон примања хришћанства остао привржен својим ранијим природним 
религијским схватањима. Известан континуитет старих митских представа 
и магијско – религијске праксе у народној традицији очуван је и у оквиру 
њихових хришћанизованих форми везаних за обреде животног циклуса и 
празнике у годишњем календару. Пропратни народни обичаји хришћанс-
ких обреда и празника упућују на виталност старијег културног слоја паган-
ске народне религије прехришћанског времена.“2 

1 Поред митрополита дабробосанског Николаја, који је у беседи свему свештенству (лист Пра-
вославље, стр. 10-11, број 957, 1. фебруар 2007. год.) истакао како „сви Срби служе Господу“ 
(види главни наслов), овакво мишљење о Србима је заступао и владика Николај Велимиро-
вић. У својој књизи: „Национализам Светог Саве – Србски народ као Теодул“ под насловом: 
„Служба Христу - смисао србске историје“ владика Николај је написао следеће:

 „Основна и непрекидна линија србске историје за последњих 800 година може се изразити са 
две речи: СЛУЖБА ХРИСТУ. У овом периоду времена од 8 столећа србски народ је био истин-
ски Теодул, тј. Божји слуга, или Христодул, тј. Христов слуга, што је једно и исто.“ 

Но, да ове речи најскорије канонизованог српског светитеља о „теодулији српског народа“ не 
би требали баш превише да схватимо озбиљно, доказује и чињеница да је поменути владика 
у истој књизи говорио веома похвално и о вероватно највећем злочинцу кога је икада из-
недрило човечанство – Адолфу Хитлеру. Ево како је, пре избијања 2. светског рата, писао о 
Хитлеру владика Николај: „Лутерову замисао о стварању једне националне цркве у Немачкој 
у наше дане предузео је садашњи вођ немачког народа. С тешком муком и још несвршеном 
борбом, он је за последње две године донекле успео да само од протестантског дела немачког 
народа организује нешто налик на националну цркву. (...) Ипак се мора одати поштовање 
садашњем немачком вођи, који је као прост занатлија и човек из народа увидео да је наци-
онализам без вере једна аномалија, један хладан и несигуран механизам. И ево, у 20. веку, 
он је дошао на идеју Светога Саве, и као лаик предузео је у своме народу онај нај-
важнији посао који приличи једино светитељу, генију и хероју. А нама је тај посао 
свршио Свети Сава, први међу светитељима, први међу генијима и први међу херојима у 
нашој историји.“ Види све у наведеном делу, на стр. 28, 19-21, у издању „Ихтус хришћанске 
књиге“ Београд, 2002. године. Нагласак на цитатима је мој.

2 Бојан Јовановић, Дух паганског наслеђа у српској традиционалној култури; Светови, Нови 
Сад, 2000. год. стр. 33. Нагласак мој.
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Бојазан да стање духовности српског народа није баш онакво каквим га 
народ сматра, изразио је у форми питања и познати писац и психијатар Вла-
дета Јеротић:

„Онда се морамо упитати где се налазимо данас, ми људи у XX веку, и 
ми Срби на Балкану, према многобоштву и једнобоштву. Да бисмо бар мало 
сузили овако уопштен проблем, поставимо нешто уже питање које би гласи-
ло: да ли су Срби данас као православни народ, у односу на европске наро-
де, римокатолике и протестанте, пре многобожачки него једнобожачки, 
хришћански народ?“1

То да Срби одиста не маре превише за Бога као ни за учествовање у цр-
квеном животу (чак ни у оквиру своје цркве), закључио је још пре Другог 
светског рата осведочени пријатељ нашег народа др Рудолф Арчибалд Рајс. 
У својој књизи „Чујте Срби, чувајте се себе“, која је писана у време када се у 
школама обавезно учила веронаука, и када се свештеници СПЦ нису могли 
да жале на погубан утицај атеизације од стране комуниста (који су дошли на 
власт тек после рата), др Рајс је изнео веома актуелне описе врлина и мана 
које непромењено карактеришу српски народ већ читав век уназад. Ево на 
који је начин овај аутор описао религиозност нашег народа:

„Да бисте очували патриотизам, култу својих националних јунака додали 
сте још једно, скоро исто толико делотворно средство. Претворили сте своју 
религију у народну цркву, боље рећи у народну традицију. (...) Међутим, 
ви нисте религиозни. Нисте могли да прихватите Бога какав 
је у Библији, претворили сте га у вечног и свемоћног главара свог народа. 
Ако бих могао да у овој области употребим тривијалан израз, радо бих рекао 
да ваш „бог“ носи оклоп и браду Краљевића Марка, шајкачу вашег ратника 
са Цера и Јадра, Кајмакчалана и Доброг поља. Попови вам нису били 
нити су црквени људи, већ ватрени родољуби са свим врлинама и мана-
ма вашег народа. (...) Мушкарци вам поготово нису често у цркви. 
Колико сам само пута у време обреда, ушао у ваше храмове и тамо затекао 
тек неколико ретких верника, и то скоро искључиво жена.“2

Из разлога свог слагања са закључком др Рајса који гласи да Срби не 
поштују Бога на прави библијски начин, неопходно је да сагледамо истину 
и у ово време Божијег стрпљења и милосрђа као народ завапимо Господу 
за просветљењем и отварањем духовних очију и срца. Потребно је дакле да 
прихватимо истину о томе да Срби у целини нису Божији народ (као што је 
то случај и са сваким другим народом на земљиној кугли). Спасење припа-
да само појединцима из свакога народа, али никада целокупним нацијама. 
Владета Јеротић потврђује овај библијски принцип:

„Победа Христова над смрћу и Злом вреди само за појединца (никада и 
за читаве народе, ма колико се називали хришћанским), који читавим 
својим бићем верује у Христа, у Њега се нада и Бога воли.“3

1 Владета Јеротић, Старо и ново у хришћанству; Београд 2000. стр. 7. Нагласак мој.

2 Рудолф Арчибалд Рајс, Чујте Срби! Чувајте се себе; стр. 17. Нагласак мој.

3 Наведено дело, стр. 38. Нагласак мој.
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Пошто сам у свим ранијим поглављима ове књиге детаљно образложио 
своју тврдњу о томе да се православни народи, међу којима и Срби, пред-
вођени својим верским вођама крећу духовном странпутицом а не Христо-
вим спасоносним путем, желим да сада заједно сагледамо у чему се састоја-
ла ђаволска религиозна превара израиљског народа која се одиграла у доба 
Старог завета. Током овог проучавања увидећемо да се сотонска тактика 
готово ни мало није променила у последњих две хиљаде година, те да он на 
исти начин држи у верској непросвећености многе, па тако и наш народ.

ОБМАНА ИЗРАИЉСКОГ НАРОДА

„Ја говорим оно што сам видео код свога Оца, чините и ви што сте чули 
од вашега оца. Одговорише и рекоше му: Авраам је наш отац. Исус им рече: 
ако сте Авраамова деца, чините Авраамова дела. Ви, међутим, сада тражите 
да убијете мене, човека који вам је казао истину коју је чуо од Бога. Авра-
ам тако шта није учинио. Ви чините дела свога оца. Рекоше му: ми нисмо 
рођени из блуда, једног оца имамо – Бога. Рече им Исус: кад би Бог био ваш 
отац, волели бисте мене; јер сам ја од Бога изишао и дошао; и нисам сам од 
себе дошао, него ме је он послао. Зашто не разумете мога говора? Зато што 
не можете да слушате моју реч. Ви потичете од оца ђавола и хоћете да чи-
ните жеље свога оца.“1

Осмо поглавље ев. по Јовану представља извештај о једном од најош-
тријих вербалних сукоба Исуса Христа, утеловљене Истине, са припад-
ницима свога народа који је, несвестан тога, био на путу вечне пропасти. 
Највећи и најозбиљнији проблем Исусових сународника јесте био сле-
по поверење у учење народних верских вођа – које су уверавале народ да 
је са њиме, у духовном погледу, све у најбољем реду. Верски поглавари и 
учењаци, садукеји, фарисеји и књижевници, представљали су тумаче Све-
тог писма. Њима су свете књиге биле много доступније него обичном наро-
ду, који се углавном са њиховом поруком сусретао (само) једанпут седмич-
но – суботом, на богослужењу у синагогама. Захваљујући свом површном 
познавању Божије Речи, а са друге стране безрезервном поверењу у учење 
рабина (својих „светих отаца“), које су прихватали без икаквог критичког 
преиспитивања, израиљски народ је био веома лако заведен са пута правог 
богопознања. Исус Христос, који је за себе рекао да је „светлост света“, до-
шао је по речима Светог писма да буде „светлост за људе“ (Јн. 1:4). Јевреји 
његовог времена, као и многобројне генерације пре њих, били су далеко 
од истинског богоугађања – чинећи, по Господњим речима – дела ђавола. 
Са друге стране, трагедија, за коју се не може рећи да је могла бити већа 
него што је била, огледала се у томе да су Исусови савременици били увере-
ни управо у супротно – да својим животима угађају Творцу, те да у целини 
представљају његов народ.

1 Ев. по Јовану 8:38-44. Нагласак мој.
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На чему су Израиљци темељили овакво уверење?

Поносити јеврејски народ сматрао је непоколебљивом истином своју 
припадност Свевишњем из разлога што је водио порекло од Господњег слу-
ге Авраама, следио „учења старих“ (тј. сопствена „света предања“) и пошто-
вао своје верске учитеље и свештенике. Господ Христос је у својим говорима 
записаним у еванђељима оборио сва три главна темеља на којима су његови 
сународници зидали своју сигурност да припадају „небеском народу“. У тек-
сту који је забележио еванђелист Јован у свом новозаветном извештају, а 
који је цитиран малочас, сазнајемо о жестоком сукобу божанске Истине са 
силом ђаволске обмане. Непокајани Израиљци, који су били у власти греха 
и сотоне заступали су уверење о сопственој верској непогрешивости.

Рушење првог лажног темеља

 У време пре него што се Исус појавио у јавности и отпочео своју месијан-
ску службу, Јован Крститељ је позивао народ и његове старешине на по-
кајање и промену начина живота. Мањи број људи који је осетио искрено 
жаљење због учињених греха и за њих се кајао, био је крштен у води реке 
Јордана:

„Појави се Јован крстећи у пустињи и проповедајући покајничко крш-
тење за опроштај греха. И излажаше к њему сва јудејска земља и сви Јеру-
салимљани, и он их крштаваше у реци Јордану, при чему они исповедаху 
своје грехе.1 

Међутим, већи део обичног света као и старешина остао је окорео смат-
рајући да им покајање није потребно. Мислили су да ће се крштењем, као 
још једним учињеним делом које доприноси спасењу, још више приближи-
ти Богу. Реагујући на овакво њихово наопако размишљање, Крститељ их је 
укорио оштрим речима:

„Видевши многе фарисеје и садукеје како долазе да их крсти, рече им: 
змијски породе, ко вам је указао да избегнете предстојећи гнев? Донесите 
дакле род достојан покајања, и не мислите да можете сами да говорите: 
имамо оца Авраама; јер вам кажем да Бог може од овога камења подићи 
децу Аврааму.“2

„Народу пак, који је излазио да га он крсти, говорио је: змијски породе, 
ко вам је указао да избегнете предстојећи гнев? Донесите, дакле, родове до-
стојне покајања; и немојте сад говорити у себи: имамо оца Авраама. Јер 
вам кажем да Бог може од овога камења подићи децу Аврааму.“3

Оно што је пре свега било потребно јесте покајање и побожна дела која 
би уследила након њега. Свака особа која би пред Господом искрено зажа-
лила због кршења Његове воље, сасвим је сигурно – настојала би, уз молит-
ву за Божију помоћ, да од тога тренутка управља свој живот по Светом пис-

1 Ев. по Марку 1:4-5.

2 Ев. по Матеју 3:7-9. Нагласак мој.

3 Ев. по Луки 3:7-9. Нагласак мој.
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му - и то свакодневно. То, нажалост, није био случај са многим ондашњим 
Израиљцима. Они су настављали са грешењем и неприхватањем Божијег 
пута спасења. Апостол Јован је за људе који практикују грех и не кају се ис-
крено пред Господом рекао: „Ко твори грех од ђавола је.“ (1. Јов. 3:8). Ипак, 
Исусови саплеменици су сматрали да гарант спасења представља њихово 
телесно порекло од богоугодног Авраама, који је живео око две хиљаде го-
дина раније. Исусова порука је била истоветна оној коју је проповедао Јован 
Крститељ. Христов претеча је непокајане Израиљце назвао „змијским (тј. 
ђавољим) породом“, поручујући им да је Бог кадар да и од обичног камења 
подигне децу Аврааму – уколико његови стварни потомци не буду уистину 
побожни. Господ Исус, стављајући до знања својим слушаоцима да њихова 
дела ни у ком случају нису слична делима Богу угодног Авраама, рекао је да 
је њихов отац нечастиви, те да је, сходно томе, јасно због чега стоје Њему 
насупрот. Пошто није чула оно што би годило њеним ушима – а то би била 
потврда да представљају Божији народ, окупљена група Јевреја је прогласи-
ла Сина Божијег човеком који је опседнут демоном:

„Одговорише Јудеји и рекоше му: не говоримо ли ми лепо да си ти Са-
марјанин и да је демон у теби? Одговори Исус: немам ја демона, него пош-
тујем свога Оца, а ви ме презирете. Ја не тражим своје славе; има ко тражи 
и суди. Заиста, заиста, кажем вам, ако ко одржи моју реч, неће видети смрти 
довека. Рекоше му Јудеји: сад смо сазнали да је демон у теби. Авраам је 
умро, а и пророци, ти пак кажеш: ако ко сачува моју реч, неће окусити смрти 
довека.“1

Народне верске вође су о Исусу Назарећанину имале слично мишљење:
„Тада му донеше бесомучнога који је био слеп и нем; и излечи га, тако 

да је неми говорио и гледао. А сав народ се дивио и говорио је: није ли ово 
син Давидов? А фарисеји чувши рекоше: овај изгони демоне само помоћу 
Веелзевула, демонског владара.“2 

„Књижевници пак, који су дошли из Јерусалима, говораху да има Веел-
зевула и да помоћу демонског владара изгони демоне.“3

Из ових библијских примера се јасно може увидети колико је велико со-
тонско лукавство. Светим Духом непрепорођени људи, који су не знајући 
под утицајем нечастивог, бивају преварени да мисле о себи као о Богу ода-
ним особама и једино „правовернима“. У исто време, они проглашавају 
Исуса и његове истинске ученике „кривовернима“ и слугама сотоне. Господ 
Христос је прорекао својим следбеницима да ће бити предмет поруге (и ни-
чим основаних) лажи и клевета:

„Доста је ученику да буде као његов учитељ и слузи као његов господар. 
Када су домаћина назвали Веелзевулом, колико ће више његове домаће.“ 
(Ев. по Матеју 10:25. Нагласак мој.).

1 Ев. по Јовану 8:48-52. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 12:22-24. Нагласак мој.

3 Ев. по Марку 3:22. Нагласак мој.



757

чувајте се лажних прОрОка

Као проучавалац Светог писма убеђен сам да не постоји већа ђаволска 
превара – којом у заблуди држи ненановорођене религиозне људе – од ове 
управо поменуте, што је заиста застрашујуће.

Рушење другог лажног темеља

Поред хвалисања својим светим прецима, други лажни темељ на којем 
су Јевреји градили своју убеђеност да припадају Богу јесте поштовање вер-
ских обичаја и учења која су установили верски ауторитети из ближе или 
даље прошлости. Иако је овакав вид религиозности веома наличио на праву 
духовност, која доказује верност својим верским коренима и традицији – у 
којој су живеле и за коју су умирале безбројне генерације њихових предака, 
ни он, пошто није био Богом установљен – није могао да Њему удовољи. 
Управо супротно томе, оваква религиозност Јевреја је Господу била веома 
мрска, те је Он против ње упозоравао током многих векова.

Реагујући на израиљска богослужења у седмом столећу пре Христа, перо 
пророка Исаије је записало следеће Божије Речи:

„Зато рече Господ: што се овај народ приближује устима својима и усна-
ма својим поштује ме, а срце им далеко стоји од мене, и страх којим ме се 
боје заповјест је људска којој су научени.“1

Истоветна духовна ситуација се није променила ни после неколико сто-
тина година. Христос је своје савременике упозоравао на исти начин:

„И укинусте Божију реч због вашега предања. Лицемери, добро је 
пророковао за вас Исаија: ‘Овај народ ме поштује уснама, а срце је њихово 
далеко од мене. Узалуд ме поштују учећи науке које су људске за-
повести’.“2

Из ових порука самога Спаситеља кроз историју, свакако можемо да за-
кључимо да ниједан човек не може да поштује Бога на свој сопствени начин. 
Божија Реч – Свето писмо, представља збирку књига у којој је објављена 
воља Свевишњег. Послушањем Његове објаве сваки верник може да буде на 
путу правог богопознања. Са друге стране, народ који Библији додаје своја 
сопствена тумачења, верске обреде и обичаје који се њоме не подразумевају, 
потпада под Господњу осуду. Христос, као што смо видели, оваква богослу-
жења назива „узалудним поштовањем“, без обзира колику религиозност 
или фанатичну ревност испољавали они који их заступају.

Рушење трећег лажног темеља

Након што смо заједно увидели да је немогуће да се један народ назове 
Божијим само зато што је неко од његових предака служио Богу, или пак 
зато што се држи верских обичаја и традиције (које, уосталом, и нису за-
сноване на Библији), бацићемо поглед и на трећи проблем којег Израиљци 

1 Књ. пророка Исаије 29:13. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 15:6-9. Нагласак мој. Види још и Мк. 7:1-13.
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нису били свесни. Овај проблем дефинисаћемо као слепо поверење у учење 
народних верских вођа. Управо они, верски поглавари и народни учитељи, 
били су главни кривци што се цела нација кретала странпутицом - далеко 
од Господа. За време деловања старозаветних пророка у Израиљу, Господ 
је водио препирку са јеврејским духовним пастирима, укоравајући их због 
њихове равнодушности према народном духовном лутању:

„Тешко пастирима који потиру и размећу стадо паше моје! говори Гос-
под.“ (Јеремија 23:1).

Уместо да буду духовни учитељи и примери правог богопоштовања, 
свештеници су искоришћавали народну верску непросвећеност. Ово иско-
ришћавање је било, између осталог и финансијско, те су се на народној муци 
и простоти богатили – узимајући од народа материјална а не пружајући за-
узврат никаква духовна богатства:

„Опет ми дође ријеч Господња говорећи: Сине човјечји, пророкуј про-
тив пастира Израиљевијех, пророкуј и реци тијем пастирима: овако вели 
Господ Господ: тешко пастирима Израиљевијем који пасу сами 
себе! Не треба ли стадо да пасу пастири? Претилину једете и вуном се одије-
вате, кољете товно, стада не пасете. Слабијех не кријепите, и болесне 
не лијечите, рањене не завијате, одагнане не доводите натраг, 
изгубљене не тражите, него силом и жестином господарите над њима. 
И распршише се немајући пастира, и распршавши се посташе храна свијем 
звијерима пољским. Овце моје лутају по свијем високим хумовима; и по свој 
земљи распршане су овце моје, и нема никога да пита за њих, никога да их 
тражи. Зато, пастири, чујте ријеч Господњу: Тако ја био жив, говори Гос-
под, што стадо моје поста грабеж, и овце моје посташе храна свијем звје-
рима пољским немајући пастира, и пастири моји не траже стада мојега, 
него пастири пасу сами себе, а стада мојега не пасу.“1

Управо због оваквог, више него трагичног, духовног стања старозавет-
ног Божијег народа, Господ је подизао своје слуге пророке који су добија-
ли заповест да проповедају против многобројних лажних пастира као и да 
упућују народ на пут истинитог богоугађања.

Но, не треба унапред ни помињати да ови пророци нису са одушевљењем 
прихватани од стране народа и свештенства. Тако нешто се, уосталом, могло 
и претпоставити. Ипак, чудно је одбијање Божије истине од стране већег 
дела народа – будући да је био у веома незавидном духовном положају и под 
тешким „наметима“ од стране својих свештеника. Оно што би се очекивало 
јесте да са великом радошћу прихвате ослобођење које им Господ нуди. Што 
се свештеника пак тиче – ствар је била потпуно јасна. Њима је веома одгова-
рала неукост народа, који се бојао промене верског размишљања – па макар 
пропао под тешким свакодневним теретом непознавања Бога. Изнад свега, 
свештеници су (сами) себе представљали заштитницима народних и држав-
них интереса, иако су са Божије тачке гледишта, били главни узрочници 
његовог посрнућа. Имајући уз себе велику групу лажних пророка – који су 
(такође) тврдили да говоре у Божије име, свештеници су држали своје пода-

1 Књ. пророка Језекиља 34:1-8. Нагласак мој.
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нике у духовној слепоћи и потпуном неразумевању Господње воље. Након 
што је Свевишњи столећима покушао да дозове к себи синове Израиљеве 
– на шта су они остајали глуви, Он је одлучио да на свој народ пошаље не-
пријатељску (вавилонску) војску која их је одвела у ропство на период од 
седамдесет година:

„И сла вам Господ све слуге своје пророке зарана једнако, али не послу-
шасте, нити пригнусте уха својега да бисте чули. И говораху: вратите се 
сваки са својега пута злога и од злоће дјела својих, па ћете остати у земљи 
коју даде Господ вама и оцима вашим одвијека довијека. И не идите за дру-
гим боговима да им не служите и да им се клањате, и не гњевите ме дјелом 
руку својих, и нећу вам учинити зла. Али ме не послушасте, говори Господ, 
него ме гњевисте дјелом руку својих на своје зло. Зато овако вели Господ 
над војскама: што не послушасте мојих ријечи, ево, ја ћу послати по све 
народе сјеверне, говори Господ, и по Навуходоносора цара Вавилонскога 
слугу својега, и довешћу их на ту земљу и на становнике њезине, и на све те 
народе околне, које ћу затрти, и учинићу да буду чудо и потсмијех и пустош 
вјечна.“1

Оно што је посебно интересантно за ово наше проучавање јесте да истак-
немо и то да је Божији пророк позивао народ да се не супротставља вави-
лонском цару уколико жели да остане у својој земљи и сачува своје светиње 
(Божији храм у Јерусалиму). Јудејски цар је са свим својим поданицима тре-
бао да свесно прими пораз и окупацију државе без борбе са непријатељем. 
Јеремија је истицао и Божије упозорење које је позивало људе да не слушају 
и не верују лажним пророцима који су говорили у Господње име – а нису 
преносили Божију већ демонску поруку:

„Не слушајте дакле пророка својих ни врача својих ни сањача својих 
ни гатара својих ни бајача својих, који вам говоре и веле: нећете служити 
цару Вавилонском. Јер вам они лаж пророкују, како бих вас далеко одвео 
из земље ваше и изагнао вас да изгинете. А народ који би савио врат свој 
под јарам цара Вавилонскога и служио му, оставићу га на земљи његовој, 
говори Господ, да је ради и станује у њој. И Седекији цару Јудину рекох све 
ово говорећи: савијте врат свој под јарам цара Вавилонскога и служите 
њему и народу његову, па ћете остати живи. Зашто да погинете ти и на-
род твој од мача и од глади и од помора, како рече Господ за народ који не 
би служио цару Вавилонском? Не слушајте дакле што говоре пророци који 
вам кажу и веле: нећете служити цару Вавилонском, јер вам они пророкују 
лаж. Јер их ја нијесам послао, говори Господ, него лажно пророкују у моје 
име, како бих вас прогнао да изгинете и ви и пророци који вам пророкују. 
И свештеницима и свему народу говорих и рекох: овако вели Господ: не 
слушајте што вам пророкују (...) Јер вам они пророкују лаж.“2 

1 Књ. пророка Јеремије 25:4-9. Нагласак мој. Ово пророчанство се односи на освајање јужног, 
Јудиног царства 586. године пре Христа од стране Вавилонаца. Северно (израиљско) царство 
је освојено од стране Асирије 722. године пре Христа. На овај начин, оба дела јеврејске (пос-
ле смрти цара Соломона) подељене државе су од Господа кажњена због своје безбожности, 
погибијом и одвођењем у ропство десетина хиљада Израиљевих потомака.

2 Књ. пророка Јеремије 27:9-16. Нагласак мој. 



760

правОславље ОбасјанО еванђељем

Ипак, већем делу народа се учинило да Јеремија говори као „издајник 
вере и нације“ те да оваквим речима заступа непријатељску страну, због 
чега је оштро реаговао осуђујући пророково иступање. Народ је био спреман 
да линчује доносиоца божанске спасоносне поруке:

„А свештеници и пророци и сав народ чуше Јеремију где говори те ријечи 
у дому Господњем. И кад Јеремија изговори све што му Господ заповеди да 
каже свему народу, ухватише га свештеници и пророци и сав народ гово-
рећи: погинућеш. (...) И рекоше свештеници и пророци кнезовима и свему 
народу говорећи: овај је човјек заслужио смрт, јер пророкова против овога 
града, као што чусте својим ушима.“1

Порука лажних пророка, као што можемо прочитати даље у 28. поглављу 
ове књиге, насупрот ономе што је силазило са Јеремијиних усана, звучала 
је као патриотски позив на очување „националног достојанства“, доносећи 
идеју о обавезном вођењу одбрамбеног рата без обзира на губитке, прори-
чући да ће вавилонски цар за две године бити ослабљен и савладан. Оваква 
порука је наравно, веома годила националном поносу Израиљаца, који су 
своју нацију уздизали врх небеса. Свака другачија помисао, која би подра-
зумева добровољну предају надмоћнијем непријатељу, била би сматрана 
тешким прекршајем а проносиоци таквих идеја били би јавно жигосани. 
Порука правих јудејских непријатеља, лажних пророка (који су такође били 
Јевреји) је утицала и на цара Седекију који је, поверовавши у Јеремијино из-
дајство и „сарадњу са страним агресором“, ухапсио Божијег пророка и после 
батинања стрпао у тамницу.2 Недуго затим, израиљски кнезови су затражи-
ли и извршење смртне казне над Господњим послаником који је пропове-
дао о спасоносном решењу кризе, оптужујући га за слабљење морала војске 
и проповедање против сопственог народа:

„И рекоше кнезови цару: да се погуби тај човјек, јер он ослабљава руке 
војницима који осташе у овом граду, и руке свему народу говорећи им таке 
ријечи, јер тај човјек не тражи добра овом народу него зло.“3

Крајњи резултат одбацивања Божије поруке је била погибија многих 
Јевреја као и одвођење остатка народа у вавилонско ропство.4 Основни раз-
лог оваквог расплета догађаја је био народно поверење у своје верске вође 
– које су биле духовно слепе и далеко од познавања истинитог божанског 
пута.

Примери слични овоме, када су припадници јеврејског народа одбаци-
вали Божији глас упућен преко малобројних Његових изасланика, због пог-
решног учења верске већине, многобројни су у Старом завету. Поменућу још 
само два. Први је пример пророка Илије који је био једини храбри слуга 
Свемогућега – насупрот великог броја Валових и Астартиних свештеника 
и отпада готово читавог Израиља који је служио паганским божанствима. 
О сукобу Господа и сила таме у коме је учествовао овај пророк можемо да 

1 Књ. пророка Јеремије 26:7-8, 11. Нагласак мој.

2 Види: Јеремија 37. поглавље.

3 Јеремија 38:4. Нагласак мој.

4 Види: 2. Царевима 25:1-12.
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прочитамо у „Првој књизи о царевима“ од 17-19. поглавља. Пример проро-
ка Михеја који је стајао насупрот стотинама лажних пророка (који су били 
обманути сотонским духом да мисле да служе правом Богу а у исто време су 
деловали против правих Божијих слугу) – откривајући им скривену истину 
о њиховом демонском пророчком надахнућу, налазимо у „Првој књизи о 
царевима“, 22. поглављу.

Из свих ових примера јасно увиђамо чињеницу да су лажни пророци 
(који су говорили у име Јахвеа, израиљског Бога и себе сматрали једино 
правоверним) у јеврејском народу увек уживали много већу популарност 
него истинити Божији изасланици чија је порука углавном била одбацива-
на а они прогањани.

Популарност лажних и одбацивање правих Господњих 
проповедника у доба новозаветне Цркве

Да је исти случај постојао и у Исусово време, већ сам напоменуо раније у 
овом поглављу. Христос је наиме рекао:

„Уђите на уска врата; јер су широка врата и простран пут који води у про-
паст, и много их је који њиме улазе. Како су уска врата и стешњен пут који 
води у живот, и мало их је који га налазе.“1

Поменути део Господњег говора нам јасно ставља до знања да у сваком 
друштву (тј. народу; потпуно у складу са закључком др Владете Јеротића 
којег сам цитирао на почетку) највећи део света ходи „широким путем“ ате-
изма или небиблијске религиозности, који води у вечну пропаст и удаље-
ност од Бога. Само мали број особа прихвата Христа и предаје му свој живот 
на вођство – наслеђујући вечни живот.

Исус Христос је својим ученицима, проричући, изрекао и више упозо-
рења, стављајући им до знања какав ће однос према њима имати већина 
(религиозних и нерелигиозних) људи:

„Блажени сте када вас људи омрзну, и кад вас издвоје и вређају и од-
баце ваше име као зло – због Сина човечијег. Радујте се у тај дан и ликујте, 
јер гле, велика је ваша награда на небу; њихови очеви су исто тако чинили 
пророцима. (...) Тешко вама кад сви људи о вама лепо говоре; њихо-
ви очеви су тако чинили лажним пророцима.“2

Читава историја хришћанске новозаветне Цркве, почевши од најранијих 
времена, одвијала се у знаку испуњења ових Господњих речи. Овај период 
земаљске повести се и даље одвија у знаку узвисивања и поштовања верских 
учитеља који заговарају религијске принципе који нису засновани на Све-
том писму, као и у одбацивању поруке истинитих Божијих слугу. Апостоли 
су о овој појави посведочили на следећи начин:

„А и сви који желе да живе побожно у Христу Исусу биће гоњени.“ (2. Ти-
мотеју 3:12. Нагласак мој.).

1 Ев. по Матеју 7:13-14.

2 Ев. по Луки 6:22-23, 26.
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„Ако вас вређају за име Христово, будите блажени, јер Дух славе и Дух 
Божији почива у вама. (...) Ако пак страда као хришћанин, нека се не стиди, 
него нека слави Бога тим именом“. (1. Петрова 4:16).

За време док Црква Божија бива прогањана од стране безверних, биб-
лијски писци предвиђају напредак лажних наука свих врста и њихових вер-
ских пропагатора:

„А зли људи и варалице напредоваће на горе – варајући и варајући се.“ 
(2. Тимотеју 3:13).

„Драги моји, не верујте сваком духу, него проверавајте духове – јесу ли 
од Бога, јер су многи лажни пророци изишли у свет. (...) а сваки дух, 
који не исповеда Исуса, није од Бога; и то је антихристов дух за кога сте чули 
да ће доћи, и сад је већ у свету. Ви сте, дечице, од Бога и надвладали сте их, 
јер је већи онај који је у вама него онај који је у свету. Они су од света; 
зато говоре од света и свет их слуша. Ми смо од Бога. Ко познаје 
Бога слуша нас; ко није од Бога не слуша нас. По томе познајемо духа истине 
и духа преваре.“1

Ко су лажни пророци у новозаветном хришћанству?

„Пазите на себе и све стадо, у ком вас је Дух Свети поставио за епископе, 
да напасате Цркву Божију, коју је стекао својом крвљу. Ја знам да ће после 
мога одласка међу вас ући зверски вуци који неће штедети стада. Па и од 
вас самих устаће људи који ће говорити наопаке ствари – да повуку за 
собом ученике.“2

„Децо, последњи је час, и као што сте чули да ће антихрист доћи, тако су 
се сад јавили многи антихристи; по томе познајемо да је последњи час. Од 
нас изиђоше, али не беху од нас; јер да од нас беху, остали би са нама; 
него требало је да се покажу да нису сви од нас. А ви имате помазање од 
Светога и сви то знате. Не писах вам као да не знате истине, него зато што је 
знате и што ниједна лаж није од истине.“3

Према управо наведеним речима Христовим Духом надахнутих апосто-
ла, лажни учитељи Цркве су се, пре свега, појавили из редова епископа, тј. 
старешина (надгледника) које су поставили и рукоположили сами апостоли. 
Веома је важно да запамтимо Павлове и Јованове речи које говоре о томе да 
ће лажни учитељи говорити „наопаке ствари“ као и да „ниједна лаж није од 
истине“. Ове људе, који су дозволили сотони да их скрене са пута еванђеоске 
истине, ап. Павле назива „зверским вуцима“. Исто снажно поређење корис-
ти и сам Господ Христос говорећи:

„Чувајте се лажних пророка, који вам долазе у овчјем руху, а изнутра су 
грабљиви вуци.“4

1 1. Јованова 4:1, 3-6. Нагласак мој.

2 Дела апостолска 20:28-30. Нагласак мој.

3 1. посланица Јованова 2:18-21. Нагласак мој.

4 Ев. по Матеју 7:15. Нагласак мој.
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Особине и начини деловања лажних учитеља

„Јер ће се јавити лажне месије и лажни пророци, те ће чинити велике 
знаке и чуда, да заведу – ако је могуће – и изабране. Ето, рекао сам вам 
унапред.“1

Оно што најпре запажамо у последње цитираним Исусовим изјавама јес-
те тежња оваквих пророка да преваре праве Господње следбенике и врате их 
са правог пута на пут пропасти – пошто су већ обманули велики део осталог 
формално религиозног народа. Друго, запажамо да је овакве људе веома 
тешко разликовати од правих Божијих слугу (барем што се њихове споља-
шњости тиче). Они су обучени у „овчије рухо“, тј. украшени разним „врли-
нама“ које религиозни људи цене, као што су слаткоречивост, испосништво, 
дуге молитве, посебан начин одевања итд. Из тог разлога они бивају сматра-
ни светим људима, те им се указује посебна почаст. Уступају им се прочеља 
на различитим манифестацијама, људи пред њима врше поклоњења, љубе 
им „скуте и рукаве“, називају духовним оцима... 

 Исус Христос је о оваквим верским вођама изрекао следеће:
„А сва своја дела чине да их људи виде: јер шире своје молитвене записе 

и праве велике ресе на хаљинама, воле прочеље на гозбама и прва места у 
синагогама, поздраве на трговима и да их људи зову ‘рави’. Ви се не зовите 
‘рави’, јер је један ваш учитељ, а ви сте сви браћа. И никога на земљи не 
називајте својим оцем; јер је један Отац ваш небески. Нити се називајте 
наставници, јер је један наставник ваш, Христос.“2 

Лажни пророци се, дакле, народу у коме делују представљају као правед-
ни, следбеници и заступници јединог правог хришћанског учења и његовог 
тумачења. Ипак, постоје две чињенице које су веома изражене, на основу 
којих свако ко је непристрасан може да донесе сасвим логичан и исправан 
закључак. Као што сам већ поменуо, те чињенице су:

- проповедање лажног, небиблијског учења и
- нехришћански живот (понашање супротно одредбама Христовог 

еванђеља и вођства Светог Духа).
Сматрам да смо у свим ранијим поглављима довољно рекли о „истини-

тости“ вероучења које заступа традиционално хришћанство Истока. Оно 
што је сигурно јесте да из неправилног веровања не могу да произађу ни 
дела која би уистину била Богу угодна.

Стога сматрам да сваки читалац ове књиге има пред собом релативно 
лак задатак. За познање истините библијске божанске вере и њено јасно 
разлучивање од религијског система који није установљен на Светом писму 
потребна је Божија милост и вођство Духа Светога који пребива у наново-
рођенима.

Господ Христос је рекао:

1 Ев. по Матеју 24:24-25. Нагласак мој.

2 Ев. по Матеју 23:5-10. Нагласак мој.
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„Ја сам дошао на свет као светлост, да ниједан – који верује у мене – не 
остане у мраку.“1

Тамни лавиринти лажних вера којима заведени тумарају у сопственој 
тескоби и безизлазу, следећи своје вође, могу да буду претворени у истинску 
стазу божанске светлости. Христос је обећао избављење из таме непозна-
вања Бога. Оно што је потребно јесте веровати му на реч, и поуздати се у 
Њега као Спаситеља и Господа. Када се особа одлучи да следи Исуса Христа 
у чврстој вери, Свети Дух постаје њен стални водич и пратилац, који пред-
ставља гарант њеног сачувања у „вери која је једном заувек предана свети-
ма“.

За разлику од ненановорођених људи који се од рођења налазе у духов-
ном мраку и самим тим представљају сигуран плен лажних пророка, Хрис-
тово упозорење „чувајте се“ односи се на његове искрене вернике. Божијом 
благодаћу, Христос је своје изабранике учинио делом свог великог стада 
које следи једино њега као Пастира. Искрени Господњи следбеници, који 
теже да му увек и у свему буду угодни, свакако немају ни најмању жељу да 
следе лажне учитеље, који у заведености држе велико мноштво.

Он сам је рекао:
„Ја сам добри пастир. Добри пастир полаже свој живот за овце. Најам-

ник, који није пастир, коме овце не припадају, гледа вука како долази, те 
оставља овце и бежи, а вук их граби и распуди, јер је најамник и не мари за 
овце. Ја сам добри пастир, и знам своје и моје овце познају мене. 
Као што Отац познаје мене и ја познајем Оца, и полажем свој живот за овце. 
Имам и друге овце, које нису из овога тора; и њих треба да доведем, па ће 
слушати мој глас и биће једно стадо, један пастир.“2

1 Ев. по Јовану 12:46.

2 Ев. по Јовану 10:11-16. Нагласак мој.
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20.
ко Су еванђеоСки хришћани?

„Они му пак рекоше: ми из Јудеје нисмо примили никакво писмо у вези 
са тобом, нити је ко од браће дошао и јавио или рекао што рђаво о теби. 
Ипак, биће нам задовољство да од тебе чујемо шта ти имаш на уму; 
познато нам је, наиме, за ову секту – да се свуда против ње говори.“

Дела апостолска 28:21-22

Према Божијој милости, пред вама је, поштовани читаоци, последње 
поглавље ове књиге. У њему ћемо, након кратког подсећања на све раније 
речено, сагледати историјски развој еванђеоског хришћанства, односно ис-
тините Цркве Христове од најранијих времена па све до данас. 

За разлику од религиозне институције чија смо веровања, установе и 
обреде разматрали од почетка ове студије – и на крају аргументовано за-
кључили да она нема никаквог права да се назове „светом и апостолском 
црквом“, права Црква Христова установљена је у првој половини I столећа 
и у непрекинутом континуитету наставља да постоји и делује до данашњих 
дана. Наиме, према речима Господа Исуса Христа, Црква коју је Он устано-
вио – постојаће све до краја времена и одолеће свим – па и најтежим иску-
шењима. Наравно, као што смо и раније истакли, појам Цркве Христове у 
библијском смислу се умногоме разликује од њене касније представе. Као 
што је познато, васељенско Православље, као и римокатолицизам, пропове-
да припадност Цркви свих оних који су прошли кроз „свету тајну крштења“, 
па макар највећи део тих људи проводи свој живот у апсолутној незаинте-
ресованости у односу на Бога и Библију. Са друге стране, светописамско 
учење о Цркви Христовој подразумева да њој припада само релативно мали 
проценат људске популације (Мт. 7:13-14), односно онај који је нановорођен 
Божијим Светим Духом и који настоји да у сваком сегменту свога живота 
угоди своме Богу и Оцу (Мт. 7:21). Једна од значајних карактеристика Цр-
кве Христове о којој смо говорили већ и раније јесте прогоњеност, односно 
мржња света који се налази под сотонском управом – према њој која следи 
свога Спаситеља. Наравно, највећа мистерија са којом смо се сусрели у овој 
књизи јесте постојање дубоке заслепљености ненановорођених припадника 
традиционалних хришћанских цркава – који своје организације сматрају 
богоугодним (и поред поседовања великог броја противбиблијских учења), 
а еванђеоске заједнице верника које своју веру управљају управо према Све-
том писму сматрају богоотпалим. На почетку овог поглавља навео сам текст 
из Дела апостолских, који истиче чињеницу да се „против секте Исуса из 
Назарета свуда говорило“. Говорило се тада, а говори се и у данашње време. 
Но ипак, истина је једна. А она гласи да институција која проповеда спасење 
уз помоћ верских обреда (спасење делима), проглашава многобројне пос-
тапостолске новотарије оригиналним хришћанством и крунише Исусову 
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мајку Марију на место некадашње богиње Иштар – сматрајући је небеском 
царицом (и то све на основу апокрифних еванђеља и учења јуродивих свети-
теља) не може бити названа Христовом Црквом. Истина, дакле, која ће овом 
књигом изненадити многе, гласи да традиционално хришћанство Истока и 
Запада – оличено у Православној и Римокатоличкој религијској институ-
цији никада није имало нити ће икада имати ичега заједничког са Црквом 
Божијом, коју је у првом веку установио Господ и Спаситељ Исус Христос. 
Једина додирна тачка традиционалног хришћанства са Црквом Христовом 
успостављана је само у тренуцима прогонства при чему је оно прво увек 
било у улози прогонитеља - а ово друго у улози угрожаваног, прогоњеног и 
сузбијаног најбруталнијим методама. 

Иако смо о теми деловања и угрожавања еванђеоских хришћана (у Ср-
бији) говорили и у поглављу „Црква која прогања“, у овом ћемо сагледати 
историју развоја важнијих географских целина целокупне, односно опш-
тесветске Цркве Христове у току главног дела тока новозаветне историје. 
Преглед историјских догађаја којима ћемо се бавити биће заправо сагледа-
вање прилично магловите и намерно прикриване историје праве Христове 
Цркве – односно историје верских покрета које је прогањала и анатемисала 
институционализована црква – лажно се представљајући правом наслед-
ницом Господњих апостола. Мање или веће групе хришћана, које су током 
историје трпеле невоље и страдања, исповедале су веровања првовековне 
апостолске Цркве, а то су спасење благодаћу кроз веру у Спаситеља, рођење 
од Бога Светим Духом, једног посредника између Бога и људи – Господа 
Исуса Христа, а одбацивале новине попут заступања Марије и светаца, све-
тих тајни, специјалног свештенства у црквама, употребе тамјана и свећа… 
Почећемо готово од самога почетка хришћанске ере, од друге половине II 
века, када су већ полако почели да се осећају утицаји доктрина које су биле 
стране веровању Христових апостола и њихових директних наследника.

ИСТОРИЈА ПРАВЕ ХРИСТОВЕ ЦРКВЕ 
(до XVI столећа)

На аргументоване тврдње еванђеоских хришћана, који се данас углавном 
сматрају делом протестантског света1, да њихово веровање и црквена тради-
ција воде порекло од најранијих времена – православни теолози одговарају 
углавном подругљиво. Они, наравно, сматрају своју Православну цркву на-
стављачем апостолског хришћанства, и веома лако себе доводе у везу са цр-
квом IV столећа из времена цара Константина. Наравно, следећи такав ред, 
они настављају још и даље у прошлост и своју цркву логично представљају 
као ону која је произашла директно из апостолског рукополагања. Међу-
тим, као што смо то објаснили у поглављу о светим тајнама (у делу о светој 
тајни свештенства), аутоматизам наследности апостолског рукополагања 

1 Из тог разлога смо и ми, у овој књизи, у понеким поглављима користили назив „еванђеоски 
протестанти“ иако тај назив са историјске тачке гледишта није тачан – као што ће у овом 
поглављу бити приказано.
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(прејемства) ни у апостолско време а ни касније није носио никакву гаран-
цију непогрешивог преношења здраве библијске науке на касније хришћан-
ске генерације. То свакако потврђује и велика разлика између новозаветне 
апостолске науке са једне и науке „Цркве“ у IV и у наредним столећима са 
друге стране. Истинитост тврдње еванђеоских хришћана о потпуној безна-
чајности „апостолског прејемства“ у случајевима одступања од првобитне 
апостолске науке потврђују чак и неки од православних аутора. Реч је о пра-
вославним монасима са Свете Горе, који заступају антиекуменизам и осуђују 
неке од званичних Православних цркава због сарадње са неправославнима 
(јеретицима). Подсетимо се шта они казују о томе, наводећи, између осталог 
и делове I канона св. Василија Великог:

„Када говоримо о апостолском прејемству, није довољно да 
докажемо да постоји непрекинути ланац рукоположења који 
допире до апостола. Христова Црква не зависи од слова закона, нити од 
механичког чина полагања руку. Ако они, који су рукоположени, нису има-
ли истиниту веру, њихово рукоположење је неважеће и даље се не може го-
ворити нити о свештенству, нити о апостолском прејемству. Полагање руку 
на оне који постају свештеници од стране правог епископа, преноси благо-
дат Свесветога Духа. Да ли Свети Дух може да обитава тамо где је лаж? Где је 
јерес? (...) Какву вредност онда има само ритуално Апостолско 
прејемство код оних, од којих је Дух Свети одступио? (...) Јер, ако 
су први који се отцепише били рукоположени од Отаца и полагањем њи-
хових руку они добише дар Духа, ипак пошто су отпали, постали су обични 
људи и нису имали власт да крштавају нити да рукополажу, нити су мог-
ли пренети благодат Светога Духа на друге пошто су је и они 
сами изгубили.“1

Са друге стране, поред очигледне историјске повезаности модерне Пра-
вославне цркве са црквом IV века, постоје такође и поуздани докази за по-
везивање данашњег еванђеоског хришћанства са хришћанством предконс-
тантиновског периода, и то како по питању организације, тако и по питању 
њихове догматске усаглашености. Православни богослови, због арогантног 
става којег испољавају према протестантима, углавном нису, нити желе да 
буду упознати са чињеницама историјског постојања истините Христове 
Цркве током свих протеклих векова новозаветног периода. Због своје не-
упућености и недовољног познавања оног дела црквене историје за који они 
сматрају да је у потпуности маргиналан и без великог значаја, и убеђености 
да једино они и римокатолици поседују непрекинути континуитет црквеног 
постојања све од апостола, православни богослови износе између осталог и 
овакве приговоре:

„Уобичајена Протестантска теорија Црквене историје је да је Црква „от-
пала“ од времена Цара Константина, па све до Реформације. (...) Неки Про-
тестанти ће да тврде како је увек постојала нека група правоверних која је 
онда представљала и носиоце Божје цркве. Међутим, где су докази о томе? 
Често се спомињу Валдежани (Валденци) као правоверни и то код већине 

1 Јудин пољубац, стр. 276-277. Нагласак мој.
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секти. Заборављају да Валденци нису постојали све до 12-ог века. Тешко је 
поверовати да су те „правоверне“ групице преживљавале преко хиљаду го-
дина, а да нису оставиле никакве опипљиве доказе о томе да су уопште и 
икада постојале.“1

Будући да православни, дакле, нису упознати са историјом истините Цр-
кве Христове и њеним постојањем кроз векове као маргинализоване и про-
гоњене мањине (управо према речима Господа Исуса Христа), у наставку 
овог поглавља биће описано њено историјско присуство као и њена судбина, 
која у свему наликује Христовом страдању и судбини првовековне Цркве 
апостола.

Говорећи о модерним баптистима, као еванђеоским хришћанима, тј. вер-
ницима који припадају Телу Христовом, dr Edward Watke Jr. је у тексту под 
насловом „Због чега баптисти нису протестанти?“ изнео следеће закључке:

„Обично се људе сврстава у једну од три религијске скупине. Ако ниси 
Жидов или римокатолик, људи аутоматски мисле да си протестант. Стога 
баптисте обично називају протестантима.

Израз „протестанти“ почео се користити након протеста и апела неких 
лутерана и вођа реформираних цркви на Другом концилу у Speieru, 1529. го-
дине. Сврха тог римокатоличког сабора била је изнаћи начин да се заустави 
напредак лутерана и осталих који нису сурађивали са папом. Протест тих 
црквених вођа пред концилом био је обрамбена мјера која их је требала за-
штитити од одлука тог истог концила. Познати црквени повјесничар, Philip 
Schaaf, изјавио је слиједеће: „Због тог протеста и апела лутеране су назвали 
протестантима.“ (History of the Christian Church, Vol. 12, /povijest kršćanske 
crkve/ str. 692.) Иста та чињеница наведена је у Католичкој енциклопедији, 
Свезак 12, стр. 495.

Лутерански вође који су се појавили пред концилом говорили су у 
своје име, не у име баптиста. Мрзили су и прогонили баптисте исто 
као и римокатолици. О баптистима су писали: „Свим анабаптистима 
(баптистима) и поново крштеним особама, одраслим мушкарцима или 
женама, судит ће се и бит ће усмрћени ватром, мачем, или на неки 
други начин, као што и доликује тим особама, без претходног преис-
питивања духовних мишљења.“ Будући да баптисти нису имали удјела у том 
протесту, неисправно их је називати их „протестантима“.

Повијесно гледано, баптисти нису протестанти. Протестанти су се поја-
вили у шеснаестом столећу. То су лутерани, реформирани и други, који 
су некоћ били римокатолици па потом, попут Luthera, Calvina и Zwinglija, 
напустили римокатоличку цркву. Баптисти никада нису били у ри-
мокатоличкој цркви. Они се нису појавили у доба реформације 
него стотине година прије тога.

Тврдило се да је до доба Martina Luthera постојала само једна религијска 
група, римокатоличка црква. Повијест не признаје то гледиште. У сваком 
раздобљу повијести цркве постојале су групе које су вјерова-

1 Преузето са интернета: Део текста John-a Whiteford-a, под насловом: Само свето писмо (Sola 
Scriptura), Православно објашњење протестантског учења. 
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ле на исти начин као што данас вјерују баптисти. Неки од њих 
били су: монтанисти (150. после Христа), новацијани (240. после Христа), 
донатисти (350. после Христа), павлицијани (650. после Христа), албигензи 
(1022. после Христа) и валдензи (1170. после Христа).

То је у складу са свједочанством кардинала Hosiusa, римокатоличког 
прелата којему је папа Pavao IV повјерио рад на сузбијању некатоличких 
група. Он је рекао: „Да баптисти нису били тако тешко мучени и клани ма-
чем у протеклих 1200 година, намножили би се у већем броју неголи сви 
реформирани.“ (Писма Apud Opera, str. 112. i 113.). Запазите како тај 
римокатолички учењак говори о немилосрдним прогонима које 
су подносили баптисти, и како их јасно одваја о реформираних 
и сматра да су настали 1200 година прије протестантске ре-
формације. Такођер је очито да баптисти нису протестанти будући да су 
их протестантски реформатори и њихови сљедбеници немилосрдно про-
гањали.“1

У наставку поглавља укратко ћемо сагледати особености сваког од ма-
лочас помињаних покрета насталих „у крилу древне Цркве“, и јасно уочи-
ти сличности са данашњим еванђеоским хришћанством. Неке од њихових 
најзначајнијих карактеристика биле су строг и узвишен хришћански морал, 
веровање у скори Христов повратак и успостављање хиљадугодишњег царс-
тва, као и наглашено учење о важности улоге Светог Духа у животу поједи-
наца и Цркве у целини.

Монтанисти

Покрет монтаниста настао је средином II века нове ере (свега 50-так го-
дина након смрти последњег Христовог апостола), као реакција на почетке 
отпаднућа Цркве од учења и богослужбене праксе које су заговарали Хрис-
тос и његови апостоли. Ево шта о настанку овог покрета казује историчар E. 
H. Broadbent:

„Опажајући све већу свјетовност у Цркви и уочавајући како је међу вођама 
ученост преотимала мјесто духовној сили, многи вјерници били су све јаче 
прожети дубоком чежњом да што потпуније искусе испуњење Светим Ду-
хом и да се његова сила очитује; очекивали су духовно пробуђење и враћање 
апостолском научавању и пракси. У Фригији је Монтанус почео научавати 
156. године, протестирајући са својим сљедбеницима против превладавајуће 
површности у односима Цркве према овом свијету. (...) Монтанисти су се 
надали да ће успоставити заједнице које ће се вратити првобитној побож-
ности, тако да ће у њима припадници живјети у свакодневном очекивању 
доласка Господњег; надаље су истицали да се у заједници мора Светом Духу 
дати његово право мјесто.“2

1 Dr. Edward Watke, Jr.; Biblijske istine naše vjere, Pouke o osobitostima baptističkog vjerovanja, na 
hrvatskom jeziku, bez godine izdavanja. Croatian (Izvornik: Biblical Truths for Our Faith; Izdavač: 
Couriers for Christ, 3030 East County Rd. E, Oshkosh, WI 54904 – 9371, USA). Нагласак мој. 

2 E. H. Broadbent, Jedna povijest Crkve, str. 12-13, naglasak moj. Zagreb 1989. god.
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На истоку Римског царства монтанисти су се издвајали у посебне зајед-
нице због неразумевања које су доживљавали, док су на западу још дуго 
припадали систему „званично установљених“ црквених заједница. Њихово 
веровање је било истоветно као и код других хришћана – што ће рећи да 
монтанисти нису били нека јеретичка секта. Ипак, од других верника су се 
разликовали по озбиљности прихватања и практиковања своје вере – која је 
код многих почела да слаби и не доноси зреле духовне плодове:

„Раздори међу кршћанима су увек жалосни а у неком смислу разила-
жење Цркве с монтанистима било је посебно жалосно. Монтанисти су у не-
ким стварима били друкчији од осталих кршћана али монтанисти који су 
умрли у прогонствима били су међу најславнијим мученицима.1 Монтанис-
ти су вјеровали као и други кршћани. Живјели су по кршћанским нормама с 
неуобичајеном строгошћу у вези с одржавањем постова, давањем за потребе 
заједнице, без компромиса с поганским свијетом вани, без бјежања од про-
гонства.“2

„Један човек, који је из незнабоштва прешао у хришћанство, по имену 
Монтан; био је из варошице Пепузе, раније незнабожачки свештеник, а 
после је постао строг Хришћанин. Уопће, још као незнабожац, склон 
строгим назорима, изгледаше му тадања црквена дисциплина веома либе-
рална, млака, и мислио је: ако Христос није прописао строжију дисципли-
ну, чинио је то стога, што је црква тада била још у младости, а да сада, када 
је црква већ у свом зрелом добу, када ће наскоро наступити парусија (други 
долазак) Христова, да се усаврши црква и да се оснује у Апокалипси обећано 
1000-годишње царство Христово, треба више озбиљности и строже дис-
циплине.“3

Овакви духовни квалитети и враћање високим моралним нормама прво-
вековног хришћанства, ка покрету монтаниста привукли су и познатог кар-
тагинског презвитера и учитеља ране Цркве Тертулијана, који је постао њи-
хов члан и ватрени заговорник:

„Висока морална правила монтаниста, а изнад свега њихово одбацивање 
компромиса, придобили су и самог Тертулијана 207. год. који је преузео 
вођство сљедбе у сјеверној Африци, гдје нису често били познати као монта-
нисти него као тертулијанисти.“4 

Покрет монтаниста је, према Јевсевију Поповићу, трајао све до VI сто-
лећа, и поседовао своју посебну јерархију (црквене старешине) независно од 
званичне – морално и доктринално посртајуће „Цркве“. Према истом ауто-
ру, монтанисти су били први који су у хришћанском свету почели да користе 

1 Пример посебно дирљивог страдања због своје хришћанске вере десио се у Картагини 207. 
године. Наиме, двоје погубљених ради Христа били су Перпетуа и Фелицитас, који су припа-
дали званичној Цркви, али у исто време снажно наглашавали да припадају покрету монта-
ниста. Види у: Broadbent, Jedna povijest Crkve, str. 13.

2 John Foster, Crkvena povijest 1, 29-500, Počeci, str. 60. Dobra Vest, Novi Sad, bez godine 
izdavanja.

3 Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 356-357. Нагласак мој.

4 Јоhn Foster, Crkvena povijest 1, str 60.
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титулу „патријарх“ за врховног старешину над осталим својим епископи-
ма.1

Новацијани

Отприлике један век после оснивања покрета монтаниста (на Истоку), на 
Западу је започело буђење одређених група верника који су око себе такође 
уочили опадање система оних духовних вредности који су се подразумевали 
на почетку хришћанске ере.

„Скретање с оригиналног узора даног у Новом завјету за цркве наишло је 
већ од почетка на жилав отпор и довело је до тога да су се често унутар дека-
дентних цркава стварали кругови, који су се држали даље од зла, и надали 
се да ће можда моћи послужити као средство за исправљање и обнову све-
укупне цјелине. Неке такве кругове су искључили, па су се скупљали као по-
себне заједнице. Други су сами напустили систем и обликовали нове зајед-
нице, увиђајући да је немогуће помирити се с постојећим стањем. И једни и 
други појачавали су обично оне скупине, које су већ од почетка 
сачувале првобитну праксу и научавање Новог завјета и апос-
тола. У каснијим стољећима још се наилази на цркве, које су насљедовале 
апостолску науку и позивале се на непрекинути пријенос сведочанства гене-
рације у генерацију изравно чак од Дванаесторице апостола.“2

Ове групе верника назване су касније новацијанима, иако није извесно 
да су саме себе тако називале. Наиме, након мученичке смрти римског епис-
копа Фабијана 250. године, на његово место је постављен презвитер Корне-
лије. Међутим, строжија струја хришћана у Риму, која се није слагала са Кор-
нелијевом млакошћу и толерисањем недуховних људи у цркви, поставила је 
над собом другог црквеног старешину. Њихов епископ звао се Новацијан, а 
ступио је на дужност „супротепископа“ римског уз претходно рукополагање 
од стране неких других италијанских епископа3. Новацијан и његове при-
сталице биле су екскомунициране на сабору у Риму 251. године, али се њи-
хова ригористичка струја заговорника строгог хришћанског морала и даље 
ширила и јачала. Новацијан је касније пострадао као мученик за Христа, а 
покрет новацијана трајао је још неколико векова после његове смрти:

„Новацијанство је имало присталица не само у Италији, него и ван Ита-
лије, чак и на Истоку, и беше прилично моћна и због свог морала ува-
жена секта. Али тврдокорност и фанатизам новацијанаца никад не по-
пушташе, и сви покушаји, да их измире са опћом или католичком црквом, 
не успеше, док не изумреше. У VI столећу још увек их налазимо, али у VII 
већ не.“4

1 Види у: Општа црквена историја, том први, стр. 358.

2 Broadbent, Jedna povijest Crkve, str. 15-16, naglasak moj.

3 Види у: Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том први, стр. 360-361.

4 На истом месту.
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Донатисти

Следећа група хришћана која је заступала бескомпромисност по питањи-
ма вере и морала, насупрот ставовима већинске цркве која је толерисала 
различите видове безкарактерности хришћанских вођа, били су донатисти. 
Ова велика група хришћанских верника из северне Африке, предвођена 
супротепископом картагинским Донатом, протествовала је због неправил-
ног и недуховног поступка приликом постављања епископа Цецилијана, 
који је заменио умрлог Мензурија. Наиме, донатисти су сматрали да није 
било у реду да новог еп. Цецилијана посвети и у службу уведе аптуншки 
епископ Феликс – који је према неким вестима извршио издају Цркве у вре-
ме Диоклецијана предавши на спаљивање мноштво хришћанских књига. 
Из тог разлога донатисти су упутили жалбе најпре свим црквама, а потом 
и цару Константину – ради поништавања Цецилијановог избора. Међутим, 
како је и супротстављена странка деловала у исто време, успело јој је да од 
других цркава (на црквеним саборима у Риму 313., у Арелату (Галија) 314. и 
Милану 316. године), као и самога цара, издејствује признање Цецилијана 
за званичног епископа Картагине.1 Након што су њихови приговори о томе 
да хришћански епископи морају да буду особе високог морала и бескомпро-
мисни у вери – а не њени издајници, одбијени, донатисти су се одвојили од 
званичног црквеног система и наставили са доследним поштовањем учења 
Светог писма и хришћанске вере. Пошто се верске затегнутости нису сми-
ривале деценијама, почетком V века сазван је велики сабор у Картагини на 
коме је присуствовало преко 560 донатистичких епископа и оних из „зва-
ничне цркве“, на коме је покушано коначно убеђивање донатиста да прили-
ком вршења светих радњи и чинова нису првенствено битни морални и ка-
рактерни квалитети свештенослужитеља – већ пре свега свети чинови који 
сами по себи зраче божанском благодаћу. Главни заговорник ове тезе био 
је чувени хипонски епископ Августин, а она је и до данашњих дана остала 
популарна у Православној и осталим традиционалним црквама:

„Ова је борба трајала неслабљеном жестином до 411. год., када је после 
многих тужаба африканских синода и епископа по налогу цара Хонорија 
сазван у Картагини велик збор донатиста (279 епископа) и ортодоксних (286 
епископа) на диспут. Од стране ортодоксних диспутацију је водио особито 
чувени ипонски епископ Августин (умро 430.), који је покушавао, да увери 
донатисте – иако је држао да није неоправдано против њих употребити 
и насилне мере, пошто се уверио о њихову упорству и пошто је указао на 
заповест у Јеванђелију (Лук. XIV. 23): „Coge intrare“ (присили их да уђу)! 
– особито о томе, да важност светих радња не зависи од моралног 
достојанства активног при радњи презвитера или епископа, 
него од благодати Божје, и да црква не престаје тиме бити све-
та, ако у њезиној средини има и несветих, јер ће само у оностраној 
цркви, на небу бити само светих, а цркву на земљи је сам Христос упоредио 

1 Види у: Општа црквена историја, том први, стр. 534.
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са мрежом, у којој је поред чистих риба и нечистих, и са њивом, на којој 
расте пшеница и кукољ.“1

Ово Августиново мишљење било је у потпуној супротности са науком 
апостола у Новом завету. У њему не постоји ни помен благодатности коју 
у себи носе свете тајне - али се зато заговара високи морал хришћанских 
вођа! Наравно, треба запазити да Августин погрешно тумачи и иначе веома 
јасна значења еванђеоских казивања у којима Христос указује на Цркву као 
збир различитих појединаца „и светих и несветих“.2 Истина је да је Господ 
напоменуо да ће међу тзв. „обичним“ крштеницима бити и оних који неће 
бити истински нановорођени (попут примера у првој Цркви, какви су били: 
Симон врачар (Дела ап. 8. гл.), Именеј и Александар (1. Тимотеју 1:19-20), 
Филит (2. Тимотеју 2:16-18), Диотреф (3. Јованова ст. 9-10) и сл.) те да се та 
ситуација на земљи не може избећи. Међутим, што се тиче епископа (през-
витера) и ђакона, Нови завет налаже да они морају да буду проверени и пос-
већени људи, здрави у вери и непорочног живота, а не макар какви.3 Ипак, и 
поред мањкавости оваквих Августинових аргумената, једна група донатиста 
прихватила је његово објашњење и вратила се у окриље званичне цркве. Са 
друге стране, друга група је остала доследна својим ставовима и јединствена 
по питању држања апостолског учења и по овом питању.

Донатисти као верска струја у Египту постојали су све до краја VII века, 
односно до пристизања муслимана, који су својим утицајем допринели ње-
ном постепеном гашењу.

Павликијани

Следећа значајна група истинских Христових следбеника, а чију ћемо 
историју поменути у овом поглављу јесу павликијани. Ни о њима, као ни 
о многим другим мањинским прогањаним групама немамо превише исто-
ријских података – а пре свега из разлога њиховог систематског уништа-
вања које су предузимале званична римска и византијска црква. Као и о 
хришћанима првих векова, тако и касније, сотона је (кроз световну паган-
ску а затим религиозно „хришћанску“ власт) ширио најразличитије лажи 
о истинитим Христовим следбеницима – проглашавајући их јеретичким и 
гнусним групацијама које упражњавају сваковрсни неморал. Такав је случај 
и са званичном историјском верзијом веровања и праксе коју су заступали 
павликијани – а која је до нас стигла из пера њихових противника и главо-
сеча, у овом случају православних владара и њихових црквених историчара. 
Историчар Јевсевије Поповић, преносећи записе ранијих православних пи-
саца4 о павликијанима, износи о њима следеће податке:

1 Општа црквена историја, том први, стр. 534-535. Нагласак мој.

2 Августин је мислио на текстове из ев. по Матеју 13:24-30; 13:47-50.

3 Види у: 1. посл. Тимотеју 3:1-13; 5:17-22; Титу 1:5-9.

4 Ови писци су заправо били записничари царице Теодоре која је у то време вршила прогоне 
павликијана, што само по себи казује да нису могли а нити су хтели да буду објективни.
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„Баш у време, кад је у Византијском Царству највише цветало моноте-
литство, наиме око 657. за владе Константа II (641. - 668.) појавила се на 
југоисточној граници Византијског Царства и специјално Мале Азије насп-
рам Сирије нова јерес, павликијанство, павликијанизам, и то као нова фор-
ма гностицизма и манихејства, због чега писци IX столећа павликијанство и 
називају новим манихејством.“1

Са друге стране, историчар Broadbent, који је своје проучавање усмерио 
на темељитије преиспитивање веровања тадашњих верских покрета, црпе-
ћи историјске податке из оно мало аутентичних извора, односно докумената 
који су остали сачувани од уништавања од стране званичне цркве – износи 
следеће чињенице:

„Увијек су многи ученици Господина Исуса сматрали да је савез Цркве и 
државе супротан новозавјетном научавању. Али кад год је Црква имала на 
располагању моћ државе, користила ју је за насилно сузбијање свих оних 
који су се удаљили од њеног система или су у било којем смислу одбили 
покорити се њеним захтјевима, док је велика множина због равнодушности 
или интереса, или пак због страха, попустила и пристала на макар вањс-
ку побожност. Но, увијек је било појединаца или скупина вјерника који се 
нису дали приморати на покоравање, него су се и даље трудили да слиједе 
Криста и да се држе научавања његове Ријечи и апостолске науке. Ови су 
непрекидно били мета прогонства. (...) Истински повијесни извјештаји о 
тим појавама свуда су били уништавани. Прогонитељи су настојали у 
потпуности уништити све трагове оригиналних докумената и записа 
тих кршћана. Напротив, писали су властите извјештаје и опи-
се у којима су износили најгоре клевете и измишљотине о тим 
Кристовим сљедбеницима и њиховом вјеровању с циљем да оп-
равдају своје окрутне поступке. Праве вернике су у тим исказима 
упорно означавали херетицима и приписивали им лажну науку иако су је и 
сами оптуженици побијали. (...) Од времена Манија оптуживали су 
цркве вјерника, који су се једноставно називали кршћанима, разликујући 
се тиме од других које су звали „римским кршћанима“, да су манихејске, 
иако су изјављивале да то нису, и чак се жалиле на ту неправду, што им се 
приписује научавања којих се оне не држе. Непрестано понављање неке 
тврдње није још доказ да је та тврдња истинита; а будући да писана 
оставштина ових кршћана не садржи ни трага манихејству, 
једино је разумно вјеровати да стварно нису држали ништа од 
те науке.“2

Према доступним историјским изворима, назив „павликијани“ је овим 
хришћанима дат од стране противника, из разлога њиховог честог цити-
рања стихова из Павлових посланица, као и заступања учења која су из њих 
произилазила. Из своје простодушности, припадници ове групе верника 
– а посебно њихове вође, надевали су себи имена новозаветних личнос-
ти – а посебно истакнутих Павлових сарадника. Један од старешина ових 

1 Општа црквена историја, том први, стр. 760-761. 

2 Jedna povijest Crkve, str. 43-45, naglasak moj.
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хришћанских заједница, који се звао Константин, узео је име Силван и под 
тим именом био познат по проповедању еванђеља широм Јерменије, Мале 
Азије и Месопотамије. Његово проповедање подразумевало је заговарање 
новозаветне еванђелске науке и одбацивање свих касније уведених цркве-
них догми – какве су биле поштовање икона, Богородице и других заблуда 
византијске цркве. Остале њихове вође биле су такође познате по имени-
ма сарадника ап. Павла. Историчар Јевсевије Поповић о карактеристикама 
њиховог богопоштовања и црквеног устројства казује следеће:

„Али они се и организоваше по тобож Павлову устројству цркве; уведоше 
многа мољења, одбацише сваку јерархију, све црквене церемоније, крштење 
сматраху само духовним, исто тако и евхаристију. Одбациваху и сваку 
спољашност у цркви, особито канонски пост и монаштво, 
поштовање Марије и светитеља, крста, икона и реликвија. 
Павликијани се брзо раширише, и наскоро беше их пуно у Великој и Малој 
Јерменској као и у Понту. На челу им беху само људи са именима Павлових 
ученика и сарадника, тако после Силвана, Тит, Тимотеј, Епафродит, Тихик 
и други.“1

Малочас поменути вођа павликијана по имену Силван (Константин) био 
је убијен по личном налогу византијског цара Константина Погоната 685. г. 
н. е., годину дана после издавања царског декрета против ове групе верника. 
Но, неустрашиво и непоколебљиво држање вође павликијана пред његовим 
мучитељима убрзо је довело до обраћења и преласка међу њих и главног 
царевог чиновника Симеона, који је био лично одговоран за Силваново по-
губљење. Ево како о овоме догађају пишу Broadbent и Јевсевије Поповић:

„Овај цар (Константин Погонат; прим. И. С.) издао је декрет 684. године, 
против заједница вјерника а нарочито против Константина Силвана, те је 
послао једног од својих службеника по имену Шимун, да декрет проведе у 
дјело. Да би дао нарочит нагласак погубљењу Константина Силвана, Ши-
мун је прибавио прикладно камење и заповиједио његовим особним прија-
тељима да каменују свога учитеља без обзира на то што су га већ тако дуго 
поштивали и љубили. Ставили су свој властити живот на коцку одлучно то 
одбивши и одбацивши то камење, али је био тамо назочан неки младић по 
имену Јуст; тога је Силван одгојио као свог посинка, с којим је Силван пос-
тупао нарочито њежно. Јуст је ипак бацио камен на свог доброчинитеља и 
убио га, задобивши тиме велику похвалу и награду од власти, те су га у јав-
ности успоређивали с Давидом кад је убио Голијата. Шимун је био дубоко 
такнут свим тим што је видио и чуо у Кибоси. Разговарајући с та-
мошњим кршћанима, пресвједочио се о истинитости њихова 
научавања и о исправност њихове праксе. Вративши се у Констан-
тинопол, није на двору могао наћи мира у души, те је послије трогодишњих 
унутарњих борби одбацио све, побјегао у Кибосу и тамо је под новим име-
ном Тит преузео и наставио животно дјело човјека чију смрт је раније био 
одредио. Није трајало дуго да се и он придружио великом броју 
мученика, јер је двије године касније онај исти Јуст, користећи се позна-

1 Општа црквена историја, том први, стр. 761. Нагласак мој.
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вањем живота међу браћом, дао многе податке бискупу, односно преко њега 
цару Јустинијану II. На темељу тога су многе могли ухватити, те су их зајед-
но са Шимуном јавно спалили. Храброст и чврстоћа мученика изјаловила је 
план прогонитеља, распиривши вјеру и храброст многих у ватри предања и 
свједочења, тако да се међу вјерницима подигло још више проповједника и 
учитеља, а заједнице се јачале и даље шириле.“1

„Константин или Силван буде у првом предиконокластичном перијоду 
гоњења за време цара Константина Погоната 685. по налогу цареву каме-
нисан; али при том је био тако равнодушан, да је царски чиновник Симеон, 
који је руководио каменисањем, на то постао павликијан и наследник му под 
именом Тит; но 690. за време Јустинијана II Ринотмита такође погубљен.“2 

Велико прогонство павликијана, који су, истини за вољу, само у току 
кратких периода били остављани на миру од стране византијских владара, 
наступило је за време царице Теодоре (у IX веку) која је и коначно Источ-
ној цркви донела „слободу“ иконопоштовања. Као последицу тога одлучила 
да сузбије све „јеретичке“ покрете који су негирали библијску заснованост 
овакве праксе. Православни историчар Јевсевије Поповић веома штуро, и 
то само у пола реченице, наводи да се „према њима (од стране православних 
Византинаца) грозно поступало“3, док Broadbent износи знатно више пода-
така о њиховим мученичким страдањима:

„Систематски покољ, спаљивање, утапљање, одрубљивање 
глава почело је изнова наредбама царице Теодоре и настављало 
се дуги низ година, иако није успјело пољуљати чврстоћу вјерника. Твр-
дило се да је између године 842. и 867. ревност Теодоре и њених инквизи-
тора узроковала смрт око стотину хиљада људи. Ово доба описао је 
Гргур Магистрос, који је 200 година касније, био задужен да прогони људе 
из истог разлога и на истом подручју. Он пише: „Прије нас су их многи гене-
рали и управљачи предавали не штедећи ни стараца ни дјеце и то с 
пуним правом. Штовише, наши патријарси жигосали су им чела утискујући 
на њих знак лисице..., други су им пак вадили очи говорећи: ‘Слијепи сте 
за духовне ствари, зато нећете гледати ни видљиве ствари’.“4

Оваква страдања натерала су павликијане да из византијских крајева 
пређу најпре на арапске територије, а потом да уз помоћ цара Јована Ци-
миска (969. - 976. г.) из Јерменије наставе са ширењем према Бугарској и 
Србији, као и другим крајевима Европе – Италији и Француској. У Бугарској 
и Србији ови верници су у X и XI веку били познати као богумили, у Ита-
лији као патарени а у Француској као катари. У Јерменији пак, ови Христо-

1 Broadbent, Jedna povijest Crkve, str. 47-48, naglasak moj.

2 Општа црквена историја, том први, стр. 762. Нагласак мој.

3 „Најнепријатељскије се понашала према павликијанима пријатељица икона 
царица Теодора (842. до 856.), која је 842. учинила дефинитивно крај борби против икона 
и која је хтела тада да се разрачуна и са павликијанима. Према њима се грозно посту-
пало, тако да се они у очајању латише оружја, и најпосле из византијских крајева пређоше у 
арапске...“ стр. 762. Нагласак мој.

4 Broadbent, str. 54, naglasak moj.



777

кО су еванђеОски хришћани

ви следбеници су били називани тондракитима (по имену града Тондраке) а 
почетком XI века је и један јерменски митрополит, по имену Јаков Харкски 
постао један од вођа а касније и мученик покрета павликијана. Према ис-
торијским подацима које наводи Јевсевије Поповић, павликијани односно 
богумили су се у Бугарској задржали све до XVII столећа.1

Богумили

Верски покрет богумила (катара, патарена), као што смо већ нагласили, 
своје директно порекло довео је од павликијана који су деловали до тога 
доба у току више векова. У новим подручјима у којима су се насељавали, ови 
павликијани (богумили) сусретали су се са истим неразумевањем неверног 
света (односно тзв. хришћана традиционалиста) као и у областима из којих 
су прогнани. О њима су се шириле најзлобније гласине, које су иако непо-
тврђене, хватале корена код народа који је у њих желео да верује. Постоји 
историјски документ који говори о чувеном лекару тога доба – Василију, 
који је био богумил и живео крајем XI и почетком XII столећа. Својим ле-
карствима и врлим хришћанским примером утицао је на многе и придобио 
их за Христа у кога је и сам предано веровао. За њега је чуо и сам византијски 
цар Алексије I Комнин, који га је позвао на разговор да га, тобоже због сопс-
твеног интересовања, испита о суштини његове вере. Василије је разговарао 
са царем мислећи да је овај заиста заинтересован за веру у Христа, убеђујући 
га да прихвати апостолску науку и веру у еванђеље. Међутим, цар Алексије 
је изненада разгрнуо завесу иза које се крио стенограф који је записивао 
све детаље разговора. Царевим слугама је било заповеђено да превареног 
лекара вежу и баце у тамницу. У њој је остао неколико година, а након што 
је 1119. године поново одбио да се одрекне своје вере, био је јавно спаљен на 
хиподрому у Цариграду. За време овога владара, као и његових наследника 
многи богумили су спаљени или доживотно затварани у тамнице.2 Истори-
чар Broadbent на основу доступних историјских докумената износи какво се 
мишљење у то време ширило о богумилима. Они су били оптуживани да су 
„вукови у овчијим кожама“ који живе кротким и побожним животом – само 
из разлога да би људе одвукли у пакао:

„Мишљења разних писаца о тим кршћанским заједницама у Малој Азији 
и Бугарској много се разликују, јер је било опћенито уобичајено да 
се о њима и њиховом научавању пише као о неописивом злу, али 
је ипак било и људи, који су о томе мислили другачије. Најранији писци су 
очито писали више субјективно, а мање повијесно.. Они оптужују „херети-
ке“ да се баве злим стварима, укључујући и неприродне тјелесне гријехе, 
понављају свашта што се препричава о њима, укључују много тога о Манију 
и о ономе што се писало против њега. Писац Euthymius (умро послије 1118.) 
каже: „Тражили су од оних који су слушали што научавају, да одржавају за-
повијести Еванђеља, да буду кротки и милосрдни и да обилују у братској љу-

1 Види у: Општа црквена историја, том други, стр. 111.

2 Види у: Broadbent, str. 59-60.
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бави... Тако они примамљују људе научавајући све добре и корисне ствари, 
али поступно човјека отрују и одвуку у пропаст.“ Један од старје-
шина у Бугарској, Космас, пише крајем десетог стољећа и описује богумиле 
као „горе и страшније од демона“, нијече то да вјерују у Стари завјет и 
у Еванђеље, даље тврди да не дају никакве части мајци Божијој нити крижу, 
да се ругају црквеним обредима и свим црквеним достојанственицима, пра-
вославне свећенике називају „слијепим фаризејима“, да тврде да се Вечера 
Господња у службеним црквама не узима према Божијој заповијести, и да 
крух не постаје Господиново тијело, него остаје обичан крух.“1

Ипак, малобројни писци из ондашњег времена, признавали су да у науци 
и понашању богумила нема ничег исквареног, осим њиховог непоштовања 
званичних црквених ауторитета. Неки од тих писаца који су се боље упозна-
ли са науком богумила (павликијана – торнака) долазили су чак до закључ-
ка да су међу њима пронашли праву изворну апостолску науку.2 

Богумилство је у Босну пристигло из Србије и Бугарске. О прогонима 
ових верника из Србије, за време великог жупана Стефана Немање, као и 
из Бугарске за време цара Борила, говорили смо у поглављу „Црква која 
прогања“. Овога пута ћемо се осврнути на даљу судбину богумила за вре-
ме њиховог вишевековног деловања на територији Босне. На босанској те-
риторији богумили су доживели свој највећи напредак и процват, а један 
од њихових највећих заштитника – а и сам њихов присталица био је бан 
Кулин. До времена насељавања Срба богумила који су били прогоњени из 
Немањине државе, и своје уточиште нашли у Босни, у овој држави је било 
мало православних и Православна црква је била слаба, док је много јачи 
био римокатолички утицај. Ипак, доласком богумила чија су верска схва-
тања била примамљива због употребе народног језика и високо моралног 
живота њихових припадника, религијска слика Босне (као и околних об-
ласти, Далмације и Хрватске) била је промењена. Римокатолицизам је због 
употребе латинског језика био непривлачан а посебно због каснијег веома 
бруталног односа према богумилима – тако да је маса народа прихватала 
нову веру доживљавајући притом велике Божије благослове и материјал-
но благостање.3 Међутим, римокатолици нису мирно посматрали ширење 
богумилства Босном, већ су вршили различите притиске. Након што су по-
разили Немањиног сина Вукана и преузели Хум 1198. године, Мађари су 
планирали напад на државу којом је управљао Кулин бан. На састанку који 
је одржан 1203. године, изасланици папе Иноцента III, подржани силом 
мађарског краља, извршили су притисак на богумилског владара који је 
обећао да ће се одрећи кривоверја и поново увести римокатолички верски 
систем. Међутим, обећање који је Кулин дао папи нимало није утицало на 
босански народ који је наставио да већински служи Господу противно од-
редбама и учењима традиционалног хришћанства. Како се богумилство и 

1 Наведено дело, стр. 60-61. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 61.

3 До модерних времена се у српском народу одржала позната изрека: „Од Кулина бана и доб-
ријех дана.“
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даље ширило, папа Хонорије III је позвао западне народе на крсташки рат 
против босанске државе. Након што се овом позиву западњаци нису одаз-
вали, сматрајући да тај поход не би задовољио њихове пљачкашке апетите, 
калочки архиепископ (из Мађарске) је понудио да поведе крсташки рат – уз 
услов да се његовој архиепископији подреди босанска територија.1 После 
војне победе над босанским владарима, римокатолици су спровели веома 
агресивну инквизицију над богумилским народом. Поред реда фрањеваца у 
Босну су насељени и доминиканци који су почели да спроводе исти онакав 
терор као и православни у Србији и другим источним земљама. Богумили су 
били убијани, спаљивани на ломачама а њихова имања отимана. Након пе-
риода римокатоличког управљања Босном, уследила је и владавина краља 
Драгутина (1282. - 1316. г.) који је био православан и уз потпору епископа 
Василија наставио са прогоном до тада прогоњених.2 Нешто касније, године 
1325., Рим је упутио писмо босанском бану тражећи од њега помоћ прили-
ком искорењивања богумила. Из овог писма можемо да увидимо и оптужбе 
које су на рачун ових верника упућивали римокатолици, сматрајући их пра-
вим сатанским следбеницима. Ево једног његовог дела:

„Знајући да си ти вјеран син Цркве, заповиједам ти да истријебиш хере-
тике који су под твојом влашћу и пружиш сву потребну помоћ Фабијану, на-
шем инквизитору, тим више што се велико мноштво херетика из разних зе-
маља сакупило у Босни, надајући се да ће тамо даље моћи да шире своје там-
не заблуде и да живе у сигурности. Ови људи надахнути лукавством 
старог непријатеља и наоружани отровом лицемјерства, кваре умове 
католика вањским показивањем једноставности и лажним присвајањем 
имена Кристова. Извана су понизни, а потајно убијају; то су вукови у 
овчјим кожама, који сакривају свој бијес, да би тако лакше преварили 
једноставне овце Кристове.“3 

Ово прогонство је делимично осујећено због међусобних размирица које 
су наступиле између два римокатоличка реда – фрањеваца и доминиканаца 
и то у току више година (1327. - 1336. г.). Ипак, кроз сав наредни период, 
све до коначне окупације Босне од стране Турака у XV веку, прогонства и 
страдања богумила су била настављена. Након Тврткове владавине, за вре-
ме које су богумили уживали какав-такав мир, уследили су поновни рато-
ви које је против Босне водио папа уз помоћ мађарских владара. Мађарски 
краљ Сигисмунд је 1408. године успео да уништи босанску војску и погуби 
126 босанских великаша одрубивши им главе, након чега је њихова телеса 
бацио у реку Босну недалеко од Добоја. 

Коначно, увидевши да су им римокатолици много већи непријатељи од 
Турака, богумилска властела је склопила принудни савез са муслиманским 
освајачима (који су већ били поробили Србију након битке на Косову 1389. 
год.), и без отпора им допустила да заузму босанске просторе. У каснијим 
вековима, дошло је до постепеног ишчезавања богумила у Босни, и то нај-

1 Види у: Чедомир Марјановић, Историја српске цркве, стр. 85-87.

2 Исто.

3 Broadbent, str. 65, naglasak moj.
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вероватније из разлога полаганог преласка њихових потомака у редове пок-
лоника исламске религије. Међутим, њихов вишевековни опстанак у овом 
делу Европе, упркос великим прогонствима и злочинима који су над њима 
чињени од стране римокатолика и православних, само је доказ велике Бо-
жије благодати која је била указана ради вечног спасења свима онима који 
су са њима долазили у контакт и имали прилике да се упознају са изворним 
учењем Христа и апостола. Њихови контакти са другим групама прогоње-
них верника из Европе са којима су сарађивали и пружали им уточиште, 
само је још један доказ братске хришћанске солидарности и љубави којом 
су се увек одликовали истински Христови следбеници. 

Богумили у овом делу Европе представљали су изузетно важну карику у 
ланцу континуитета постојања историјске Христове Цркве која је од самог 
почетка следила стопе свога, од неверног света, одбаченог и прогоњеног 
Спаситеља. Историчар Broadbent о њима закључује:

„Ови „пријатељи Божји“ оставили су врло мало записа, тако да остаје 
још много тога што би требало открити у погледу научавања и праксе, али 
је очито да су представљали одлучан протест против превладајућег зла у 
кршћанству и да су највећом енергијом настојали да се чврсто 
држе научавања и узора цркава из Светог Писма. Њихова пове-
заност са старим црквама у Арменији и Малој Азији, с албигензима у Фран-
цуској, валдензима и другима у Италији, те хуситима у Чешкој, показује 
да су имали заједнички темељ вјеровања и праксе, и то их је сједињавало. 
Њихов херојски став током четири стољећа против моћнијег непријатеља 
пружа примјер вјере и љубави до саме смрти, иако о томе има мало подата-
ка; на такав се примјер у повијести ријетко налази. Створили су карику 
повезавши првобитне цркве у Таурус планинама у Малој Азији 
с црквама у талијанским и француским Алпама.“1

Оно што је важно рећи за крај јесте да у Босни постоји велики број бо-
гумилских споменика, који датирају из периода њиховог постојања и дело-
вања на тим просторима. Углавном се ради о надгробним споменицима са 
именима сахрањених, исписаних глагољицом. На њима не постоје знакови 
крста или других обележја који би их повезивали са традиционалним црк-
вама. Процењује се да оваквих споменика широм Босне има око сто педесет 
хиљада, а најбројнији су у околини Сарајева, код тврђаве на путу према Ро-
гатици.2 

Према подацима које износи Јевсевије Поповић, у оно време богумила је 
било и у Русији, Румунији, Италији, Француској, Немачкој и Енглеској.3 

Албигензи

Паралелно са деловањем остатака павликијанских цркава у Бугарској, 
као и богумилских у Србији, Босни, Македонији и другим деловима Ис-

1 Broadbent, Jedna povijest Crkve, str. 66-67, naglasak moj.

2 Види код: Broadbent, str. 67.

3 Види у: Општа црквена историја, том други, стр. 113.
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точне Европе и Русије, цркве Христове постојале су и на европском западу. 
Наиме, посебан успех у сведочењу за Христа уз непревазиђено позитивно 
сведочанство примерног и високоморалног живота, пружили су верници 
у јужним покрајинама Француске. Највећи број ових верника живео је у 
близини града Албе, по чему су касније добили назив „албигензи“ – што 
у преводу значи „из града Албе“. Наравно, ови људи никада за себе нису 
употребљавали овај назив – којег су им наденули њихови противници, али 
су у историографији остали познати под тим називом. Стога, у овом проуча-
вању их и ми спомињемо под тим именом. Албигензи су неговали блиске 
везе са истоверујућим прогоњеним црквама широм Европе, које су у својим 
подручјима деловања биле познате под другачијим називима (већ раније 
спомињани богумили, потом валденжани, сиромаси из Лиона итд...). Јужна 
Француска је, у времену када су у њој живели албигензи била најразвијенији 
и најнапреднији део те државе – управо као и Босна за време богумилског 
владара Кулина бана. Наравно, овакво напредовање еванђеоских хришћан-
ских заједница у овом делу Европе се нимало није свидео римској цркви, те 
је папа Иноцент III позвао римокатоличке владаре из окружења да крену у 
крсташки рат против албигенза. Као и у случајевима ратова против Сара-
цена (арапа), папа је гарантовао опроштење грехова свим крсташима – за 
било које (зло)дело учињено у заштити „правоверног“ римског учења. На 
овакав позив одазвало се на стотине хиљада римокатолика жедних крви 
недужних, као и жељних пљачке и пустошења веома богатих провинција. 
Историчар Broadbent износи чињенице да су највећа злодела учињена под 
покровитељством високих службеника римске цркве:

„Под предсједањем високих свећеничких великодостојника, а под водс-
твом војничког вође нарочитих способности и човјека безграничне амби-
ције и безобзирне окрутности Simona de Mentforta, најкраснији и нај-
културнији дио Европе у оно време био је похаран и током 
слиједећих двадесет година претворен у поприште неописивих 
злочина, окрутности и пустошења. Кад је град Beziers био позван на пре-
дају, римокатолички становници придружили су се отпадницима, и за-
једнички су одбили да се предају, иако су били опоменути да ако град буде 
освојен, нитко неће остати на животу. Када је град ипак био освојен нитко 
од десетака тисућа људи, што су се тамо склонили, није био 
поштеђен. Послије освајања једног другог града La Minerve , нашли су 
око 140 вјерника (жене у једној кући, а мушкарци у другој), на молитви у 
очекивању свог свршетка. De Mentfort је дао припремити велику хрпу грања 
и заповједио им да се обрате на римокатоличку вјероисповест или да ступе 
на ломачу. Одговорили су му да не припадају ни папском ни свећеничком 
ауторитету, већ једино Кристу и његовој Ријечи. Ватру су запалили, и ови 
свједоци су без оклијевања ушли у пламен.“1

Додајући овом историјском извештају још неке појединости, као што су 
подаци о окрутности доминиканских инквизитора који су отпочели свој рад 

1 Broadbent, str. 88-89, naglasak moj.
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након поменутог двадесетогодишњег рата, Јевсевије Поповић износи сле-
деће:

„... папа прогласи те јеретике горим од Сарацена и позове Хришћане на 
крсташки рат против њих. Тако је дошло до такозваног албигенског крс-
ташког рата, који је трајао 1209. - 1229., и био веома грозан. Папа Гргур 
IX (1227. - 1241.) нађе се напослетку побуђеним, да прекине тај рат и да ради 
истребљења остатака јеретика уведе духовне истражне и казнене судове, та-
козвану инквизицију, која је, као што смо у историји црквеног устројства 
већ навели, 1232. поверена нарочито доминиканском реду, и чији је ре-
ван, строги и крвави рад наскоро истребио албигенску јерес.“1

Валденжани и сиромаси из Лиона

У овом делу поглавља поменућемо још две значајне групе искрених 
Христових следбеника, које су постојале и деловале у исто време кад и не-
колико раније поменутих. Прва од њих, која је позната под именом валден-
жана (валденза), постојала је и опстајала у алпским долинама Пијемонта 
током дугог низа векова. Као и у раније поменутим случајевима, ови вер-
ници нису на себе примењивали назив валденжана, већ су им ово име кас-
није наденули њихови противници из Римокатоличке цркве. Према речима 
једног од њихових вођа из XVII века, Хенрија Арнолда, валденжани су во-
дили порекло још од најранијих времена појаве хришћанства у Италији, и 
представљали потомке и настављаче апостолског учења и традиције. Према 
овом човеку, први хришћански верници су се населили у алпске пределе на 
северу Италије још у време првовековног прогонства хришћана за време и 
након земаљског живота апостола Павла. Заклоњени у овим неприступач-
ним планинским пределима, они су сачували, из генерације у генерацију, 
новозаветно учење и нису дозволили да међу њих продре и утврди се учење 
римске цркве. У сваком случају, историјски се веома лако може потврдити 
постојање ових верника у подручју Алпа вековима пре отпочињања европ-
ске реформације предвођене Лутером, Калвином и Цвинглијем. То свакако 
доказује чињеницу да ови хришћани никада нису били део римокатоличког 
система – већ да су као припадници истините Христове Цркве постојали 
потпуно независно и самостално.2 Ову истину признао је и римски инквизи-
тор Reinerius (умро 1259. год.), који је ове вернике назвао „старинским јере-
тицима“, с тиме што их је, из одређених разлога назвао именом „леонисти“3. 
Он је за собом оставио следећи извештај:

1 Општа црквена историја, том други, стр. 120. Нагласак мој.

2 Види у: Broadbent, str. 92.

3 Јевсевије Поповић објашњава да назив „леонисти“ или „лијонисти“ означава припаднике 
верског покрета којег је основао Петар Валдо из Лиона у другој половини XII столећа (види 
у: Општа црквена историја, том други, стр. 118.) Ипак, као што ћемо даље приказати у глав-
ном тексту, Петар Валдо уопште није био оснивач „валденжана“, иако су им њихови против-
ници управо по њему наденули име. Тзв. „валденжани“ су се међусобно вековима називали 
„браћом и сестрама“, и нису имали никакав специјални назив за своје црквене заједнице. 
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„Што се тиче секта старинских херетика треба знати да их је било више 
од седамдесет: све су оне по милости божјој биле уништене, осим манихеја-
ца и аријеваца и рункаријана и леониста, које су заразиле Њемачку. Међу 
свим овим сектама, било постојећим, било већ уништеним, нема ниједне 
штетније за цркву од секте леониста, и то из три разлога. Прво, 
зато што постоје тако дуго вријеме, јер неки кажу да постоји још из 
времена Силвестра, а други кажу да постоји из времена апостола; друго зато 
јер је више опћенита будући да не постоји готово ни једна земља у 
којој ова секта нема сљедбеника, треће, зато што све друге секте због 
страшног светогрђа према Богу изазивају страх и гнушање код слушала-
ца, ова секта леониста даје утисак богобојазности, тим више 
што живе праведно пред људима и вјерују све исправно у погледу 
Бога и свих точака „исповједања“; једино што хуле на римокатоличку цркву 
и на клер, чему иначе мноштво лаика спремно поклања своје повјерење.“1

Са друге стране, један други римокатолик, приор цркве св. Рока у Торину 
Marco Aurelio Rorenco, који је 1630. године добио налог да пронађе историјс-
ке податке о валденжанима, писао је да је ова група верника толико стара да 
јој се време настанка не може поуздано одредити. Истакао је чињеницу да су 
постојали и у IX и X веку, те да ни тада нису сматрани неком новом сектом 
„него их се сматрало представницима и првоборцима већ давно постојећих 
схватања“2. 

Ипак, како се сматра, овај покрет следбеника Исуса из Назарета добио је 
свој дефинитивни назив по човеку који се звао Петар Валдо (умро 1217. год.). 
Поменути трговац и банкар живео је у Лиону, где се током шездесетих го-
дина XII века заинтересовао за хришћанско учење. Нешто касније, читајући 
Свето писмо, постао је пресведочен да га Господ позива за проповедника 
еванђеља. Део свога имања оставио је својој жени а остатак продао и разде-
лио сиромашнима. Тако је и сам постао сиромах, који је у складу са Хрис-
товим речима из Ев. по Матеју 10:9-10, проповедао не носећи са собом нов-
чаник ни другу одећу, већ је био задовољан Божијом бригом за испуњавање 
својих основних потреба. Петру Валду су се прикључили и остали обраћени-
ци који су поступили слично, лишавајући се материјалних погодности ради 
путовања и проповедања еванђеља. Римска црква је са презиром гледала на 
ове „сиромахе из Лиона“, екскомуницирала их, а потом и утицала на њихо-
во истеривање из тог града 1184. године. Према извештајима каснијих инк-
визитора (нпр. Davida Ausburškog), секте попут „сиромаха из Лиона“, биле 
су посебно опасне због њиховог „спољашњег изгледа побожности“. Према 
једној старој хроници, ученици Петра Валда дошли су из Лиона у Немачку 
и почели да проповедају у Франкфурту и Нинбергу. Ипак, пошто је градс-
ко веће Нинберга било опоменуто да би ови људи требали бити ухваћени и 
спаљени, проповедници из Лиона су нестали пребегавши у Чешку.3 

1 Broadbent, стр. 90. Нагласак мој.

2 Види у: Broadbent, str. 91.

3 Исто, стр. 93.
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Иако су верници из алпских долина били верни Исусови сведоци и пре 
њиховог додира са „сиромасима из Лиона“, посебан полет њиховој мисио-
нарској активности дао је управо Валдов утицај. Од тога доба цркве валден-
жана су посебно постале активне у проповедању, те рашириле еванђеље у 
многим европским земљама.

Џон Виклиф и лоларди

Према Господњој савршеној намисли, а као резултат молитава Божијег 
народа на континенту за пробуђењем и других области, Бог је у Енглеској 
подигао читаву војску проповедника еванђеља. У овом случају Господ је ис-
користио као своје оруђе ученог професора оксфордског универзитета Џона 
Виклифа (1324. - 1384. год.). Виклиф је своју каријеру опозиционара према 
папској превласти отпочео као истакнути патриота и борац за независност 
своје земље од доминације Рима. У време када је папа Урбан V поново затра-
жио плаћање феудалног данка од стране краља Едварда II, Виклиф се томе 
супротставио. Његови смели иступи, као и политичка и теолошка образло-
жења која је том приликом изнео, били су запажени од стране владара, који 
је схватио да би било веома добро да на својој страни има таквог савезни-
ка. Од тога тренутка, Виклиф је почео да ужива заштиту енглеског двора 
– која се најбоље показала приликом његовог испитивања пред црквеним 
судом. Наиме, због јавног противљења папином захтеву о порезу, Виклиф је 
био позван пред црквене великодостојнике, пред којима се нашао у цркви 
св. Павла у Лондону. У цркву, препуну знатижељника, Виклиф је стигао у 
пратњи војводе од Ланкестера и великог маршала. Читав процес његовог 
испитивања пропао је још на самом почетку, због вербалног сукоба који је 
избио између црквених тужитеља и краљевих изасланика. Због силне га-
ламе која је притом уследила, Виклиф није успео да изговори ниједну реч 
– тако да је његово саслушање морало да се одложи. Ипак, овај универзи-
тетски професор није дозволио да буде ућуткан. Дубоко промишљајући о 
разлозима жеље за богаћењем од стране римске цркве (тј. њеног вишег као 
и нижег свештенства), Виклиф је почео да сумња у божанско посланство и 
ауторитет Католичке цркве:

„Пошто су финансијски захтеви курије пробудили Виклифов критички 
став према цркви, смели патриот поставио је себи питање шта је то цркву 
уопште навело да постави такав захтев. На ово питање није пронашао одго-
вор, већ је постао убеђен да је црква већ одавно изневерила свој прави зада-
так. Од Константина је преовладало нагло посветовљење цркве, 
за што кривицу не сноси нико други него клер. (...) Виклиф се осећао при-
мораним да објави борбу сотонској жељи за владањем, незаситој грамзи-
вости за новцем и клерикалном испољавању надмености. Та одлука, која 
је почивала на коренитој промени у средњевековном схватању свештенства, 
одвела га је на пут реформатора цркве и навела да потражи нову цркву која 
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не почива на тим средњевековним претпоставкама. Ако је и није нашао, 
Виклиф јој је ипак кренуо у сусрет, а то је једино важно.“1

Током времена, Виклиф је постајао све уверенији да многе установе тра-
диционалне цркве нису утемељене на Светом писму, те да је одступање од 
праве вере главни разлог веома саблажњивог моралног понашања службе-
ника римске цркве – а пре свега самога папе. Ево неких историјских извода 
о ставовима које је Виклиф заступао о римској цркви и папству као њеној 
крунској институцији:

„Виклиф је као један од првих стегоноша кренуо у јуриш на добро утврђе-
не институције папства, сматрајући да папа и његова самодржачка власт у 
најјачој мери кривотворе хришћанство. Виклифово мишљење о папству је 
временом постајало све непомирљивије. Од умереног признања папског 
примата, преко једва скривене еманципације, кренуо је у одлучујућу борбу 
против ове институције, којој је оспоравао ауторитет и неопходност њеног 
учешћа у спасењу. По Виклифу, црква може да постоји и без папе, 
зато што је Христос њен поглавар. (...) Папа би требао да наследи 
Христа у моралним врлинама, а не да тежи ка апсолутизму курије. Папс-
ка институција је оштроумном мислиоцу изгледала све богохулније, јер се 
својом тежњом ка превласти претворила у супротност Христове понизнос-
ти. Био је то потресан тренутак за Виклифа, кад је на крају 
спознао папство као израз антихришћанства. (...) Виклиф није 
могао затварати очи пред тим страшним открићем, ма колико да је про-
тивречило свим традицијама и навикама. Био је принуђен да грозни опис 
„човек греха“, који Павле наводи у својим говорима о антихристу, припише 
папи, оном истом човеку кога хришћани ословљавају титулом Свети отац 
падајући ничице пред њим!“2

Са друге стране, Виклифу је јако сметала чињеница да Свето писмо не 
постоји на народном (енглеском) језику, већ само на латинском – што је 
наравно кључно доприносило народној верској непросвећености. Све више 
бивајући свестан да црквено предање у много чему одступа од учења Светог 
писма, Виклиф је одбацио свако учење традиције које се не слаже са науком 
Библије. Међу овима најизраженије су биле наука о транссупстанцијацији, 
као и постојање монашких редова за које је сматрао да представљају најјачи 
ослонац папске духовне власти. Из разлога постојања преке потребе да се 
целокупно Свето писмо преведе на народни језик, Виклиф је ангажовао још 
петорицу својих сарадника са којима је убрзано радио на испуњавању овог 
богоугодног задатка. Истовремено, широм Енглеске разаслао је скромне 
људе који су се подредили свом основном циљу – да за разлику од разузда-
ног римског свештенства, у понизности и скромности проповедају Божије 
еванђеље и повратак високим моралним стандардима – који се подразуме-
вају учењем Новог завета. Ове проповеднике су противници подругљиво на-
звали „лолардима“, што у преводу значи „брбљивци“ и сматрали их сејачи-

1 Валтер Ниг, Књига јеретика, Београд 2004. год. стр. 305. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 306. Нагласак мој.
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ма (духовног) корова. Ипак, ови људи били су послати да сеју реч Христовог 
еванђеља и проносе спасење које оно објављује. 

Све до 1382. године, Виклифови противници нису имали успеха у на-
стојањима да га ућуткају, из разлога постојања његових јаких веза са ути-
цајним људима на двору и универзитету Оксфорд. Ипак, исте године, након 
што је римска црква званично осудила његово учење, а неки његови прија-
тељи се одрекли ранијих заједничких ставова, Виклиф је удаљен са универ-
зитета. Повукао се у малу цркву у месту Латерворт – где је у миру умро 1384. 
године. Ипак, иако је Виклиф умакао освети својих противника, то није био 
случај и са његовим истомишљеницима и настављачима заједничког дела. 
Наиме, током сељачке буне која је трајала од 1377. - 1381. године, лоларди су 
били лажно оптужени као изазивачи и подстрекачи немира. Из овог разло-
га, Виклифови следбеници су навукли на себе гнев племства који се уједи-
нио са клером римске цркве. Енглески парламент је предао краљу Хенрију 
IV захтев за промену закона о односу према лолардима, тако да је од владара 
издејствована дозвола о јавним смакнућима проповедника еванђеља. Први 
који је требао да буде спаљен након доношења закона о спаљивању криво-
вераца био је William Sawtre, парох у Norfolku.1 После њега спаљено је још 
много исповедника Христове новозаветне вере. Међу њима је било људи и 
жена различитог образовања и положаја у друштву – почевши од занатлија 
па све до племића који су са њима исповедали исту веру и пружали им уто-
чиште у време прогонства. Један од племића звао се sir John Oldcastle, који 
је био први од људи високог порекла који је спаљен ради своје вере. 

Године 1408. надбискуп од Кантенберија осудио је превод Библије који 
су сачинили Виклиф и његови сарадници и забранио свако даље превођење 
или употребу превода без посебног допуштења.2 Сабор у Констанци (у Швај-
царској) који је одржан од 1414. до 1418. године осудио је Виклифове тезе и 
прогласио га непоправљивим јеретиком:

„Црквени скуп имао је потребу да барем на мртвом Виклифу изврши каз-
ну коју за његова живота није могао спровести. Наређено је да се кости овог 
великог човека ископају и баце далеко од сваког црквеног гробља – што је 
била закаснела освета према човеку који је толико снажно оспорио њихову 
свештеничку власт. Сматрало се да ће на тај начин бити потпуно избрисано 
сећање на њега. Ипак, ова претпоставка је била погрешна. (...) Виклифове 
речи деловале су тако запаљиво да су изашле далеко ван оквира Енглеске и 
извршиле огроман утицај на континент.“3

Јан Хус и Моравска браћа

Због постојећих добрих веза између Оксфордског универзитета и уни-
верзитета у Прагу, многи чешки студенти студирали су а потом се враћали 
у своју земљу преносећи искуства и знања стечена у Енглеској. Међу знаме-

1 Види у: Broadbent, Jedna povijest Crkve, str. 123.

2 Види у: John Foster, Crkvena povijest 2, str. 154.

3 Валтер Ниг, Књига јеретика, стр. 311.
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нитим студентима који су похађали наставу на Оксфорду и лично слушали 
предавања Џона Виклифа био је и Јероним Прашки. Он је, као и остали, 
пренео на прашки универзитет тумачење Христове вере какво је заступао 
Виклиф – а које је привукло мноштво присталица. Најутицајнији представ-
ник настављача Виклифовог дела био је универзитетски професор Јан Хус, 
парох Витлејемске цркве у Прагу, врстан проповедник и веома побожан и 
моралан човек. Као свештеник Римокатоличке цркве био је исповедник 
краљице Софије, супруге чешког краља Већеслава.1 Јан Хус је као пропо-
ведник био веома категоричан у осуди сваке врсте неморалности и преступ-
ништва, а највише је осуђивао грехе које је уочавао у животима својих коле-
га свештеника, који су требали да служе као пример непросвећеним масама. 
Преносећи речи самога Хуса, Валтер Ниг даје свој пропратни коментар:

„Оштро је звучало са проповедаонице: „Наши данашњи епископи и све-
штеници, а поименично каноници и лењи црквењаци не могу да сачекају 
завршетак Божије службе и журе из цркве, једни у гостионице, други тамо 
и амо, да би разговарали на начин недостојан свештеника, па чак и да би 
играли... они који би требало да буду први следбеници Христа, највећи су 
непријатељи нашег Господа Исуса Христа“. Против духовника се не може 
оштрије говорити него што је то чинио Хус, борећи се непрестано против 
њихове власти. (...) Хус је постао веома популаран. Народ је у великом броју 
хрлио на његове проповеди зато што је имао осећај да слуша говорника који 
му говори истину, а не додворава се владајућој класи. У свом одушевљењу 
Чеси су звали Хуса „петим еванђелистом“.“2

Због својих смелих проповеди и беспрекорног живота Хус је постао 
омиљен међу обичним светом али зато и омражен међу прашким свеште-
ницима који су утицали на бискупа да ватреног проповедника подвргне 
анатеми. Хус се није обазирао на ову осуду, већ су његове проповеди постале 
још одсечније. Осврћући се на осуду Џона Виклифа и његовог учења, Хус је 
проповедао да су се „папе, тј. Петрови наследници претворили у џелате и 
крвнике: верног хришћанина називају јеретиком и спаљују га“3. 

Оно што би још било важно истаћи у вези Хуса јесте чињеница његовог 
веома оштрог иступања против индулгенција (тј. опроштајница за грехе), 
које је папа Јован XXIII нудио свима који би учествовали у једном од крс-
ташких ратова, и то читавих сто година пре Мартина Лутера. Његови говори 
су толико распалили масу која га је слушала, да је народ јавно исмејао и 
спалио папску булу о индулгенцији а римске посланике који су је донели 
извргао руглу. Као последицу свих ових дешавања папа је тражио од краља 
Сигисмунда да оштро казни Хуса, који се потом за кратко повукао из јавног 
живота напустивши Праг. Будући да је желео да јавно, на свеопштем сабору 
Римокатоличке цркве докаже своју правоверност и библијску заснованост 
свога научавања, пристао је да оде на сабор у швајцарски град Констанцу, 
који је отпочео са радом 1414. године. Краљ Сигисмунд му је гарантовао без-

1 Види у: Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том други, стр. 123.

2 Валтер Ниг, Књига јеретика, стр. 313.

3 Исто, стр. 314.
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бедност боравка у тој земљи као и повратак кући. Ипак, нажалост, црквени 
сабор чија су заседања трајала читаве три и по године, а током којег је ис-
пољена невиђена неморалност дела његових учесника1, поред настојања за 
сређивањем дотада нагомиланих црквених проблема, осудио је учење Џона 
Виклифа а Јана Хуса позвао на покајање и одрицање од својих уверења. 
Валтер Ниг овако описује антагонизам који је владао између окупљених 
кардинала и ватреног чешког проповедника, као и опхођење сабора према 
Хусу пре него што је уопште и започео процес његовог саслушања:

„Између сабора и Хуса морало је доћи до оштрог сукоба. Супротност из-
међу лагодног живота припадника тог скупа и Хуса као моралног човека 
који је заступао истину била је исувише велика да би се избегла катастрофа 
на том сусрету. (...) У судару сабора и Хуса осећа се, страховитом јасноћом, 
како се небо затамњује и силе подземља долазе на власт, омогућа-
вајући победу бруталне снаге над хришћанском савешћу. Сви аргументи 
који говоре у прилог томе да је Хуса према схватањима тог времена закони-
то осудио сабор, на који се он позвао, не могу пренебрегнути чињени-
цу да је „владар овог света“ водио скуп у Констанцу. Његова моћ 
је навела колегијум кардинала да Хуса, који је живео повучено, изненада 
ухапси и баци у тамницу доминиканског манастира, која се налазила непос-
редно уз канализацију. Неколико месеци касније одведен је у затвор дворца 
Готлибен, где је током дана носио букагије на ногама, док је ноћу ланцима 
око руку био везан за зид. Тако су поступали према Хусу још пре него што су 
о његовом предмету уопште расправљали. Од првог дана суочио се са 
изразитом мржњом, која је указивала на то да је против њега 
већ донета одлука.“2

Након што су напокон саслушали многобројним упадицама преки-
дани Хусов говор, као и његово одбацивање да се покори и одрекне свог 
„кривоверја“, учесници сабора су чешког проповедника лишили свеште-
ничког чина а потом га предали властима ради извршења смртне казне. Са-
општено му је да ће бити спаљен као јеретик, пошто је његова душа већ пре-
дата сотони. Јан Хус је предао свој дух Господу са песмом хвале на уснама, 
дана 6. јула 1415. године. Годину дана касније, осуђен од истог сабора, на 
исти начин је скончао свој живот и његов блиски сарадник Јероним Праш-
ки. Пошто се Чешком пронео глас о Хусовом мучеништву, већ у септембру 
1415. године на великом сабору у Прагу исказан је велики протест против 
његовог спаљивања. Чак 452 барона и велможа из целе Чешке и Моравске 
упутило је потписану декларацију у којој су поручили папи и његовим кар-
диналима – да ће им се убудуће покоравати само у оним одлукама које су у 
потпуности складне са Светим писмом.

1 „Тешка сенка надвила се над тим црквеним скупом, кроз који баш није много провејавао Све-
ти Дух. Сабор је био друштвени догађај на коме су витешки турнири играли једнако важну 
улогу као војске среброљубивих блудница, које су се управо због сабора упутиле у 
Констанц. Та обесхрабрујућа неморалност онемогућила је од самог почетка било какву 
озбиљнију црквену реформу. У моралном глибу гушила се на самом зачетку и најмања воља 
за стварним побољшањем.“ В. Ниг, Књига Јеретика, стр. 315. Нагласак мој.

2 Исто, стр. 316-317. Нагласак мој.
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Верску реформу коју је Хус започео покренут исправним разумевањем 
библијског учења (потакнут проповедањем Џона Виклифа), након његове 
смрти наставили су његови следбеници. Најзначајнија група међу њима 
назвала се „Моравском браћом“ и током наредних векова деловала широм 
Чешке, Моравске и Пољске, трпећи прогонства како од Римокатоличке тако 
и од новоосноване, од Рима признате, Чешке државне цркве.1 

Једна од најпознатијих личности која је припадала цркви Моравске 
браће био је, у свету педагогије веома познати, Јан Амос Коменски (рођен 
1592. године).

ХРИСТОВА ЦРКВА ПОСЛЕ XVI ВЕКА 

У претходном делу овог поглавља уочили смо непоколебљиву истину о 
томе да је права Црква Исуса Христа постојала у свим вековима од њеног 
настанка – и поред великих страдања и прогонстава њених припадника од 
стране неверујућих људи. Уочили смо, дакле, чињеницу коју ћемо потвр-
дити и у наставку – а то је да је права Црква одувек била прогањана и да 
се никада није преобразила у прогонитеља других. Ипак, током управо са-
гледане историје, паралелно са постојањем истините и правоверне Хрис-
тове Цркве, егзистирале су и државне институције на истоку и западу које 
су себе називале „Црквом“, а које су и у доктринарном и моралном смислу 
далеко отпале од изворног апостолског хришћанства. Али, и поред њиховог 
великог утицаја на безбожне масе које су чиниле главнину њиховог чланс-
тва (држећи их на тај начин у вековном мраку духовне непросвећености), 
еванђеоске заједнице Божијих изабраника су постојале и деловале – дајући 
одсјај светлости Христовог присуства на земљи. Свршетак средњег века у 
Европи обележавала је мухамеданска доминација над делом православног 
истока (укључујући и васељенску патријаршију), а на западу велика разоча-
раност народа (а поготово учених појединаца) системом који је постојао у 
Римокатоличкој цркви. 

Многи су увиђали да је разлика између тренутног стања хришћанства и 
оног првовековног толико велика као и разлика између „ђубрета и злата“.2 
Свештеници, бискупи и надбискупи најчешће су до својих положаја долази-
ли уз помоћ новца, а папе су своју столицу браниле интригама, убиствима и 
тровањем противника.3 За време веома безбожног и неморалног папе Роде-
рига Борџије (Александра VI)4, против оваквог стања у врху цркве подигао 

1 Та новооснована Чешка државна црква задржала је многа спољашња и унутрашња обележја 
римокатолицизма, са том разликом да се причест верника (за разлику од римокатолика) вр-
шила под оба вида, тј. и хлебом и вином. До овакве измене у богослужењу дошло је под сна-
жним утицајем Хусовог проповедања о правоваљаности једино оваквог начина причешћи-
вања.

2 Види у: Овен Чедвик, Историја реформације, Добра вест, Нови Сад 1986. год. стр. 15.

3 Види на истом месту.

4 Родериго Борџија који је добио име Александар VI (1492. - 1503. год.), дошао је на папски 
престо уз помоћ подмићивања кардинала. Пре него што је постао папа (дакле још док је био 
кардинал) живео је у ванбрачној вези са римском госпођом Vanozzom dei Catanei, а касније 
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се доминикански фратар Савонарола – који је, нажалост, убрзо спаљен на 
ломачи. Ево како гласи историјски извештај о његовом страдању:

„Кад је француски краљ Шарл VIII пролазио кроз Фиренцу 1494, Саво-
нарола га је преклињао да сазове екуменски концил у Риму и свргне папу 
Александра VI. Француским освајачима било је корисније да папа остане 
на свом престолу. Савонарола, пун духовне и пророчке снаге, наговорио је 
грађане Фиренце да прогласе Христа краљем, нападао раскош, симонију, 
папску курију, пркосећи папској суспензији па затим екскомуникацији, 
слао молбе европским владарима да сазову реформаторски концил, да би 
на крају, напуштен од фирентинске светине, био спаљен на тргу пред Сињо-
ријом 23. маја 1498. Његов захтев за реформу је био средњевековни, изре-
чен на стари начин, на тренутак тријумфалан на стари начин, па угушен на 
стари начин.“1

Поред јавног неморала који је владао посебно међу високим црквеним 
великодостојницима који су требали да живе у целибату, у народу је вла-
дало велико духовно мрачњаштво и сујеверје. Жене оптужене да су веш-
тице спаљиване су на сваком кораку, а народ је заједно са свештеницима 
сакупљао тзв. свете реликвије за које је сматрао да припадају преминулим 
светитељима и стога поседују посебну моћ чудотворења. Због своје бахатос-
ти и све већег трошења новца, папе су осмишљавале нове начине како да 
дођу до финансијских средстава. Неки од њих су били и нови порези наме-
тани римокатоличким европским државама. Владари Француске, Немачке 
и других држава нису били одушевљени оваквим „пљачкањем“ својих зе-
маља од стране Рима, те се у њима све више јављало незадовољство и жеља 
за независношћу од римског утицаја. Један од значајних људи из периода 
пре и са почетка реформације био је хуманиста Еразмо Ротердамски. Њего-
ва дела су умногоме утицала на слабљење ауторитативности свештенства у 
очима обичног света а посебно интелектуалаца:

„Као сатиричар, збијао је шалу, понекад благо, понекад оштро, са свим 
професијама или друштвеним слојевима у држави. Својим врцавим подсме-
хом подбадао је и прогањао краљеве, трговце, војнике, занатлије, учењаке. 
Од свих мета, своје најубитачније стрелице управио је против 
неправди које је чинила Црква. (...) И образовани свет је гунђао против 
свега тога у вези свештенства, на рачун редовника и жупника, о покваренос-
ти и подмитљивости, празноверју народа и идолопоклоничким обредима. 
Еразмо је изразио, и то бриљантно, оно што су други једва изговарали; и 
учена Европа се смејала. Краљеви и бискупи, учењаци и трговци, сви који 
су се сматрали образованима, клицали су му прво са весељем, а затим са 
озбиљним одобравањем. До 1517. године постао је делом друштвене ствар-

са њеном кћерком Rosom са којом је имао петоро деце. На дан свога постављења на место 
папе, прогласио је свога сина веома сумњиве моралности за надбискупа Валенсије. Јавно је 
живео у инцесту са своје две сестре и сопственом кћерком Lukrecijom са којом је имао и дете. 
Две године пре своје смрти, предводио је у Ватикану такву сексуалну оргију која је због своје 
бестидности ушла у анале светске историје. Види у: Ralph Woodrow, Babilonska misterijska 
religija, str. 97.

1 Овен Чедвик, Историја реформације, стр. 17.
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ности. Не толико у Италији, колико у Француској, Енглеској, Шпанији и 
Немачкој, нова ученост и Еразмова критика Цркве ишли су руку под руку. 
Више од било које личности, он је у Европи унизио углед папа и 
свештеника, редовника и фратара и (поврх свега) теолога.“1

Дакле, световно окружење у коме су деловали и били прогањани свети-
оници Христове истине (названи павликијанима, богумилима, катарима, 
патаренима, албигензима, валденжанима, лолардима, моравском браћом 
(хуситима) и ко зна каквим све не именима) било је управо окружење најц-
рњег сатанског мрачњаштва. Захваљујући њиховој верности и разношењу 
радосне вести о спасењу, из овакве мрачне средине на дан Христове свет-
лости излазиле су на хиљаде људи – бивајући спасене за вечност. Свети Дух 
је, упркос снажној ђаволској опозицији, снажно покретао вернике да све-
доче о Спаситељу, тако да су се у многим покрајинама оснивале локалне 
заједнице верника које нису припадале званичним државним религијским 
институцијама. Тако, паралелно са постојањем и деловањем валденжана и 
осталих независних хришћанских заједница широм Европе, појавиле су се 
групе верника које су, захваљујући својој верности Библији и покоравању 
Христу у свему, почеле да практикују поновно крштавање оних особа које 
су поверовале у Господа и потпуно њему предале свој живот. Наиме, до тада 
је постојала древна пракса званичне римске цркве (а коју касније нису уки-
нули реформатори Лутер, Цвингли и Калвин) да се сви људи крсте одмах 
након рођења – као бебе. Следећи еванђелско учење, ове заједнице су од-
бацивале крштење беба као библијски неутемељено и погрешно – због чега 
су од њихових противника назване анабаптистичким.2 Анабаптистичке цр-
кве, односно њихови обраћеници одмах су на себе изазвали гнев многих, 
јер је поновно крштење једанпут већ „крштене“ особе сматрано јако вели-
ким грехом. Овај гнев римокатолика као и реформатора, анабаптисти су 
на себе навукли посебно због испада једне групе верских фанатика у граду 
Минстеру – који су се позивали на анабаптизам. Њихово изгредничко пона-
шање допринело је стварању веома лоше пропаганде о њима. Међутим, ис-
тина је била да су заједнице анабаптиста биле сачињене од нановорођених 
људи који су становништву око себе пружали максимално позитиван при-
мер хришћанског живота и владања. Њихова начела веровања и живљења 
подразумевала су ранохришћанску простодушност, као и веома неговано 
хришћанско јединство у Светом Духу. Ево шта о принципима по којима су 
се управљали анабаптисти казује историчар Alan Thomson:

„Од самога су почетка била јасна три њихова основна начела, која је један 
од њихових повјесничара назвао „анабаптистичком визијом“:

(а) кршћански живот као братство,
(б) голема важност покорности Кристу,
(ц) одвајање од свијета. 

1 Исто, стр. 24-25. Нагласак мој.

2 Појам „анабаптиста“ означава особе које су заступале обавезу „поновног крштавања“ оних 
који су „крштени“ као бебе, сматрајући крштење беба погрешним и неважећим. Сама реч 
„анабаптиста“ састоји се од две речи: „ана“ што значи: „поново“ и „баптизо“ што значи: „крс-
тити“ односно „уронити“.



792

правОславље ОбасјанО еванђељем

Видимо да у тој вјероисповиједи има врло мало теологије. Тако је морало 
бити. Анабаптисти су кршћански живот схваћали врло једноставно и прак-
тично. Читава кршћанска вјера и живот садржани су у Исусовом позиву: 
„Слиједи ме“.“1

Анабаптистичке црквене заједнице су се шириле по територији већег 
дела Европе, а најбројнији су били у Швајцарској, Немачкој, Холандији, Ен-
глеској и Моравској. У овој последњој били су познати као хутеритска браћа, 
по имену једног од њихових првих и најутицајнијих старешина, Јакова Ху-
тера – који је због своје вере страдао 1536. године. Били су познати као вред-
ни и поштени радници, а њихови производи и услуге надалеко цењени:

„Тежак рад, пажљива израда, скроман живот и ограничена потрошња 
значили су богатство. У мирним временима између 1564. и 1619. године мо-
равски хутерити дошли су на добар глас, јер су израђивали најбољу робу 
по нижој цени него на другим местима. Били су чувени лекари, часовни-
чари, преписивачи, ножари, резбари намештаја и изнад свега израђивачи 
мајолике. (...) Њихов чувени лекар, Cobl, био је позван да се брине о цару 
Рудолфу II.“2

Са друге стране, анабаптистички покрет у Холандији вођен Господом 
посебно je напредовао кроз обраћеног римокатоличког свештеника Мена 
Симонса. Наиме, у својој аутобиографији Симонс је изнео податке да, иако 
постављен за свештеника у својој 24. години живота, до свог обраћења Свето 
писмо није ни узео у руке, а камо ли га читао – бојећи се да не буде заведен 
на какву лажну науку. Попут других свештеника и Мено је проводио своје 
време одавајући се пићу и другим бескорисним задовољствима, а кад год 
би се споменуло Свето писмо, није знао друго него да збија шале о њему. 
Историчар Broadbent је у својој књизи цитирао неке наводе из Симонсове 
аутобиографије, која описује начин његовог спознања светописамске исти-
не о томе да припада лажном црквеном систему који се базира на људским 
предањима а не на Божијој Речи. То пресведочење је дошло у току првог 
ишчитавања страница Новог завета:

„Коначно сам одлучио прочитати точно једном Нови завјет. Нисам још 
био далеко зашао у читање, а већ сам постао свјестан да смо 
били преварени... кроз милост Господинову напредовао сам дан на дан у 
упознавању Светог Писма, па су ме неки, иако погрешно, називали ‘еванге-
листичким проповедником’. (...) Никада у цијелом свом животу нисам био 
чуо за браћу, али се је послије десило да су једном богобојазном, побожном 
хероју по имену Sicke Snyder одрубили главу у Leeuwaldenu, зато што је об-
новио своје крштење. То је звучало необично у мојим ушима да се говори 
о неком другом крштењу. Темељито сам испитао Свето Писмо и озбиљно 
размислио о томе, али нисам могао наћи података о крштењу дје-
це. Кад сам то запазио, разговарао сам о томе са својим пастором и послије 

1 Alan Thomson, Crkvena povijest 3, Dobra vest, Novi Sad 1986. str. 40.

2 Овен Чедвик, Историја реформације, стр. 141.
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многог расправљања довео сам га тако далеко да је морао призна-
ти да крштење дјеце нема подлоге у Светом Писму.“1

Након спознања Божије истине не само по питању крштења већ и других 
библијских учења, Симонс није могао да учини ништа друго већ да се пот-
пуно посвети њеном проповедању. Након готово две деценије непрекидног 
бивања у Господњој служби за објављивање Његове Речи, Симонс је пониз-
ног и скрушеног срца писао о својим правим намерама које су га нагониле 
да истрајно проповеда, као и последицама које су дошле као резултат њего-
вих мисионарских активности:

„Онај који ме је купио... и позвао ме у службу, Он ме познаје и њему је 
познато да ја не тражим ни новаца ни добара, ни уживања ни удобности на 
земљи, већ једино славу свога Господа, спасење своје и многих других. Због 
чега сам морао трпјети заједно са њежном женом и малим дјететом толике 
силне опасности, притиске, жалости, биједе и прогонства, сад већ има томе 
18 година, тако да сам приморан живјети у сиромаштву и сталној бојазни 
и опасности за свој живот. Да, док проповједници (мисли се углавном на 
римокатоличке свештенике; прим. И. С.) леже на меканим креветима и 
јастуцима, ми се морамо потајно увлачити у скровите закутке. Док они јавно 
уживају у вјенчањима са свиралама, бубњевима и флаутама, ми се морамо 
огледавати кад год залаје пас из страха да можда долазе они који нас желе 
ухватити. Док њих сватко поздравља као докторе и учитеље, ми морамо 
трпјети да нас називају анабаптистима, назови-учитељима, 
варалицама и кривовјерцима, а поздрављају нас у име ђавола. 
И коначно, мјесто да смо награђени за своју службу попут њих с високим 
плаћама и одмором, наша награда и наш дио од њих је огањ, мач, 
смрт.“2

Страдања и смрт су пратили и друге анабаптисте (односно баптисте) ши-
ром Европе. Њих су прогонили како римокатолици, тако и реформатори и 
њихови каснији наследници. Урлих Цвингли, чијој се погибији у рату Лутер 
обрадовао – јер га је сматрао јеретиком, који је држао Цирих под својом 
верском управом, осудио је на смрт дављењем у води све оне који су практи-
ковали поновно крштавање. Широм Европе, римокатолици и протестанти 
предавали су на муке и смртне казне проповеднике анабаптизма, као и оне 
који су се на основу њихових проповеди крстили. Многи од њих су бацани 
у реке и удављени, други су спаљивани на ломачама а трећима су одрубљи-
ване главе. Ево само кратког приказа страдања Христових верника за време 
периода реформације:

„Zwingli је сумњао у правоваљаност крштавања дјеце, те је рекао: „Ништа 
ми не задаје толико жалости као кад морам крстити дјецу, јер знам да тако 
не би требао чинити“. Ипак је пристао на смрт анабаптисте Felixa Mantza, 
који је тиме постао први ‘протестантски’ мученик, јер је удављен у ријеци 
Limmat у Zurichu од тамошњих протестаната 5. сијечња 1527. године. (...) Dr. 
Balthazar Hubmaier, чије је гесло било ‘истина је бесмртна’, био је спаљен на 

1 Broadbent, str. 187, naglasak moj.

2 Наведено дело, стр. 193. Нагласак мој.
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ломачи 1528. године, гдје га је све до краја охрабривала његова одана жена. 
Задње су му ријечи биле: „О Исусе, Исусе!“. Неколико дана касније жену су 
му бацили у рукавац Дунава крај Беча с каменом око врата. Многи су ана-
баптисти били мучени, убијани и протјеривани широм Евро-
пе, све до Карпата. Само је у Фризији (Низоземска) од 1535-1546. године 
било погубљено преко 30.000 анабаптиста, односно баптиста, 
од протестаната и од католика.

„Са сигурношћу се може рећи“, рекао је повјесничар dr. Rufus Jones, „да 
ни један други покрет за духовну слободу у повјести Цркве није 
доживио тако страшно мучеништво.“

Прогонства баптиста се шире континентом Европе и Енглеском. (...) 
Баптисте су прогањали због њихових уверења посвуда државне и црквене 
власти у Европи и Америци. Прогоњени у Европи, тражили су уточиште на 
другој страни Атлантика, гдје такођер нису избјегли прогонству. На њима 
су се испуниле ријечи апостола Павла Тимотеју: „А и сви који хоће живјети 
побожно у Кристу Исусу, бит ће прогоњени.“ (2. Тимотеју 3, 12).“1

Наравно, у овом периоду, као и касније, нису само анабаптисти били про-
гањани од стране званичних власти. Веома познат у историји јесте и догађај 
покоља француских калвиниста – хугенота, који се одиграо у ноћи, на дан 
светог Вартоломеја 1572. године. Том приликом је у Паризу од стране ри-
мокатолика било побијено више десетина хиљада верника свих животних 
узраста укључујући и сасвим малу децу. Ипак, ово није био и једини злочин 
над некатолицима у Француској. Слична угњетавања и озбиљни прогони 
које су пратила бројна убиства, само нешто слабијег интензитета него током 
Вартоломејске ноћи, дешавале су се и пре и после овог масакра.

Уопштено говорећи, све групације верника различитих назива, које су 
стајале на путу Римокатоличкој или пак протестантским црквама у који-
ма је остало још много тога из старог традиционализма и које су водили 
Духом Светим непрепорођени људи, биле су прогањане уз најразличитију 
тортуру и уморства њихових чланова. Управо из овог разлога, многе поро-
дице еванђеоских верника осетиле су потребу за променом средине која их 
је угњетавала и отисну се у непознате крајеве света – тражећи какав-такав 
мир и духовни спокој. Прогонства у Европи кључно су утицала на покретање 
еванђеоских верника на пут преко океана, на северноамерички континент, 
као и на територију царске Русије. Као што ћемо се уверити у даљем прегле-
ду историјских догађаја, прогонство Христове Цркве у појединим области-
ма допринело је пресељењу верника из своје земље у друге регионе, као и 
евангелизирању многих милиона људи за које је Господ пролио своју крв.

Поред веома значајног премештања великог броја еванђеоских хришћа-
на на територију Северне Америке током XVI столећа, због чега је тај светс-
ки регион доживео касније велике благослове, за наше проучавање је много 
занимљивије пресељење прогоњених појединаца као и читавих локалних 
хришћанских заједница из централне Европе на територију Русије, где је ве-

1 Dr. Josip Horak, Baptisti, Povijest i načela vjerovanja; Duhovna stvarnost, Zagreb, 1989. godine, 
str. 12-13, naglasak moj.
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ковима до тада доминирала Православна црква. Поред запажене чињенице 
коју смо истакли у ранијем тексту, а то је податак да су у Русији вековима 
деловале и богумилске заједнице (које су се тамо нашле због прогона које су 
доживљавале на Балканском полуострву), у XVIII столећу су у ову пространу 
земљу, и то на позив самога двора, стигли и еванђеоски хришћани из Евро-
пе. Наиме, на позив царице Катарине II током 1788. године, у Русију се из 
Европе преселило 288 породица менонита (анабаптиста, односно баптис-
та), што је износило око 1500 особа. Њима је била додељена земља у ново-
освојеним подручјима, те су били насељени у покрајини Јекатаринослава у 
пределу Хозрице – уз истоимену реку. Њима су се придружиле и друге при-
дошлице из Европе, које су, као и они, доживљавале прогонства због своје 
вере. Међу њима је било још баптиста, као и пијетиста из крила Лутеранске 
цркве. Досељеници су током година бављења земљорадњом напредовали 
у материјалном смислу и оформили многа села – која су могла да послуже 
као пример уређености:

„То су били почеци колонизације која се све више ширила. Временом 
насеобине су се прошириле по читавом југу Русије, све до Крима, нарочито 
у доњем току Волге, па све до Кавказа, а затим и даље напријед у Сибир све 
до Туркестана и чак до границе Кине. Колонисти се нису стопили с околним 
пучанством и задржали су свој језик, вјероисповиједање и обичаје, сачиња-
вајући компактне цјелине разасуте попут отока у мору православних Славе-
на и других народа огромног царства.“1

Руска влада је гарантовала верску слободу менонитима и другим при-
дошлицама из Европе – који нису били по националности Руси, већ Хо-
ланђани, Немци и припадници других народа. Међутим, овим верницима 
је било стриктно забрањено ширење своје вере међу православнима. Нано-
ворођени Европљани су се придржавали овог ограничења – знајући да од 
тога зависи и њихова слобода вероисповедања. Међутим, они су се истрајно 
молили да Реч Божија просветли и руски народ који углавном није посе-
довао никакво знање о еванђељу Исуса Христа. Светлост еванђеља, која је 
светлела на тамном месту, није могла да се сакрије. На имањима неких од 
имућнијих породица еванђеоских хришћана били су запошљени радници 
руске националности. Непосредан контакт са верницима као и присуство-
вање њиховим молитвама и фамилијарним окупљањима на којима се про-
слављао Господ, није могао а да не утиче на домаће становништво. Са друге 
стране, убрзо након оснивања Британског и иностраног библијског друштва 
у Енглеској 1804. године (од стране проповедника Томаса Чарлса Бела) ис-
тородно друштво је основано и у Русији 1812. године уз помоћ цара Алек-
сандра I. Пошто се Библијско друштво раширило у многе крајеве, почело је 
са снабдевањем локалног становништва примерцима Светог писма на јези-
цима народа који су живели широм тог пространог царства. Глад и жеђ за 
Божијом Речју била је огромна, тако да су многи људи почели искрено да 
верују оном што су читали:

„Читање Светог Писма било је тим Русима сасвим необично откривење 
и извор велике снаге. Увидјели су да их је тај религиозни систем, 

1 Broadbent, str. 311.
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у којем су одгојени, држао у незнању о Богу и о спасењу које је 
у Кристу. Покајање од свих гријеха, којих је код њих било много, било 
је потпуно и без резерве. Њихово прихваћање Криста за Спаситеља и Гос-
подара било је у пунини вјере и љубави. Увидјевши темељито несла-
гање Руске цркве и научавања Светог Писма, оставили су ту 
цркву и прихватили се Светог Писма до крајње границе свог 
схваћања.“1

Наравно, обраћење Руса на изворно новозаветно хришћанство које се 
темељило искључиво на еванђељу односно Библији, није могло да прође 
без противљења. Као највећи противник овој појави показао се Свети си-
нод Руске православне цркве, који је од тога доба настојао да свим силама 
спречи даље напредовање еванђеља. И док су баптисти и други еванђеоски 
хришћани пореклом из Европе поштовали законске одредбе о неширењу 
свога учења међу Русима (ради заштите свог сопственог права на слободна 
црквена окупљања), домаћем становништву нико није гарантовао слобо-
ду другачијег верског испољавања сем православног. Обраћени Руси нису 
скривали своје одушевљење због новопронађене истине еванђеља о спа-
сењу у Исусу Христу, те су неуморно проповедали и око себе окупљали гру-
пе новообраћеника. Ове групе, а касније и организоване цркве еванђеоских 
хришћана руске националности православни су подругљиво назвали име-
ном „штундристи“ – према речи којом су немачки досељеници називали 
своје црквене заједнице. Овакав назив изазивао је поругу и јасно стављао до 
знања народу да су њихови припадници „издали своју веру“ и прихватили 
нешто туђе. Ипак, за време Александра I који се и сам упознао са Светим 
писмом преко високих представника еванђеоских цркава и друштава из 
иностранства, растурање Библија међу народом је константно напредовало. 
Током тог периода, као и оног каснијег за време Александра II, еванђеље је 
напредовало међу свим класама друштва, па и међу аристократијом. Тако 
је, на пример, преко Lorda Radrocka, који је кренуо из Енглеске 1866. годи-
не, еванђеље стигло и међу петроградско племство од којих су се неки об-
ратили и почели да одржавају редовне састанке читања и тумачења Светог 
писма. На тим састанцима заједно су седели људи који су раније живели 
миљама далеко, како по просторној удаљености – тако и према своме порек-
лу, култури и образовању. Уз богате новообраћене племиће седели су неуки 
и прости сељаци – повезани међусобно својом вером и Христовом љубављу. 
Међу утицајним људима који су прихватили веру у Христа био је и богати 
земљопоседник, пуковник Василиј Александрович Пашков. О његовој рев-
ности за Господа и ширењу еванђеља историја је између осталог забележи-
ла и следеће:

„Тај је плесну дворану своје палаче ставио на располагање за састанке, 
сам је навијештао Еванђеље посвуда, у затворима и у болницама, као и у 
кућама и у заједницама. Користио је своје велико богатство за распарча-
вање Светог Писма, издајући трактате и књиге, помажући сиромашне и 
унапређујући краљевство Кристово на све могуће начине. Пашкову су 1880. 
забранили одржавање састанака у његовој властитој кући. Кад је ипак на-

1 Broadbent, str. 318, naglasak moj.
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ставио с одржавањем састанака, био је прогнан, захваљујући утицају Светог 
Сабора, најпре из Петрограда, а послије из Русије уопће, а велики дио њего-
ва иметка био је заплијењен.“1

Ипак, прогонства која су доживљавали еванђеоски хришћани у овом пе-
риоду била су знатно блажа од оних која ће тек уследити. Наиме, након убис-
тва цара Александра II 1882. године, власт у Русији су преузели противници 
реформи које је спроводио покојни владар. Каснији владари Русије заузели 
су потпуно другачији државнички став, и свесрдно потпомогнути Светим 
синодом РПЦ решили да се обрачунају са свим елементима у друштву који 
нису ишли на руку испуњавању идеала „свете Русије“. Под удар су дошли 
Јевреји као нација за коју се веровало да спроводи светску заверу служећи 
сотони2, као и еванђеоске цркве које су веровале и проповедале различито 
од званичне религије:

„Те разне цркве нашле су у Побједоносцеву, поглавару светог Сабора, 
свог огорченог и упорног непријатеља. Пало им је у дио да трпе затварање, 
глобе и прогонства, док су свећеници подјаривали народ да напада 
вјернике и злоставља их и разрушава њихове домове и разграби њихова 
имања. Заједнице су им биле забрањиване, а када би их нашли да се са-
купљају тајно и читају Свето Писмо, насилно би прекидали такве састанке 
уз хапшење и кажњавање присутних. Све већи број, углавном старјешина и 
вођа у црквама, прогнан је у Сибир и на Кавказ.“3

Међутим, и поред прогонстава, еванђеоски верници су и даље живели и 
деловали знајући да је и њихов Господ страдао од својих прогонитеља – све 
до своје смрти на крсту. Њихови прогони и расејања само су доприносили 
да и многи други људи, у удаљеним пространствима чују еванђеље и буду 
спасени за вечност кроз веру у Христа. 

Еванђеоски верници су и данас бројни у Русији, и поред проживљавања 
веома бруталног односа комуниста према њима и осталим религиозним 
групама током вишедеценијског периода током прошлог века. Њихове за-
једнице броје на стотине хиљада крштених и сачињавају еванђеоске дено-
минације различитих назива, а које се у својим вероисповедањима слажу у 
свим главним тачкама библијске вере.

Пре него што пређемо на завршни део овога поглавља у коме ћемо сагле-
дати раширеност еванђеоског хришћанства (односно истините Цркве Хрис-
тове) у савременом свету, као и њихову ревност за испуњењем Господњег 
налога о проповедању еванђеља међу свим народима, желим да споменем 
и један од малобројних познатих светлих примера у историји васељенског 
Православља. Као што је познато, Православље у целини није никада до-
живело нешто што би могло да се назове „реформацијом“ од старина уста-
новљене вере, ритуала и обичаја. Западна црква је прошла кроз реформа-
цију у XVI веку, под утицајем Лутера, Цвинглија и Калвина, на основу чега је 

1 Исто, стр. 320-321.

2 О прогону Јевреја у царској Русији видети детаљније у поглављу: „Други Христов долазак и 
васкрсење мртвих“.

3 Исто, стр. 322. Нагласак мој.
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дошло до оснивања неких нових огранака светског хришћанства. Очигледно 
је да током историје на православном истоку никада до сада није дошло до 
такве духовне климе која би допринела реформацији „Источне цркве“. Но, 
то не значи да није било баш ниједног покушаја у том правцу. Најзначајнија 
личност у историји васељенског Православља, која је покушала да спроведе 
реформу, током векова у много чему заблуделе цркве, био је патријарх Ки-
рил Лукарски.

Неуспели покушај реформације православног хришћанства

Кирил Лукарски, познат као један од најученијих људи у Источној црк-
ви онога времена, студирао је у Венецији као и на универзитету у Падови. 
Одлично је познавао италијански и латински језик, а радио је и као поле-
мичар и предавач у Пољској. За то време упознао се не само са западном 
културом већ и са плодовима протестантске реформације која се одвијала 
баш у његово време. Највише је контактирао са калвинистима, чију је веру, 
упоређујући са науком Светог писма – сматрао најисправнијом. Из тог раз-
лога је, након свога избора најпре за патријарха Александрије (1602. год.) а 
потом и за васељенског патријарха цариградског (1621. год.), своје најнада-
реније свештенике слао на школовање у западну Европу – на Оксфорд, Хел-
мштет и Женеву, надајући се да ће тиме отпочети неопходну реформацију 
Источне цркве. Још док је био за катедром александријског патријарха, Лу-
карски је пажљиво упоређивао веровања римокатолицизма, Православља 
и реформиране калвинистичке цркве, са науком која произилази из Светог 
писма. Установио је да је учење реформатора о Христовој вери много ис-
правније него учење традиционалног хришћанства, те да се у веровање ових 
последњих надодало много тога што се није у почетку подразумевало. Пат-
ријарх Кирил је, након пресведочења у истинитост овог открића, одлучио 
да одбаци све оно што није било изворно новозаветно (поштовање и молит-
ве светитељима, иконопоштовање, веровање у транссупстанцијацију итд.).1 
Говорио је да не може више да слуша казивања оних који тврде да људско 
предање (тзв. свето предање) има исту вредност као Свето писмо:

„Сметало му је отворено обраћање свецима у литургији. Преко холанд-
ског амбасадора дао је да се у Женеви штампа Исповест вере која је језиком 
подсећала на Калвина и навела протестанте да кличу због слагања између 
своје и Православне цркве. Проповедао је да је Црква подређена Светом 
писму и да може да погреши; предодређеност на живот без обзира на добра 
дела; оправдање вером; два сакрамента Еванђеља; и реформисано учење о 
еухаристији.“2

И, док се протестантска Европа радовала чињеници да васељенски пат-
ријарх Православне цркве исповеда веру идентичну њиховој3, римокатоли-

1 Види у: Broadbent, str. 316.

2 Овен Чедвик, Историја реформације, стр. 259. Нагласак аутора.

3 Кирил Лукарски је објавио штампану верзију Исповедања вере најпре на латинском језику 
1629. године, а потом и на грчком 1633. год.
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ци су били запрепашћени. Језуитски ред је хитно предузео кораке на диск-
редитацији цариградског патријарха како код званичних црквених органа 
тако и пред самим турским султаном. Након оптужбе за велеиздају, а после 
свога петог по реду збацивања са патријаршијског трона, Кирил Лукарски је 
убијен од стране Турака 1638. године, а потом бачен у море.1 

Иако Православна црква није реаговала на учење патријарха Кирила за 
време његовог живота, као и на његову калвинистичку „Исповест вере“, то је 
учинила после његовог страдања. Наиме, сабори одржани у Цариграду 1638., 
1641., 1672. и 1691. године, сабор у Кијеву 1640., у Јаси 1642., и у Јерусалиму 
1672. оштро су осудили његово учење и прогласили непостојање разлога за 
било каквом реформацијом православне вере. Неки од главних противника 
Кириловог учења након његове смрти били су митрополит Кијевски Петар 
Могила (1633. - 1647.) као и патријарх Јерусалимски Доситеј (1672. - 1707.), 
који су, сваки за себе, саставили исповедање вере Православне цркве у који-
ма су осудили све неправославне тезе из Исповедања које је заступао бивши 
васељенски патријарх. Ова два исповедања вере, Могилино и Доситејево, 
прихватили су и малочас поменути православни сабори, потврђујући њихо-
ву правоверност и прихватљивост за све Православне цркве.

Распрострањеност праве Христове Цркве и њене 
активности на почетку XXI столећа

Према учењу Господа Исуса Христа које датира готово две хиљаде година 
уназад, последње време пред Његов други долазак карактерисаће два веома 
битна догађаја. Један је велики отпад од изворног библијског учења које 
ће заступати такозване хришћанске цркве, а други је постојање релативно 
(упоређујући са свеукупном светском популацијом) малог броја Христових 
верника окупљених у истоименим заједницама који ће и даље ревно носити 
сведочанство истините вере о своме Господу. Христос је наиме рекао:

„Него, кад Син човечји дође, хоће ли наћи веру на земљи?“2

Као и:
„И проповедаће се ово еванђеље о царству по свему свету за сведочанство 

свима народима, и тада ће доћи крај.“3

Иако су на први поглед ове Христове изјаве противречне, јер прва као 
да подразумева потпуни нестанак Исусове науке на крају света, друга пак 
даје наду наговештавајући постојање „малог стада“ (Лк. 12:32), које ће ипак 
одолети свим искушењима и довршити дело евангелизирања света на које 
их је Господ Христос послао (Мт. 28:19-20).

Ширење еванђеоског хришћанства у одређеним областима света уоп-
штено смо описали раније у овом поглављу. Свети Дух је одувек суверено 
деловао на различитим континентима током протеклих векова. На самом 
почетку, Христова Црква, коју у овом поглављу називамо Црквом еванђео-
1 Види у: Јевсевије Поповић, Општа црквена историја, том други, стр. 274.

2 Ев. по Луки 18:8б.

3 Ев. по Матеју 24:14.
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ских хришћана, ширила се најбрже европским континентом али и Блиским 
и Средњим истоком као и северном Африком. Данас је Европа континент 
на којем живи највероватније најмањи проценат еванђеоских нановорође-
них верника – у односу на целокупан број становника. Најбројније цркве 
еванђеоских верника у Европи данас су на територији Велике Британије, 
Румуније, Украјине и других земаља бившег Совјетског Савеза. По броју 
еванђеоских хришћана, потом следи Северна Америка, а значајан пораст 
чланства бележе цркве у Јужној Америци и Африци. Оно што је најзанимљи-
вије јесте чињеница да највеће придодавање чланства бележе еванђеоске 
цркве у још увек комунистичкој држави Кини, у којој према последњим оз-
биљним проценама постоји преко 60 милиона припадника кућних цркве-
них заједница.1

Највећи замах у евангелизацији необраћеног света еванђеоске цркве су 
предузеле у последњих сто година, када су организована многа мисионарс-
ка удружења. Њихов задатак је објављивање Христовог еванђеља што већем 
броју земаљског становништва. Највећи број тих удружења отпочео је свој 
рад веома скромно. Међутим, како је време одмицало, све већи број хришћа-
на се прикључио том раду и допринео да се са локала мисијски подухвати 
прошире на читаву државу – па и далеко ван њених граница.

Прво од неколико највећих мисијских удружења еванђеоских верника у 
свету, које ћу поменути, јесте Међународно друштво Гидеонита (The Gideons 
International). Ово удружење је основано 1899. године и током нешто више 
од сто година од својих скромних почетака, његови чланови су успели да 
финансирају, пласирају и бесплатно поделе преко 1,3 милијарде Светих пи-
сама (или Нових завета) у 180 земаља света у којима делују.

Такође, удружење под називом Every home for Christ делује већ пуних 60 
година (основано 1946. год.) у великом броју држава света. Током свога де-
ловања оно је, следећи принцип евангелизације „од куће до куће“, поделило 
преко две милијарде и двеста милиона хришћанских трактата и брошура, 
на основу којих је установљено више од сто хиљада локалних цркава и кућ-
них група. Свакога дана се на адресе локалних огранака овог удружења ши-
ром света, а као последица дељења трактата и брошура са контакт адресом, 
јави преко 17000 особа које су заинтересоване да добију Свето писмо и друге 
штампане, аудио и видео материјале са хришћанском поруком.

Друштво Campus crusade for Christ, које је основано 1951. године и де-
лује у 196 земаља у свету такође је веома успешно у евангелизацији. Само 
један од њихових бројних трактата, којег је саставио оснивач удружења др 
Вилијам (Бил) Брајт, под називом „Да ли си чуо за четири духовна закона“, 
штампан је и подељен на многим језицима света у преко две и по милијар-
де примерака. Исто тако, у потпуности финансиран од стране ове мисијс-
ке организације, крајем седамдесетих година прошлога века снимљен је 
филм Исус који је потукао све рекорде гледаности. Овај филм који је, пре-
ма подацима којима удружење располаже, последњих деценија гледало 4,6 

1 Податак наведен према књизи: Nebeski čovjek, Čudnovata istinita priča kineskog kršćanina brata 
Yuna kao što je zapisao Paul Hattaway, Kraljevstvo i Put života, Zagreb 2005. god.
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милијарди људи из 236 народа, снимљен је на основу еванђеља по Луки. 
Он потпуно верно преноси велики број детаља из Христовог живота као и 
основну поруку о спасењу кроз веру у Спаситеља.1 На основу гледања овог 
филма велики број људи широм света донео је одлуку о следбеништву Исуса 
Христа и припадништву некој од еванђеоских црквених деноминација.

Евангелизационо удружење др Билиja Грејема (Billy Graham Evangelistic 
Association) представља још једну од веома познатих организација које до-
приносе испуњењу заповести Божијег Сина за проповедањем еванђеља 
сваком створењу под небом. Током свог вишедеценијског деловања (преко 
педесет година) ово удружење је организовало велики број јавних евангели-
зација широм света пред огромном публиком, а неке од њих које су прено-
шене преко сателита могли су да посматрају милиони људи са свих конти-
нената. Ово удружење је организовало и радио и телевизијске програме које 
путем предајника могу да прате и становници земаља у којима су ограниче-
не људске и верске слободе, попут Северне Кореје, Кине и многих исламских 
држава. Телевизијске као и радио програме овог удружења могу да прате 
и становници Аустралије, Европе, Африке, већег дела Азије као и Јужне и 
Централне Америке. Посебна покривеност филмовима са хришћанским 
садржајем, који могу да се прате преко сателита, обезбеђена је за исламске 
државе Блиског и Средњег истока као и севера Африке (Турска, Египат, Са-
удијска Арабија, Ирак, Иран, Сирија, Либан, Јордан и друге).2

Уз помоћ ових удружења, као и хиљада других скромнијих по опсегу сво-
га деловања, цркве еванђеоских хришћана свакога дана досежу еванђељем 
на стотине хиљада породица – које добијају прилику да поверују у Христа и 
буду спасене за вечност. Овакав благослов благодатног присуства Божијег 
Духа који обитава у црквама нановорођених, доживљава и Србија у којој 
живи и делује више хиљада еванђеоских верника настањених у многим гра-
довима и селима наше земље, а нарочито у Војводини.

Као и свуда у свету, еванђеоски хришћани у Србији међусобно сарађују 
у настојању да што већи број људи различитих националности чује радос-
ну вест о спасењу које се налази у Исусу Христу Спаситељу, као и да путем 
различитих хуманитарних акција помогну људима у потреби. У последњих 
неколико деценија, а посебно након демократизације друштва и увођења 
вишепартијског система којег је пратила и већа слобода изражавања и де-
ловања, и еванђеоске цркве у Србији су отпочеле обимнију акцију еванге-
лизације становништва. Тако је почетком деведесетих година прошлог века 
основано више мисионарских друштава као и издавачких кућа које штам-
пају литературу како за потребе верника, тако и потребе саопштавања ос-
новне библијске поруке осталом становништву.3 У поменутом периоду, пу-

1 Наведено према подацима из књиге Била Брајта: „Прва љубав: Обнови своју љубав према 
Богу“, стр. 110. У издању друштва Нови живот, Београд 2003. године.

2 Наведено према часопису: Decision, special issue, the worldwide ministry of the BGEA today, 
page 8-9, October 2006; који издаје Billy Graham Evangelistic Association.

3 Наравно, неке од издавачких кућа еванђеоских хришћана у Србији постојале су и у ранијем 
периоду током више деценија, и за све то време вршиле богоугодну службу проповедања 
Христовог еванђеља неспасенима као и духовног утврђивања верних особа.



802

правОславље ОбасјанО еванђељем

тем еванђеоског издаваштва, штампано је а потом и подељено широм наше 
земље више милиона примерака различитих трактата, брошура и књига, 
преко којих се локалним црквама или организацијама и даље јављају на 
стотине заинтересованих. Такође, бесплатно је подељено на стотине хиљада 
Нових завета као и комплетних Светих писама различитих превода. Исти је 
случај и са аудио и видео материјалима који доприносе доношењу одлуке о 
Христовом следбеништву, као и даљем учвршћивању у хришћанској вери.

Сви ови подаци говоре у прилог чињеници да је Господ благонаклон и 
према становницима нашег поднебља, те да им је, у складу са тиме и омо-
гућио да спознају истину еванђеља која може да им донесе спасење и вечни 
живот. Господње милосрђе које испољава кроз свога љубљеног Сина Исуса 
Христа и постојање његове праве Цркве у нашој земљи, само су доказ Ње-
гове љубави којом жели да за вечност спаси што већи број људи из нашег 
окружења. 

Припадност Њему и Његовој Цркви подразумева библијску правовер-
ност као и живот посвећења, о којима је било речи раније у овој књизи. 
Еванђеоски хришћани Србије усрдно се моле Господу да се Његово име про-
слави тиме што ће још многи људи чути еванђеље и одазвати се Божијем 
позиву прихватањем вечнога спасења које се налази у Његовом Сину Ису-
су Христу.



ИСТИНА КОЈА ОСЛОБАЂА

ДЕЛО СВЕТОГА ДуХА
 у ЖИВОТИМА ПРАВОСЛАВНИХ СВЕШТЕНИКА

’’А кад он дође, Дух истине, упутиће вас у сву истину...’’
(Еванђеље по Јовану 16:13)

’’Ако ви останете у мојој науци, онда сте заиста моји 
ученици, и сазнаћете истину, и истина ће вас ослободити.’’

(Еванђеље по Јовану 8:31-32)



804

правОславље ОбасјанО еванђељем

думитру корнилеСку (Dumitru CornilesCu),
бивши свештеник Румунске православне цркве 

 
Думитру Корнилеску је рођен 1891. у месту Сласома у општини 

Мехединци. Његов отац је био учитељ, а његови дедови, и са очеве и са 
мајчине стране, били су свештеници. Након што је и сам осетио позив да 
постане свештеник отишао је у Букурешт да студира теологију.  

Думитру није био задовољан формализмом и ритуалима. Желео је да 
проникне дубље у право разумевање хришћанства. Директор теолошког 
семинара је увидео његову жељу и дао му каталог верских књига из 
иностранства. Предложио му је да их наручи и прочита. Тако је почело 
право формирање Думитруа као верника. 

Читајући ове књиге на енглеском, француском и немачком, установио 
је да све оне говоре о једном посебном хришћанском животу, сасвим 
различитом од религиозног живота који је видео у својој земљи. Ускоро му 
је пала на ум идеја да почне да преводи делове ових књига и да их објављује 
у тадашњим часописима. Касније је почео да их штампа и у целини. Писци 
које је читао а касније штампао њихова дела су: Frank Thomas, F. Bettex, R. A. 
Torrey, S. D. Gordon, J. H. M. Conkey, George Muller, C. H. Makintosh и други.

У годинама студирања теологије, Думитру Корнилеску се прикључио 
цркви Светог  Стефана у Букурешту, која је носила и назив ‘Родино гнез-
до’. У тој цркви је као свештеник службовао Тудор Попеску, младић са по-
себним моралним ставом и са изванредним даром говорништва. Његове 
проповеди су почеле да привлаче многе људе, међу којима су били и извесни 
интелектуалци из главног града. Тудор Попеску је именовао Корнилескуа за 
ђакона и дао му могућност да у цркви дели књиге које је штампао.

У књигама које је одушевљено читао и страствено преводио, Корнилеску 
је  приметио честе цитате из Библије. Он је, наиме, покушавао да прочита 
Библију на румунском језику али није ништа разумео. Стога, није схватао 
зашто се овим странцима, ауторима књига које је читао, толико допада 
Библија. Постепено је дошао до сазнања да проблем није био у Библији, 
него у начину на који је била преведена на румунски језик. И, за једног 
страственог преводиоца, следећа мисао је дошла природно: да направи 
нови превод Библије, превод који ће сви разумети. Ипак, схватио је да такав 
подухват захтева много година рада, а он није могао да себе види искључиво 
у том послу. 

Ипак, Бог је радио на многим подручјима истовремено. Управо тада, 
једна госпођа из високог румунског друштва, принцеза Ралука Калимаки, 
била је у Швајцарској са својим супругом Кантакузином Пашканијем. Он 
је био председник Конзерваторне коморе Румуније тог времена. Принце-
за је посетила верске заједнице у Женеви, и тако дошла до личног познања 
Господа Исуса као и до схватања да Библија може да има велику вредност 
у животу једне нације. Она је управо добила једно значајно наследство од 
своје мајке, и одлучила је да је инвестира у штампање Библије на румун-
ском. Вратила се у Букурешт и почела преговоре са неколико црквених зва-
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ничника око реализовања овог пројекта. Неки од њих су јој објаснили да су 
сви преводи Библије на румунском сувише верни словенском језику и да 
не заслужују да се поново штампају. Оно што би требало да се уради јесте 
нов превод, директно са јеврејског и грчког језика, на популарни румунски 
језик.

Принцеза је онда кренула у потрагу за преводиоцем и... пронашла је Ду-
митруа Корнилескуа. Он је 1916. године завршио факултет и био хиротони-
сан као целибатни свештеник у Хуши. По споразуму између принцезе Ка-
лимаки и епископа Никодима, другог дана по хиротонисању, Корнилеску 
је кренуо према конаку принцезе у селу Стаучешти, у општини Ботошани, 
и почео је да ради на преводу Библије. После непрекидног рада у трајању 
од четири године, Библија је била спремна за штампу. Године 1920. је у Бу-
курешту штампао „Књигу Псалама“ или „Псалтир Цара Давида“, у издању 
Еванђеоског Румунског Друштва, у штампарији Гутенберг. Нови завет је 
штампао 1921. а касније исте године, штампао је целу  Библију. 

Док је радио на преводу Библије и паралелно читао друге књиге које су 
му помогле да разуме библијски текст, Корнилеску је схватао дело које је 
Бог учинио кроз свог Сина Исуса Христа за наше спасење и начин како се 
ово спасење може постићи.

На нашу срећу, Корнилеску је касније написао једну књижицу где је опи-
сао начин како је дошао до спознања светлости божанске истине. Ево неко-
лико цитата из ове приче:

 
Кako сам се обратио Богу и како сам о томе говорио другима

Био сам у школи и учио да постанем свештеник. Нисам знао шта значи 
имати личног Спаситеља. Имао сам љубав према њему али га нисам позна-
вао. Једног дана ми је директор школе дао каталог са много верских књига 
из иностранства. Остао сам запањен кад сам видео колико има хришћанских 
књига, док је у то време код нас било јако мало.

Наручио сам их и почео да читам. Док сам их читао видео сам да све го-
воре о једном посебном хришћанском животу, сасвим различитом од рели-
гиозног живота код нас. Све више сам горео за оваквим животом и говорио 
себи: „Ово ће бити моја служба када постанем свештеник: да обзнаним на-
шем народу овај живот“. Али како?

Нисам могао да дочекам да постанем свештеник, већ сам одмах почео да 
преводим  одломке из тих књига, а понекад чак и целе књиге и да их шаљем 
свим верским часописима у нашој земљи. Очекивао сам живот о коме су 
оне говориле, али живот није долазио. Почео сам темељитије да читам и 
размишљам. Увидео сам да све те књиге говоре о једној јединој књизи: о 
Библији. Оне су говориле да свако треба да има Библију, да је свакоднев-
но чита и живи у складу са њеним учењем. До тада ни ја нисам тако чинио, 
те сам почео да читам Библију свакодневно. После неколико дана, Библија 
ми се није допала. Испред себе сам имао јако накарадан превод и нисам 
могао да га разумем. А када сам почео да читам на другом језику, разумео 
сам је и јако ми се свидела. Говорио сам себи: ако мој народ треба да схва-
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ти хришћански живот из Библије, онда треба да има превод који ће разу-
мети. Тако сам почео да размишљам да почнем са превођењем. Почео сам 
да преводим Еванђеље по Матеју за себе, али сам брзо схватио да ја немам 
финансијских средстава за евентуално штампање.

У исто време, стално сам преводио и штампао мале књижице. Тако 
сам штампао један календар са хришћанским размишљањима за сваки 
дан. Неко је послао календар принцези Калимаки у Женеву и њој се јако 
допао. Кад се вратила у земљу, замолила ме је да је посетим.  Рекао сам јој 
да размишљам да направим нови превод Библије. „Управо и ја размишљам 
о томе“ одговорила ми је. Наследила је суму новца коју је наменила управо 
овом циљу: ширење Библије у нашој земљи.

Док сам радио на преводу Новог завета, за сваку реч на грчком требао 
сам да гледам у речник да бих схватио смисао. Тако сам дошао до закључка 
да сам имао сасвим другачија схватања о најједноставнијим духовним 
појмовима. На пример, увидео сам да Библија јако много говори о греху. 
Схватио сам да је грех нешто страшно пред Богом, ако Он о њему говори 
тако много. 

Увек сам веровао да је грех нешто јако лоше пред Богом, али нисам знао 
шта конкретно. Мислио сам да су убице грешници и да им је место у затвору. 
Али кад сам прочитао у Библији: „ ...да ће сваки који се гневи на брата свога 
бити крив суду.“ (Мт. 5:22) остао сам запањен,  јер сам знао да се свако љути 
свакодневно.  

Кад сам дошао до стиха у посланици Римљанима који каже да су „сви 
сагрешили“, нисам могао да се помирим са тиме.  Говорио сам: „Не разумем 
зашто Библија каже да су сви сагрешили. Ако не познајем друге, познајем 
себе. Нисам никог убио, нисам био у затвору, тако да не могу да кажем да 
сам грешник.“ Ни овај стих нисам разумео, па сам кренуо даље. 

Кад сам дошао до стиха: „Нема ниједног праведног. Нема ниједног 
човека који би чинио добро...“ мало сам се наљутио на њега. „Ово не могу 
да верујем“, говорио сам. Знам много људи који су многе добре ствари 
учинили. А ако не познајем друге, знам себе. Учинио сам многа добра дела, 
делио књижице, дао сам нешто новца за Бога и тако даље. И сада, чиним 
једно јако добро дело: преводим Библију на језик мог народа. Зашто онда 
Библија каже да „нема никога ко би чинио добро“ кад сам ја тај који чини 
добро? Нисам разумео, па сам ишао даље. Стигао сам до стиха који каже 
да је „плата за грех смрт“, осмехнуо се и рекао: „Немогуће је веровати такве 
ствари, зато што цео свет умире: и добри и зли. Каква је то плата ако је свако 
добија?“ Тек када сам дошао до оног у Откривењу 20:14 који говори о „другој 
смрти“, односно о ватреном језеру, схватио сам: Ово је смрт која је плата за 
грех. Али то је страшно. Хтео сам да знам ко се налази у ватреном језеру. Кад 
сам видео да су тамо убице (Откривење 20:8) рекао сам: ‘Врло добро, убице 
и треба да буду тамо јер су велики грешници’. 

Удубио сам се у разматрање па сам, на своје велико изненађење, увидео 
да су тамо и лажови. Па зар је лаж тако велик грех да буде кажњен истом 
казном као и убиство? Па свако изговара лаж сваког дана, и то не само једну, 
него више и различите. И ако је тако, па и ја сам рекао мноштво лажи у свом 



807

истина кОја ОслОбађа

животу. Сада сам се добро уверио да сам грешник, али не само грешник, него 
осуђени грешник који иде ка огњеном језеру. Обузео ме је страх и понављао 
сам: „Никако не желим да стигнем тамо.“

У то доба нисам познавао пут спасења. Нисам знао шта да урадим да не 
бих доспео у огњено језеро. Истраживао сам и даље. Кад сам дошао до стиха 
у посланици Римљанима који каже да се „сви оправдавају за бадава“, мислио 
сам: чудно! Ова књига је пуна контрадикторности. До сада сам видео да су сви 
грешници, осуђени на смрт, а сада одједном „сви се оправдавају за бадава“. 
О чему се овде заправо ради, питао сам се? Читао сам врло пажљиво овај 
стих, и увидео разлику. Да, „оправдавају за бадава – Његовом благодаћу - на 
основу искупљења у Христу Исусу, кога је Бог поставио као жртву измирења 
- Његовом крвљу“. Рекох себи: „Исус Христос је умро за грехе? Учио сам у 
школи да је умро за грехе целог света (1. Јованова 2:2)! Али какву ја корист 
имам од тога, кад сам ја грешник а моји греси нису опроштени? Ипак, ако 
је умро за грехе целог света, умро је онда и за моје грехе. Увидео сам у овој 
књизи да постоји опроштење греха, да је Христос умро и за мене.“ То је био 
први корак. 

Други корак је био откривење да немамо мртвог него живог Спаситеља, 
са којим можемо да ступимо у контакт. Он је умро за наше грехе, али је и 
ускрснуо да нас оправда. И сада је он живи Спаситељ. Највећа је радост била 
кад сам открио да је Он не само живи пријатељ са ким могу разговарати, 
него да у живом Спаситељу имам моћ да победим грех, јер је Он сломио моћ 
непријатеља својим ускрснућем.  

Ја сам мислио да је грех део наше природе, да другачије не можемо, да 
морамо да грешимо, па разумете моју радост кад сам открио да постоји 
таква сила која побеђује грех. Прихватио сам га као свог живог Спаситеља. 
Последње сам открио да је Он Господ. Господ значи господар. Он је господар, 
а ми смо слуге. Не припадамо више себи, него смо Његови са свиме што 
имамо и свиме што јесмо. Тако сам га прихватио као Господа  и личног 
господара, који треба да заповеда, а ја да послушам. Он је тако диван Господ 
и Господар у кога можеш потпуно да се поуздаш! 

На овај начин сам се обратио Богу! Сада сам знао да сам наново рођен, да 
сам дете Божије. Више нисам читао Библију са питањима која сам постављао 
раније: Да ли је то могуће? Да ли је истина? Сада су питања била потпуно 
другачија: „Да ли ја имам оно што захтева ова књига? Да ли сам такав как-
вим ме она жели?“  

Ипак, постојала је и једна потешкоћа. Ја сам био једина особа која је 
започела нови живот на овакав начин. Читао сам и друге књиге које су све ово 
наведено потврдиле. Али биле су то само... књиге. Почео сам да размишљам: 
„Овакав начин живота је јако леп. Али можда је то само моја уобразиља, јер 
сам овакав живот добио само читањем и проучавањем Библије?“ 

Ипак, сада сам сваки стих видео у новом светлу. И одмах ми је дошао 
на ум онај из посланице Филипљанима 4:6: „...Него у свему молитвом и 
мољењем са захваљивањем нека се ваше молбе Богу очитују.“ Рекао сам: 
„Господе, не могу да кажем да сам неверник. Верујем сваку реч из Твоје 
Речи. Али не знам да ли сам на добром путу. Ако ми даш прилику да видим 
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једну душу како долази Теби, на исти начин, бићу потпуно уверен да сам на 
добром путу.“ 

Молио сам се. После три месеца, једног јутра, два младића из војне школе 
су дошла да ме питају како могу да се што боље припреме за смрт. Одлазили 
су на фронт и нису знали да ли ће се вратити живи или ће умрети. Истини за 
вољу, нису били спремни за смрт! Ја као свештеник, требао сам да знам како 
неко треба да се припреми за смрт.  Одговорио сам: „Да, добро је што сте 
дошли сада, јер да сте дошли пре три месеца, не бих знао да вам одговорим. 
Христос је умро за ваше грехе и ако верујете у ово и прихватите за себе, а 
уз то предате ваше срце и животе у Његове руке, имаћете опроштење греха 
и бићете спашени. Уколико одете на фронт и тамо погинете, Спаситељ ће 
вас сачекати и примити вас к себи. Али ако се вратите, имаћете дужност да 
говорите и другима како могу да буду спремни за смрт.“

Обрадовали су се тој вести. Прихватили су је и отишли назад у касарну 
говорећи другима да су спашени и да су им греси опроштени. Неки су им се 
смејали, други су пак хтели да чују више о томе. Следеће недеље су довели 
и друге и њима сам говорио о овој истини. Неки од њих су се одлучили да 
следе Господа, и после неког времена, био је то добар број душа које су се 
одлучиле за Господа…

Превод Библије који је сачинио Думитру Корнилеску је данас 
најраспрострањенији превод међу протестантима и неопротестантима. 
Овај превод није одобрен од стране светог синода Румунске православне 
цркве, јер је Корнилеску напустио православну цркву и тако постао један 
од оснивача Еванђеоске румунске цркве. Популарност овог превода, веома 
цењеног, доказана је великим бројем поновљених издања (1931, 1942, 1946, 
са новом ревизијом 1989, и са новим тиражима 1990, 1996, 2000, 2002 и 
2005. године).

Превод Библије на модеран румунски језик, односно, језик који се 
говорио у првој  четвртини XX века, Корнилеску је започео због потешкоћа 
језика на који је Библија била превођена до тог времена. Тај је језик био 
архаичан румунски са словенским знацима на словима.

После великих доктринарних неслагања са људима из виших теолошких 
кругова тога времена, Корнилескуа је посаветовао сам патријарх Мирон 
Кристеа да за једно време напусти Румунију. Из тог разлога се и преселио у 
Швајцарску 1923. године, где је остао све до своје смрти 1975. године.

Целог свог живота је проповедао и писао о потреби повратка Богу. Из 
много цркава из Румуније и САД пастори и верници су му писали писма 
са дубоком захвалношћу Богу. Изражавали су велико поштовање према 
Корнилескуу због благослова који је његов превод Библије донео у њихове 
животе и у живот румунског народа уопште. У тим писмима верници су 
изражавали своје поштовање према ономе који је у руке румунског народа 
у земљи и расејању ставио Библију, Књигу над књигама, Божју реч, на 
најјаснијем и најлепшем румунском језику. Корнилескуов превод Библије 
је штампан у милионском тиражу и присутан је свуда на планети где се 
говори румунским језиком. Из тог разлога, сачинитељ овог превода је био 
прозван – Лутер Румуније.
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тудор попеСку (tuDor PoPesCu),
бивши свештеник Румунске православне  цркве

 
Тудор Попеску је био свештеник у цркви „Родино гнездо“ у Букурешту, 

који је увео нови начин проповедања еванђеља. Доживео је велики успех 
таквим начином проповедања али такође и велика противљења од стра-
не других свештеника. Неколико свештеника из Букурешта, вероватно 
љубоморни због огромног успеха у јавности који је имао Тудор Попеску, по-
чели су да га оптужују да је оно што он проповеда у ствари протестантизам. 
Било им је тешко да докажу тако нешто, јер се Попеску ограничио само на 
објашњавање/тумачење Библије. Ови свештеници су слали шпијуне у цркву 
„Родино гнездо“ да бележе све што ради свештеник Попеску, са надом да ће 
овај једног дана рећи или учинити нешто што ће се доказати као јерес.

На крају крајева, њихова надања су се испунила. Свештеник Тудор По-
песку који је   веома пазио на све оно што пише у тексту литургије, при-
метио је једног дана проблем. У тексту литургије је постојала молитва по 
којој свештеник тражи да греси људи буду опроштени захваљујући молит-
вама светитеља које ови на небу упућују Богу. Тада је изјавио: ‘Ја пропове-
дам људима у складу са Библијом, која учи да се опроштење грехова добија 
захваљујући жртви нашег Господа Исуса на крсту уместо нас и кроз нашу 
веру у ову жртву! Како онда могу да тражим од Бога да нам опрости грехе 
због молитава умрлих светитеља? Ово је очигледна противуречност!’ 

И тако је Попеску одлучио да у литургији изостави ову моливу. Ово су 
одмах приметили шпијуни присутни у цркви. Неко је упитао Попескуа 
зашто је изоставио молитву из литургијског текста а он је одговорио да је 
то учинио зато што не верује да су наши греси опроштени зато што се за нас 
моле светитељи, него су опроштени зато што је за њих умро Господ Исус 
Христос.

 Попеску је одмах био оптужен у Патријаршији за јерес, јер није веровао 
у улогу светитеља као посредника, као и за непоштовање према нима. 
Патријаршија је затражила објашњење. Следи неколико одломака из 
одбране свештеника Попескуа:

„Знам да су вас тенденциозно и лажно обавештавали о мени, али ствари 
стоје онако како их ја износим овде.  

Оно што се односи на клањање Светој Девици Марији и светима, ја 
стојим у општој православној формули која каже: Богу се поклони, а свете 
поштуј. Сматрам да је Православна црква нашла срећну формулацију, а то 
је ова поменута. Ја стојим у овој формули и сматрам било коју другу науку 
страном истинитом Православљу. И праведно је да тако буде. Клањамо се 
Богу јер је свуда присутан, види све, чује све. Светитељи, отишавши на небо, 
нису због тога постали богови, да могу да слушају молитве људи са различи-
тих страна земље. Свудаприсутност и свезнање поседује само Бог. Клањање 
светитељима је чак забрањена од стране светих који су били испирисани Бо-
гом. (Дела 10:25-26; 14:1-5). Улогу посредника код Бога немају светитељи, 
него једино Исус Христос: „Јер Бог је један и један је посредник између Бога 
и људи, човек Исус Христос, који је самога себе дао као откуп за све“ (1 Тим. 
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2:5-6). Само за Исуса Христа се каже да се моли за нас: „Стога и може сасвим 
да спасе оне који његовим посредством прилазе Богу, пошто свагда живи – 
да се моли за њих“ (Јеврејима 7:25). 

У пракси, поклоњење или поштовање светитеља је врло лако и без мо-
ралних обавеза. Сваки се човек може поклонити светима, али их само онај 
части који иде њиховим стопама. Изгледа врло лако да се поклониш не-
ком свецу, али ако на твој живот ништа не утиче од његовог живота, так-
во поштовање је срамотно. Колико је људи, који упућују молитве свецима, 
променило своје животе после тога? Ниједан. Наравно, ове молитве које се 
називају „акатисти“ производе добит, али не производе хришћански живот. 
А управо за тим имамо потребу.

Ако се ја не поклањам светитељима, то не значи да их не поштујем. На-
против, управо сада када сам одлучио да живим по еванђељу, тек сада раз-
умем свете, дивим им се и волим их. Као доказ своје чврсте вере они су по-
ложили свој живот за Христа и нису га се одрекли. Радије су изабрали смрт 
него да изрекну лаж: било би им лако да се пред властима одрекну Христа, 
а да у мислима наставе да му служе. 

Да нас они молитвом могу спасити то може рећи само онај коме је 
еванђеље Господње потпуно страно. Тамо се јасно показује да спасење до-
лази по вери у Исуса Христа, где се подразумева жива вера, вера која се 
манифестује добрим делима. „Шта да чиним да бих се спасао?“ упитао је 
тамничар из Филипа. „Поверуј у Господа Исуса, па ћеш бити спасен и ти и 
твој дом.“ (Дела ап. 16:30, 31). Даље читамо у Делима 4:12: „Нема спасења 
ни у једном другом, нити има другог имена под небом, даног људима, у ком 
треба да нађемо спасење.“

Неко може да каже да Света традиција тј. предање проповеда другачије! 
Ако је то  истина, онда је Свето писмо у контрадикторности са светом 
традицијом. Један од та два ауторитета мора да је у праву: или Свето пис-
мо или Света традиција! Оба не могу никако. Једно треба прихватити, а дру-
го одбацити. 

Ипак, у Откривењу Јовановом се говори о молитви светих. Добро је да 
видимо како се они моле. У 6:9-12 они траже да Божији суд над становни-
цима земље дође што пре. Да ли се они ту моле за њихово спасење или за 
њихово кажњавање? На другом месту се спомиње молитва светих, а после-
дица тих молитви је невоља на земљи (Откривење 8:3-5). На трећем месту 
свети се моле прослављајући Јагње (Откр. 5:8-10). 

Једину ствар коју следим јесте да доведем душе Христу. Сваком чове-
ку кажем: Човече, ти си изгубљени грешник! Христос је умро за грешни-
ке да би их спасио. Да ли заиста верујеш у Њега? Спасен си! Не верујеш? 
Изгубљен си! Какав је твој став према Исусу Христу? Примаш ли га као Го-
спода и Спаситеља? Дајеш ли му свој живот и срце? Од тога зависи твоја 
вечност! Одлучи да у свему следиш Њега, или немој више да носиш Његово 
име (хришћанин). Ово је садржај сваке моје проповеди.

Никад нисам изгубио из вида да ме Христос није послао да вршим 
богослужења, него да проповедам, не да читам молитве, него да научавам. 
Моја првенствена дужност је да проповедам еванђеље и то ћу чинити док 
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сам жив. Ако проповедање еванђеља значи скретање са пута Православља, 
онда сам се заиста удаљио. Изгубљен сам! Ипак, ја верујем да су изгубљени 
сви који не верују еванђеље, не живе га и не проповедају.“ 

Упркос његовој одбрани, свештеник Тудор Попеску је био проглашен 
кривим за јерес и лишен свештеничког достојанства 1924. године. Он није 
престао да проповеда еванђеље, изнајмио је једну салу и тамо је започео 
своју „скупштину“. По моделу ове заједнице настале су и друге, нарочито 
у Мунтенији и Олтенији. У комунистичком периоду ове заједнице су мо-
рале да се прикључе неком покрету признатом законом, тако да су се ове 
заједнице прикључиле „Хришћанима по еванђељу“.

Корнилеску је записао о свештенику Попескуу: 
У Букурешту сам имао једног пријатеља свештеника. Био је удовац. По-

сле смрти своје супруге, мучила га је мисао како да доведе душе Христу. 
Није знао како. Чуо је о  мом обраћењу и раду. Писао сам му неке ствари, 
али није разумео. Кад сам дошао у Букурешт, разговарали смо о еванђељу. 
Није разумео како је он, свештеник, поштен, један од бољих, заправо гре-
шан. Није могао да верује да треба да се врати Богу: био је сувише добар за 
тако нешто! После много разговора и љутње, желео је да ме чује како про-
поведам у његовој цркви и ако се „више људи обрати Богу“, видеће шта ће 
да предузме. После неколико мојих проповеди, желео је и он да проповеда 
о „повратку Богу“. Ја сам му објаснио да ако жели то да проповеда, треба да 
се и сам обрати Богу.  

Једне недеље док је сликовито говорио о грозоти греха, увидео је соп-
ствену грешност и обратио се Богу. Од тада је почео да проповеда силом 
Божијег Духа. Полако, све више људи је почело да похађа такве састанке. Ја 
сам завршио превод и штампање Библије, такође и трактате и књиге за на-
предак хришћанског живота. Покренули смо и часопис „Хришћанска исти-
на“ у циљу евангелизације. Многи су се људи по први пут упитали јесу ли 
спашени или не, а неки од њих су се обратили Богу читајући трактате, књиге 
и часопис.

Многи од обраћених људи су били дивно сведочанство о делу Светог 
Духа у њиховим животима. Неки од њих су научили и да читају само да би 
могли да читају Нови завет.“

јоСиф трифа (iosif trifa),
бивши свештеник Румунске православне цркве

Јосиф Трифа је рођен 1888. у селу Ћертеђе, поред Кмпени, у Западним 
планинама. Похађао је гимназију у Бејушу а онда студирао теологију у Си-
биу. Вратио се у своје родно село као учитељ, а потом био хиротонисан као 
свештеник. Године 1921.  митрополит Балан га је позвао у Сибиу и дао му 
службу духовника на Теолошком факултету. Године 1922.  митрополија из 
Сибиуа је одлучила да штампа један часопис о религијском васпитању за ру-
мунска села, а свештеника Трифу је поставила за издавача. Часопис је носио 
назив „Светлост села“. Био је намењен народу и излазио једном недељно. 
Први број је штампан 2. јануара 1922. године. 
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Ево шта је, између осталог, написао свештеник Трифа у овом првом броју: 
„На темељу новог поретка у селу – а и у земљи – треба да стоји страх Божији 
и послушност Његовој Речи. Да почнемо од почетка: од вере и љубави 
Божије... јер без овог почетка ништа добро и трајно се не може учинити... 
Само један лек може дати свету и нашој земљи здравље и спасење: да се 
људи и народи врате Исусу, Његовој науци и Његовој заповести љубави. 
Онда ће се мир за стално уселити међу народе.“ 

Само да се подсетимо да је у то време Ардеал био уједињен са матичном 
државом само три године. Румуни из Ардеала су полагали огромне наде 
у уједињење, али много од тога се показало као испразно. Побољшање 
ситуације је нарочито у селима ишло веома споро. Иако на економском 
плану ствари нису стајале добро, на моралном и духовном плану биле су још 
горе. Јосиф Трифа је нашао за сходно да преко часописа „Светлост селима“ 
говори о злу у румунском друштву, а нарочито о злу у селима.

Песник Traian Dorz, ученик свештеника Трифе и вођа ‘Војске Господње’ 
после његове смрти, описао је историјат овог покрета са насловом: „Историја 
једне жртве – сведочанства о почетку и првих 12 година Војске Господње“. 
Ово дело још увек није штампано, постоји само копија откуцана у два 
примерка, из које црпимо информације о Јосифу Трифи и Војсци Господњој. 

Ево шта Traian Dorz пише о првој години рада свештеника Јосифа Трифе 
у „Светлост села“: 

„Уместо сивих чланака ‚комитета’ који се скоро сасвим повукао – са 
страница  часописа су сада горели његови укори и најаве против греха, 
осуђивање лакомости политичара, пристрасности судија, неправде зако-
на – пропадање друштва и одсуство цркве. Док сиротиња умире, инвалиди 
просе, народ пати, вера се губи, сиромаштво се шири, странци се гоје а ђаво 
се смеје – Црква ћути и чека“.

У целокупном рату са злом уопште, наравно да глас који је долазио преко 
„Светлости села“ није био  једини који је викао и информисао народ. Али 
је био једини који је био дубоко уверен да само нановорођење душе може 
зауставити пропаст и донети спасење. Глас који је говорио да нас само 
снажан и потпун повратак Христу може спасити и подићи. Само вера и 
проналажење Христове жртве на крсту једини су пут спасења из смрти и 
осуде у којој се налазимо. 

Док су други нудили свакојака „решења“ и преписивали разноразне 
„лекове“ против болести друштва, свештеник Јосиф је инсистирао и говорио 
о једином спасоносном леку кога је он видео, а то је био Христос.

После годину дана писања за часопис, Јосиф је схватио да говори у 
празно. Схватио је да нико не реагује на његов позив. Овај Божији човек 
је достигао тачку кризе у ноћи завршетка једне године и почетка нове. Из 
ове кризе се родила иницијатива позива људи на деловање против греха. 
Из овог позива је настало покрет ‘Војске Господње’. Увидевши грех и пад 
народа, Јосиф Трифа се питао: „Шта сам ја учинио да ови несрећни пијанци 
и псовачи са грозотом схвате своју изгубљеност и грех? Шта сам учинио 
да Христос буде приближен њима и они приближени Христу? То је једини 
начин за спасење појединачне људске душе или целог народа.“
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Веома потресен почео је да пише речи инспирисане Светим Духом, позив 
целом румунском народу и свим хришћанима да донесу велику одлуку: 

„Дођите да као хришћани уђемо у нову годину, да се одлучно и заједнички 
боримо против псовки, пијанства…“. 

Наставивши да пише истим жаром, одштампао је Проглас који су треба-
ли да потпишу они који су се одлучили за такав начин живота. У ускршњем 
броју 1923. године Трифа је објавио листу имена првих „војника“, односно 
оних који су му писали да су прихватили Проглас који налаже борбу против 
псовки, пијанства и других грехова. Саветовао је да није довољно само рећи 
неким гресима „не“, него и да треба напредовати према дару и светлости на-
шег Спаситеља Исуса Христа из Новог Завета. 

Тако је настао покрет „Војска Господња“. Уследили су конгреси, скупови 
у селима, формирале су се посебне групе „војника“ које су се скупљале да 
заједно проучавају Библију и охрабре се.

Свештеник Јосиф Трифа као духовни вођа овог покрета, увидео је потребу 
да  дефинише основне принципе покрета. Traian Dorz је констатовао да су три 
основна принципа била: прихватање Исуса Христа као личног Спаситеља, 
нановорођење и Библија као једини темељ хришћанске вере. 

Јосиф је разумео од самог почетка да тајна и моћ победе стоји и да ће 
увек стајати у Христу, у живој жртви распетог Христа. Говорио је: „Сво дело 
нашег спасења, од самог почетка, кажем вам, стоји и стајаће само у жртви 
распетог Исуса.“

Чудо откривења Христа производи у нашој души друго чудо: тајно и бо-
жанско дело нановорођења. Тајна покајања је дело Духа Светог, то је оно 
божанско дело коју чини, и треба да чини у животу сваког човека, Свети 
Дух и Света Реч. Ради се о оном тајном деловању и промени коју Божија 
Реч производи у животу онога који верује, заједно са Божијим Духом. Наше 
исцељење и спасење, као личности али и као народа, не може никад да дође 
ни из чега другог осим из познавања и живљења у складу са Светим писмом.

Јосиф Трифа је стално инсистирао на томе да центар људске пажње треба 
да је усмерен ка Исусу Христу. 

„Темељ нашег спасења је распети Исус. Сва Писма нам о томе говоре 
(ев. по Јовану 3:16, Дела ап. 4:12...). Тражити спасење изван овог извора 
значи изгубити и време и спасење... Тражити спасење без Исуса Христа 
значи покушати мешење хлеба без брашна... То је општа слабост данашњих 
хришћана: да изоставе Христа из једначине њиховог спасења... Ђаво је врло 
лукав. Он оставља хришћанима сва правила, све обичаје, све форме. Он се 
бори само за једну ствар: да им украде брашно из хлеба, да им украде мед из 
саћа, да украде Исуса Христа из њиховог спасења. 

Каже се да ђаво нигде не спава мирније него тамо где се са ревношћу 
држе сва правила, обичаји, али недостаје распети и живи Христос... Ми 
ћемо стално објављивати само распетог Исуса, без обзира на противљења 
која се појављују… Јер знамо и верујемо да је само у Његовом Имену и у сна-
зи Његовог крста истинито спасење и живот...“

Покрет ‘Војска Господња’ се ширио изузетно брзо и постао је покрет  на-
родних  маса. Године 1934.  подигнуто је више оптужби на рачун овог покре-
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та. Између осталих, један свештеник је писао: „Војска Господња је на почет-
ку била добра док се бавила пропагандом против пијанства. Али одкад про-
поведа 'незналицама' о нановорођењу, постала је опасна и не треба је више 
подржавати.“ (Цитат из ‘Историје Војске Господње’ Traiana Dorza, стр. 334). 

Свештеник који је изнео ову оптужбу је врло добро познавао православ-
ну теологију. Он је знао да се по православној догми нановорођење деша-
ва код крштења. А пошто се мала деца крштавају, значи, сваки православац 
који је био крштен као мало дете, сматра се да је нановорођен. 

„Проповедати нановорођење које се дешава онда када схватиш значење 
жртве Господа Исуса и када га примаш као Спаситеља значи негирати спо-
собност крштења да производи нановорођење! Проповедати у Православној 
цркви нановорођење као чин који настаје тек касније, када се човек ве-
ром врати Богу, то је уствари нешто што противречи једној врло важној 
православној догми. Али свештеник Трифа, који је проучавао шта Свето 
писмо говори о нановорођењу и који је желео да буде веран Писму, није 
имао другог излаза. Проповедао је науку која је била у противречности са 
догмом цркве којој је припадао.

Главна оптужба која је поднесена против свештеника Јосифа Трифе је 
била та да је одбио да јерархија Православне цркве преузме водство над 
Војском Господњом. Током неколико година се покушавало да овај покрет 
потпадне под власт званичних црквених органа. Ипак, Јосиф је схватио да 
су они, који су хтели да се докопају Војске, имали намеру да је преобразе, и 
то из покрета духовне обнове у неку врсту културног друштва. 

Да би избегао овакву катастрофу, Јосиф Трифа је дао оставку на свеште-
ничку функцију, са намером да остане вођа Војске Господње и издавач ча-
сописа „Светлост села“. Међутим, митрополит из Сибиуа га је обавестио да 
ће му се, од тренутка када буде престао да буде свештеник, одузети вођство 
над Војском као и над издаваштвом листа. 

„Јерес“ свештеника Трифе је гласила овако: „Свештеник Јосиф Трифа 
проповедао је о жртви Господа Исуса Христа, позивајући људе да прихвате 
Исуса као личног Спаситеља. Проповедајући директан сусрет између греш-
не особе и Исуса Христа, као и спасење приликом овог сусрета, негирао је 
једну од најцентралнијих догми Православне цркве.’ 

Митрополит Николае Балан је негирао било какву могућност везе греш-
ног покајника са Спаситељем на било какав начин осим уз посредништво 
Цркве! 

 Претходна сведочанства су нам приказала искуства свештеника: 
Думитруа Корнилескуа, Тудора Попескуа и Јосифа Трифе. Поновићемо 
главне тачке њихових активности:

Најпре, превод Библије на модеран румунски језик, без икаквог скретања 
од оригиналног текста, сматрао се за „протестантску“ акцију. 

Затим, кад су ови људи проповедали лично спасење кроз Господа Исуса 
Христа, противречили су догми да је Црква та која удељује спасење. 

Када се Тудор Попеску вратио библијској науци која гласи да је Исус 
једини посредник између човека и Бога, био је оптужен да поништава догму 
о светитељима који посредују између човека и Бога. 



815

истина кОја ОслОбађа

Када је Јосиф Трифа проповедао о нановорођењу као последици 
прихватања Исуса Христа искреном вером, био је оптужен да поништава 
догму нановорођења кроз крштење мале деце. 

Думитру Корнилеску и Тудор Попеску су се прикључили еванђеоско-
протестантским црквеним заједницама. Исто тако су учинили и многи 
из Војске Господње. Ово је решење којем прибегава све више православ-
них Румуна који се прикључују баптистима, пентекосталцима и осталим 
еванђеоским групацијама. Поменуте црквене заједнице данас броје више 
од пола милиона чланова. Све више Румуна се прикључује овим црквама. 

Такав је случај и са следећом особом. Следи део аутобиографије Daniela 
Cristiana Floree, бившег верника и свештеника Румунске православне цркве.

Daniel Cristian florea,
бивши свештеник Румунске православне цркве

Рођен сам у граду Ајуду, у општини Алба, децембра месеца 1974. године у 
породици православних верника. Моја породица је припадала средњем ста-
лежу. 

Сећам се оца како је седео у првом реду у цркви, да га други не би ометали. 
Нас би поставио испред себе. Мама је седела на женској страни и увек нас 
гледала са љубављу и поносом. Моја старија браћа, Марћел и Мирћеа би ме 
посадили између себе и све време задиркивали, а ја бих негодовао а некад 
и плакао. Често смо похађали цркву тако да су нас познавали свештеници, 
служитељи и људи који су редовно долазили тамо, а ја сам почео, а да се 
не примети, да учим напамет текстове једноставних песама... Код куће смо 
наставили да певамо ове песме и да се молимо. Увече би нас отац замолио 
да клекнемо и молимо молитву „Оче наш“. Ова породична пракса је утицала 
на цео мој живот. 

Година 1989. је представљала прекретницу у развоју наше земље али и 
у животу наше породице. У лето те године мој брат Марћел се врло тешко 
разболео. Имао је рак костију и целе године подносио ову тешку болест. 
Породична равнотежа се пореметила а нисмо имали никакав духовни или 
други извор снаге који би помогао мојим родитељима да прођу кроз такве 
тренутке. Отац је потражио утеху у алкохолу, а мајци је било јако тешко док 
је обилазила болнице у Клужу. Имао сам тада 14 година. Исте године десила 
се и револуција у којој је Чаушеску пао са власти. У то време је моја душа 
била пуна боли јер сам гледао мог брата како дан за даном копни. Такође, 
било ми је жао и оних који су изгубили своје најмилије у револуцији. Често 
сам код куће сатима држао мој први молитвеник а онда на коленима молио 
Бога, Свету Богородицу и светитеље да нам помогну. Ипак, ништа се није 
дешавало. Како су дани пролазили приметио сам да су осмех и добра воља 
нестали. Приметио сам да сам сазрео пре времена. У то време сам врло често 
одлазио у манастир у Римету, присуствовао многим светим литургијама и 
враћао се кући увек са новом надом. 

У пролеће 1990. године мој брат је умро а заједно са њим, да тако кажем, 
и читава моја породица. Гледао сам према небу, али је небо остајало немо 
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на моје вапаје. Тог лета сам се прикључио црквеном хору Симеон Барну-
циу, где је служио протојереј Токанел Јоан, кога је моја бака јако хвалила 
због начина проповедања. Те исте године са хором смо отишли у Молдавију. 
Тамо сам открио лепоту Православља изражену у манастирским сликама, у 
молдавском стилу градње цркава и у песмама које сам слушао. Био сам по-
носан што припадам таквом народу и цркви која има много верника, мно-
го калуђера, много светих служби и свештеника обучених у златне хаљине. 
Кад сам се вратио кући, још више сам се приближио цркви убеђен да се у 
њеним песмама и научавањима налази сакривен Бог. 

Кад сам имао 16 година купио сам прве православне књиге, које ће ми 
касније обликовати живот. То су биле: Свето писмо, псалтир и Египатски 
патерик. У мојим свакодневним молитвама користио сам Псалтир. Ове 
дугачке молитве су за мене представљале мистичну страну живота.  

У то време сам дочуо да у граду постоје и неке групе другачијих хришћана, 
које смо подругљиво звали ‘обраћеници’. Ови људи су омаловажавали 
Мајку Господњу, свети крст, и нас многе. О њима сам слушао и много горе 
ствари, као на пример да представљају непријатеље румунског народа који 
покушавају да уведу нову верску науку која потиче из Америке, желећи да 
покваре наше обичаје, правила и традиције наслеђене од праотаца...

Православни свештеници углавном нису препоручивали самостално 
читање и проучавање Светог писма. Ипак, ја сам поседовао јаку жељу да 
почнем са читањем, те сам, по савету мог пароха, почео да читам псалме. 
Касније сам почео да читам и еванђеља, али са великом бојазни, јер су 
нас учили да ми, обични народ, не би требало да их читамо зато што су 
то тешко разумљиве књиге. Могли бисмо да се изгубимо ако их погрешно 
протумачимо! Пошто сам жарко желео да се сретнем са Богом, наставио 
сам да читам, али веома пажљиво јер сам знао да Бога не могу да сретнем 
на погрешном путу. У Еванђељу по Јовану сам читао о сурету Никодима и 
Господа Исуса. И природно, питао сам се да ли сам и ја нановорођен. Никад 
нисам чуо да се о овоме проповеда. Постао сам узнемирен, постављајући 
себи многа питања. 

Године 1993. сам завршио гимназију у Ајуду, а лето провео при цркви у 
истом месту. У пролеће 1994. сам почео да се спремам за факултет да бих 
постао слуга Божији. Студирао сам црквену историју, догматику, Стари 
и Нови завет, румунски језик, музику. После сам прешао у Сибиу, у оазу 
ардељског Православља. Моја мајка је била јако срећна што њено најмлађе 
дете жели да постане свештеник. 

Ипак, већ у првим данима мог студирања сам доживео нека разочарења, 
јер су многи  преписивали приликом полагања испита. А ја сам, са друге 
стране, успео да положим све са најбољим оценама и да добијем почасну 
стипендију. Када сам чуо за то, одмах сам ушао у храм да захвалим Богу. За 
време студија углавном сам трошио новац на књиге, путовања у манастире 
по целој земљи и учествовања на конференцијама. Али, предавања нису 
задовољила моја очекивања, јер сам ја на факултет првенствено отишао 
из разлога да решим проблем своје душе, а то је да упознам Бога и његову 
љубав. 
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У лето између III и IV године студија упознао сам своју будућу супругу. 
Била је то девојка као из другог света, из света чистоте и лепоте. Током 
целе четврте године смо били заједно а потом се и венчали. Године 1998. 
сам завршио универзитетске студије и тог лета кренуо у село за које сам 
добио задатак да се духовно старам. Село се звало Ђеођел у општини Понор. 
Био сам хиротонисан као свештеник у манастиру Римец, у општини Алба. 
Највећи сан моје мајке се испунио. Моја супруга је гледала на мене као 
на мушкарца који сам зарађује свој хлеб, и сам је свој господар. Били смо 
спремни да започнемо заједнички живот у мојој парохији. Моји познаници, 
родбина и пријатељи су се радовали мом успеху.  

Пошто сам имао жељу да у свему будем налик на људе у мојој парохији 
која се налазила у планини, почео сам да радим пуно, и купио овце, козе, 
краву. Желео сам на тај начин да им се приближим и да их разумем, да се 
укључим у живот села, да упознам тешкоће свакодневног живота. 

Упознајући мештане, схватио сам да они не живе правим хришћанским 
животом, већ некако традиционално, уз практиковање обичаја које нису 
разумели и певање песама на старом румунском језику који такође нису 
разумели. Често сам размишљао шта би требало да се учини да би парохијани 
могли да имају удела у хришћанском животу који је у складу са Библијом? 
У мени се водила борба: шта да проповедам, Свето писмо или традицију? А 
традиције смо имали две: ону наших предака коју нико више не би могао да 
држи, и ону румунског села која је испреплетена са паганством, о којој сам 
знао из етнографских и фолклорних књига које сам добро проучио. 

На жалост, људи се нису мењали. Био сам разочаран. Зар тако изгледа 
румунски народ после две хиљаде година хришћанства? Људи су ми 
долазили да обавим неке обреде које су видели као спасоносне за њихове 
проблеме. Схватио сам да ти обреди имају само краткотрајне ефекте али да 
не доносе трајнија решења. Моја супруга је дошла на идеју да се преселимо у 
другу парохију. Можда бисмо тамо могли да нађемо људе који се држе свете 
традиције и живе истинским хришћанским животом. Мислио сам да сам за 
протекле две године службе стекао нека искуства и да ће моја даља служба 
бити оснажена. Од епископије из Караш-Северина добио сам две парохије 
негде у Банату, код Оравице. На дан мог постављења било је тако мало људи 
да сам хтео да плачем. Питао сам се зашто људи не долазе макар на свету 
Литургију,  ту најважнију службу у Православној цркви? 

Парохијска кућа у којој смо требали да живимо је била јако запуштена. 
Одлучили смо да је реновирамо, али смо још од самог почетка наишли на 
противљење јер у црквеној благајни, тобоже, није било пара. Парохијани, 
чланови црквеног одбора, су почели да измишљају разлоге због којих 
реновирање не може да почне. Моја супруга је плакала, а ја сам, као мушка-
рац и глава породице, почео да размишљам о разним решењима. Док сам 
тако размишљао, на врата је покуцао ђакон баптистичке цркве. Поздра-
вио ме је речима: „Господњи мир, брате“. Ја сам му одговорио да ми нис-
мо браћа. Православци са баптистима нису браћа. „Онда пријатељ“ одгово-
рио је. „Може“ рекао сам, али под условом да на ваше евангелизације не зо-
вете моје парохијане јер ћу се, у супротном, наљутити. Упитао сам га да ли 
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познаје некога ко би могао да ми помогне у невољи, и он се понудио. Су-
традан је већ испунио моју молбу, а ја нисам могао да верујем да је то учи-
нио тако брзо, без претходног разговора о цени. Моји парохијани нису ни 
прстом мрднули, а овај верник, непријатељ наше православне вере и на-
шег румунског народа, учинио је све што је било потребно. Тако сам постао 
пријатељ ђакона баптистичке цркве. За време дугих зимских вечери одла-
зио сам код мог пријатеља да разговарамо из Светог писма. Био је једини 
човек који се занимао за свете ствари. Када би наши разговори запели, узи-
мао би песмарицу и певао на славу Господу, а ја сам га пратио. Његова су-
пруга би нас увек лепо угостила. Почео сам да из њихових живота читам као 
из живе посланице. 

Духовно стање у мојој парохији је било катастрофално. Обично увече, 
док смо држали вечерњу службу, у цркви смо били моја супруга, ђакон и ја. 
Онда сам предложио да је боље да идемо у баптистичку цркву, у којој људи 
славе Господа. Они би славили на њихов а ми на наш начин, али би у сва-
ком случају било боље да будемо међу људима који славе Бога, него да про-
водимо време оговарајући. Кад ме је баптистички ђакон угледао, позвао ме 
је да проповедам у њиховој цркви, јер сам теолошки био поткованији од 
њега. Оно што сам проповедао ујутру у мојој цркви, то бих увече говорио код 
баптиста. Пазио сам да их не увредим и да проповедам само оно што стоји у 
Светом писму. У међувремену, схватио сам да смо уствари ми, православни, 
били ти који су учењу Светог писма додали традицију, те да смо ми заслуж-
ни што се учења наших двеју цркава разликују.

Године 2002. у мом селу је баптистичка црква организовала недељу 
дана евангелизације и мој пријатељ ђакон ме је позвао као пријатеља. 
Нисам могао да га одбијем, пошто се он увек одазивао на моје позиве и 
никада ме није одбио. Једне вечери је био позван младић старости око 35 
година који се представио као бивши православни свештеник, који се пре 
неколико година обратио Богу и постао еванђеоски хришћанин. Наравно, 
због свега овога био сам позван у Карансебеш у епископију да објасним 
своје присуство на баптистичким скуповима. Забранили су ми да се виђам 
са бившим свештеником а и са ђаконом баптистичке цркве. Одлучио сам 
да не послушам епископову забрану, јер сам сматрао да сам слободан човек 
који може да одлучује о својим поступцима.

Следеће године за 8. март смо били позвани у баптистичку цркву у Ра-
каждие да прославимо дан жена. Били смо знатижељни. Тамо није било 
игре и песме, већ су се напротив, људи молили Богу. Квалитет молитава које 
сам чуо тог дана из уста врло једноставних људи, нисам чуо ни од једног 
од челних људи у Православној цркви. Тада смо моја супруга и ја схвати-
ли да ми не знамо да се молимо Богу на један тако директан и личан на-
чин. Ми смо се молили из молитвеника. После молитве окупљени су поче-
ли да проучавају Свето писмо о улози жене а проучавање је водила сестра 
Татјана Гонгола, апсолвент библијског института у Сурдуку, поред Лугожа. 
Постављала је питања: шта, кад, где, зашто, ко, како? Гледала је у Божју реч 
и прецизно налазила одговоре на питања која су била постављена. 



819

истина кОја ОслОбађа

Тада се и у мени родила идеја да постављам питања Божјој речи и да у 
њој тражим одговоре. Размишљао сам о томе и одмах почео да проучавам 
Библију. Занимљиво је да сам ову жељу добио баш за 8. март, након 
слушања излагања жене која је тумачила Писмо само њим самим. Један од 
баптистичке браће је инсистирао да идемо на библијски институт у Сурдуку 
ради проучавања Светог писма, рекавши ми да ћу тамо, потпомогнут 
Божијом светлошћу, и сам открити истину. Из тог разлога предложио сам 
супрузи да искористимо две недеље одмора и да их проведемо на Институту, 
јер ионако пет година нисмо користили годишњи одмор. Вратили бисмо 
се оданде таман за Цветну недељу, а и ја бих имао више материјала да 
проповедам онима који ће доћи на службу за Ускрс. После неколико дана, 
моја се супруга сложила, али ме је упозорила да не дозволим да ме заведу 
речи еванђеоских верника и да им се не прикључим онако како је учинио 
онај други православни свештеник. Седмог априла, заједно са супругом 
и две ћеркице, стигао сам у Сурдук на Институт. Били смо изненађени 
братском љубављу којом смо били примљени. Иронично сам гледао на мото 
књиге коју смо добили: „Даће правац вашем животу“. Сматрао сам да сам 
ја већ правилно усмерен и да ми ова књига неће ни у чему помоћи. Ипак, 
уживао сам да поново студирам. Само са Библијом у рукама и оловком, 
проучавали смо старе завете које је Бог склопио са Нојем, Аврамом, Јаковом 
и осталим патријарсима. Открио сам једног личног Бога, Бога који обећава 
да ће благословити оне који га слушају. И открио сам да Бог оно што обећа 
оно и испуњава. Открио сам да је Господ Исус такође дат као благослов. 
Господ Исус је дошао да преузме грехе света, понизио се и био жртвован 
као јагње, да бисмо ми, посредством Његове крви добили опроштење греха. 
Тамо сам открио да је Исус дошао да људе помири са Богом, да нас доведе у 
један лични однос са Њим. Почеле су да ми се отварају очи и открио сам не-
колико истина:

- Божији Син је умро уместо мене.
- Кроз Његову крв имам опроштење греха.
- Божја доброта ме подстиче на покајање. Покајање је Божја заповест.
- Исус је принео себе као жртву једном заувек. Вером у Њега као 

Спаситеља добијамо Његову праведност.
- Исус је нови Адам. За моје спасење Исус је поднео смрт на крсту.
- Отац ме прихвата као сина уколико вером постанем брат Исуса Христа. 
У ове истине сам једино могао да верујем. У свом срцу сам прихва-

тио Исуса Христа као Господа и Спаситеља, и учинио завет са Госпо-
дом. У православној „религији“ Господ Исус Христос ми никад није био 
представљен као Господ и Господар мог срца, нити као онај који има апсо-
лутни ауторитет у мом приватном и службеном животу. Код нас су постојале 
Његове речи али и речи Светих отаца. Ове људске речи су имале апсолутни 
ауторитет што се тиче вере.  

Поставио сам себи питање: „Чији сам ја заправо служитељ?“ Одговорио 
сам: Божији. Па, ако сам Божији служитељ чије речи треба да послушам? 
Ако је Он мој Господ и господар, онда треба да слушам Божије речи. Ово 
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откривење је обесмислило целокупну православну логику у којој сам се ро-
дио, и коју сам учио на факултету. 

Моја супруга је била зачуђена. Објаснио сам јој да је спасење лично и да 
тек кад поверује и заволи Господа свим срцем да и она може да учини завет 
са Господом. Она ме је подсетила на неизвесност која нас чека: да више нећу 
бити свештеник, да ће нас избацити из парохије, из куће… и шта ћемо онда 
да радимо? Каква је наша будућност и будућност наше деце? 

Следећег јутра сам се пробудио врло узнемирен. У мени се водио рат 
на два колосека: материјалном и духовном. Како ћу решити материјалне 
проблеме? Духовно више нисам могао да служим на позицији која није по 
Божјој вољи, учећи људе погрешним наукама или хранећи их узалудним 
надама. Празник Ускрс је био на помолу и требало је да исповедам људе, а 
знао сам да таква пракса није по Божијој вољи. То из разлога што су људи 
сагрешили пред Богом, па према томе са Њим треба и да се помире, ако 
желе да им буде опроштено и да буду спашени. Сматрао сам да ако људи 
мојим посредством траже опроштење греха значи да је Исус узалуд умро, 
јер ће људи мени захваљивати за опроштење греха а не Богу. Даље, људи су 
такође погрешно веровали да захваљујући мојим молитвама мртви одлазе у 
Божије царство. После Ускрса сам требао да крстим једно мало дете, али ни 
то нисам могао да урадим јер дете од шест недеља не може да упозна Господа 
Исуса и не може да га прими као личног Спаситеља и Господа. Пошто смо 
требали да идемо у Лугож у цркву, молио сам Господа да ми говори кроз 
речи проповедника. Молио сам да ми покаже како да решим моје проблеме 
јер сам знао да Бог у својој мудрости већ има решење за њих. У свакој речи 
слушане проповеди открио сам како ми Бог даје одговор на мој душевни 
немир. Схватио сам да ми Господ говори на веома директан начин, захвалио 
сам му и од тога тренутка нико и ништа није могло да ме одврати од одлуке 
коју сам донео. После подне смо посетили једну другу цркву у селу, и тамо 
је Господ проговорио мојој супрузи. Устала је и рекла да она надаље хоће да 
буде не само слушач Божје речи него и њен извршилац. 

Са братом проповедником цркве смо разговарали о томе да не желимо 
да напустимо место евангелизације докле не учинимо завет са Господом 
Исусом и то крштењем уроњењем у воду. Рекли смо му да смо на Библијском 
институту схватили право значење крштења и да се верник треба да крсти 
као одрастао човек. У среду, 16. априла организовано је наше крштење у 
једној баптистичкој цркви у оближњем селу. Схватио  сам да је и православни 
свештеник грешник и да је на небу велика радост и за једног свештеника 
који се враћа Господу.

У четвртак смо се вратили у нашу парохију, али су наши парохијани 
већ чули за наше крштење. Мој кум ми је то потврдио и рекао је да ће нас 
избацити из цркве. У радњи, продавачица ме је гледала љутито и пребацила 
ми како сам могао да се одрекнем свете Богородице, светитеља, крста, 
икона, свих наших обичаја... 

Схватио сам да ће притисак бити врло велик и зато сам се молио Господу 
да моја реакција буде прикладна. У петак у два сата послеподне дошао је ујак 
моје супруге, који је такође био свештеник и саветник у епископији у Каран-



821

истина кОја ОслОбађа

себешу као и протојереј из Оравице, мој директни шеф. После дугог разго-
вора, који је протекао у миру, што је био одговор на моју молитву, затражи-
ли су моју свештеничку одору, кључеве од цркве као и црквена документа. 
У парохијску кућу су дошли други свештеници и затражили да је напустим. 
Молио сам их за период од десет дана, али су они инсистирали да то урадим 
одмах, истог тренутка! Рекли су ми да издајник Православља нема права 
да спава у стану који припада Православној цркви! Наш комшија је у том 
тренутку интервенисао и рекао да ће нас он примити у своју кућу да не будемо 
избачени усред ноћи на улицу! Још им је рекао и то да су гори од комуниста. 
То их је погодило, па су нам, после краћег договора, дозволили да се за три 
дана иселимо. Господ је те ноћи био на делу. Те ноћи су наша браћа почела 
да долазе у парохијску кућу. Први је дошао проповедник баптистичке цркве 
из села и понудио нам своју помоћ. Онда нас је ђакон исте цркве позвао 
да се преселимо у његову кућу. Потом је дошао и један полицајац. Био сам 
на трен узнемирен мислећи да он долази по службеној дужности. Уствари, 
полицајац је био верник који је такође дошао да помогне. Када су сви 
отишли, погледао сам на своју супругу, а потом смо заједно заплакали од 
радости. Каквог великог Бога ми имамо! 

Сутрадан када се вест прочула и доста света окупило, свима сам гово-
рио: Добри људи, ја не желим да идем, хоћу да останем са вама, али оно што 
нам је свима потребно јесте промена живота. Ко жели да се покаје, може 
то да учини и у нашој (православној) цркви али не кроз исповедање мени, 
него пред Богом, пред ким смо сви сагрешили. Он је добар и праведан и 
жели да нас очисти од сваког греха. А онда ако неко жели да склопи завет са 
Господом треба да га прими вером као Господа и Спаситеља. Ја ћу од сада, 
драги пријатељи, проповедати само из Светог писма.

Међу мештанима је настала подела на оне који су желели да останем, и 
на оне који су били против. Укратко после тога дошла су браћа из Оравице 
и почела да утоварају намештај и остале ствари из дотадашњег нашег ста-
на. Затим је дошао и мој (бивши) епископ. Избацио је сву браћу из стана и 
веома лукаво ми понудио да останем. Ја сам прихватио, а он је одговорио 
да је то могуће једино под условом ако се одрекнем завета који сам склопио 
крштењем у баптистичкој цркви. Захвалио сам се и рекао му да ја то не бих 
учинио ни за шта на свету зато што не желим да будем неверан Богу. На-
кон тога сам оптужен и да сам опседнут демоном, а моја супруга је на све то 
предложила да заједно запевамо нашу песму: „Одлучио сам да следим Хри-
ста“. Те суботе пред Цветну недељу, напустили смо парохију. Од тада више 
нисам облачио свештеничку одору а нисам ни одлазио на литургију. Нисам 
баш одмах могао да поверујем да више нисам свештеник, али сам схватио 
да ми је Господ дао другу службу, бољу, службу помирења људи са Богом. 
Браћа из баптистичке цркве су ми говорила да не могу да верују сопственим 
очима у то да се један православни свештеник обратио Богу. Ја сам им рекао 
да се моле да Бог доведе до покајања и друге свештенике, те да се што више 
људи из нашег народа обрати Богу. 

Од тада путујем широм земље, утврђујем еванђеоске цркве и позивам 
православне вернике да склопе вечни савез са Господом Исусом, верујући 
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у Њега искључиво и само на основу библијског откривења, одбацујући сва 
касније уведена учења.

Сведочанства бивших свештеника Румунске православне цркве преу-
зета су (у скраћеном облику) из часописа ‘Scriptura sau Traditie’ на румун-
ском језику, бројеви 1, 6, 7, 8; година издавања 2009. О поменутим лично-
стима постоје подаци и на интернету, на сајту Vikipedija као и на:  http://
misiuneapentrupreoti.wordpress.com/

Stylianos I. Charalambakis (1916-2009),
бивши свештеник - јеромонах Грчке православне цркве 

Апостол Павле у Библији пише:  
I Коринћанима 13:11: „Кад сам био дете, говорио сам као дете, мислио 

сам као дете, закључивао сам као дете. А кад сам постао човек, престао 
сам с детињаријама.“ 

 Човек долази на овај свет уроњен у незнање и без спознаје, неспособан 
да препознаје себе или своју околину. Нераздвојиво од његове природе је 
детиње незнање.  Како године пролазе, по Божијој милости, човек може да 
пређе из неосетљивости у осећајност и свесност, из незнања у знање. Так-
вим путем сам и ја прошао. Заиста, најпре сам почео да учим о себи, својој 
прошлости и васпитању, и вредностима до којих су држали моји родитељи. 

Одувек сам поседовао јака религиозна убеђења које сам формирао под 
утицајем родитеља и учитеља. То ме је још у младости научило да се бојим 
Бога. У то време, одлучио сам да постанем монах, мислећи да ћу спасити 
своју душу служећи Господу.

Иако сам у манастиру дошао до сазнања да сам у ствари био далеко од 
служења Богу и спасења моје душе, моји духовници су ме још увек сматра-
ли погодним за свештенство. Тринаестог јуна 1943. био сам рукоположен за 
свештеника и остао у свештенству Грчке православне цркве наредних 12 го-
дина.

Али, како сам могао да будем сигуран да верујем у Божје истине а не у 
религиозне институције и традиције које су људи додавали током векова? 
Како сам могао да знам да нисам био преварен заједно са мојим родитељима 
и другима у мом друштву? Постоји једна стара грчка пословица која каже: 
„Међу људима најтеже је упознати себе“. Ова изрека сведочи и указује да су 
људи у потпуном незнању и да не познају ни човечју природу а ни Божију. 
Због тога, они нису донели Богу славу коју Он стварно заслужује, нити дали 
част човеку које му припада. Незнање је усадило лажне доктрине у њихова 
срца, водило их погрешним путем и варало не само у погледу живота него и 
у погледу правог слављења Бога.

Иако несвестан те чињенице, и ја сам се налазио баш у таквом стању. 
Ипак, захваљујући Богу који ме није оставио да лутам у свом сиромаштвом 
погођеном духу, помоћ је дошла. Док сам проучавао Његову божанску реч, 
Он ми је показао пут како да постанем слуга Духа а не слова.

У Ев. по Матеју пише: „Блажени су сиромашни духом, јер је њихово цар-
ство небеско.“ Ове речи су заиста биле почетак мог духовног путовања. Го-
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спод ме је научио да силом Духа Светог морам да ослободим себе свих об-
лика себичности и поноса, и да постанем као праведно и невино дете. От-
крио сам истинито обожавање/слављење (Јован 4:24) и прави позив у жи-
воту (Матеј 28:19, Марко 16:15) изнова и изнова проучавајући Библију, као 
резултат светла коју је божански давалац светлости дао мом срцу.

Божја Реч је почела да ради у мом срцу и дала ми апсолутну сигурност 
да доктрине које смо наследили од наших предака, са снажним нагласком 
на испразну формалност и  ритуале, није научавао ни Господ а ни  његови 
апостоли. Библија нам каже да је Бог Дух (Јован 4:24). Слављење и служење 
Богу морају да се повинују Његовој природи. Наравно, материјалне ствари, 
као што су црквено посуђе, свештеничке одоре и остало спречавају истини-
то обожавање, зато што њихова материјална природа никако није слична 
Божијој духовној природи.

Рана апостолска црква никада није користила религијске церемоније 
и ритуале онако како их користе свештеници Грчке православне цркве. 
Уопште нису користили материјалне предмете (попут икона, кандила, 
свећа, тамјана…) да би изразили или пренели на друге своје богопоштовање.  
Уместо тога, верници „били су истрајни у апостолској науци и заједници, у 
ломљењу хлеба и у молитвама.“ (Дела 2:24).

Након што ми је Господ открио ове истине, престао сам да верујем 
у Грчку православну традицију и усмена предања. Наравно, када ме је 
мој епископ жигосао као „јеретика“, почео сам да се суочавам са тешким 
прогонствима. Ипак, нашао сам велику утеху у Божјој речи јер ме Он није 
оставио да трпим искушења више него што могу (1. Кор. 10:13). Увек сам са 
одважношћу понављао охрабрујуће речи апостола Павла: „Све могу у ономе 
који ме снажи.“ (Фил. 4:13).

Схватио сам да морам да прођем кроз ватру како бих учврстио мој ка-
рактер и доказао своју лојалност Богу. Био сам сигуран да једно јагње, под 
будним Божијим оком, неће бити поједено од вукова.

Озбиљне ствари су почеле да окупирају мој ум. Не само да ритуални начин  
слављења Бога није био у складу са Божјом речју, него ни свештенство као 
такво није требало више да постоји. Жртва нашег Господа је укинула потребу 
за старозаветним свештенством. Жртве које су приносили свештеници 
Старог завета наговештавале су јединствену Христову жртву. Пошто је 
Господ сам учинио ту жртву, морамо да прихватимо да је свештенство било 
пренето на Њега. Ову истину Библија наглашава у Јеврејима посланици 
7:23-25 и 9:12. Христова смрт на крсту је била довољна, према томе потреба 
за свештеницима је отклоњена. Они не треба више да постоје јер се жртве 
више не приносе. Божја реч је јасна у погледу овог учења. 

Посланица Јеврејима 10:12-14: „Овај је, међутим, принео само једну 
жртву за грехе и занавек сео с десне стране Богу, и даље чека док његови 
непријатељи не буду постављени као подножје његових ногу. Једно 
приношење је, наиме, заувек довело до савршентсва оне који се освећују.“

Према Библији, нема више потребе за свештеницима. Откад је Христос 
био разапет на крсту постоји „царско свештенство“ (1. Петрова 2:9) које 
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сачињавају сви они који верују у Искупитеља Исуса који „нас учини 
царством, свештеницима Богу и Оцу своме“ (Откривење 1:6)

Даље, људи свештеници не могу да опросте грехе, једино Христос 
може. Он је био жртвован како би опраштао грешницима. Матеј 9:6: „Син 
човечији има власт на земљи да опрашта грехе“. Спасење се даје вером у 
искупитељско дело које је Христос учинио на крсту. Ефесцима 2:8-9: „Јер 
сте посредством вере благодаћу спасени, и то није од вас, Божији је дар; не 
од дела, да се нико не похвали.“

Стога, свештеници нису чувари нити делиоци божанске милости. 
Православна догматика  није у праву када тврди да свештеници имају 
ауторитет да свезују и разрешују грехе (Матеј 18:18). Православна црква 
погрешно тумачи овај стих када приписује ова овлашћења свештеницима. 
Нови завет нигде не спомиње да су апостоли икад користили овај ауторитет. 
Они нису никад позвали људе да дођу и признају своје грехе њима. 
Ауторитет везивања и разрешења који је Господ дао апостолима односио се 
на дисциплину у хришћанској заједници.

До трећег века после Христа хришћанска црква је сматрала све вернике 
свештеницима, без изузетка. Сваки верник припада једном и једином 
првосвештенику, Исусу Христу. Ово је потврђено у писањима црквених 
отаца, нпр. Тертулијана, Јустина, Иренеја из другог века и Оригена из 
трећег века. Такође и други документи као што су (Didache of the Apostles 
= Апостолске поуке), Клементова посланица и Поликарпова посланица 
односе се само на два црквена положаја/функције, наиме, на епископа 
или старешину, и ђакона. Једино Посланица Игнација Антиохијског (II 
век) говори о свештеницима и великим свештеницима. Баланос, професор 
теологије, писао је у својој Патрологији (стр. 48, 51, 52) да су ове посланице 
биле фалсификоване у IV и V веку после Христа. Ипак, Божја реч је јасна по 
овом питању, а шта кажу посланице апостолских наследника није толико 
важно.

Сада када сам имао више библијског разумевања, морао сам да 
одбијем  унапређење које су ми моји претпостављени понудили. Са мојом 
новопронађеном вером, осећао сам да ме Господ позива да напустим 
свештенство које је била велика препрека у мом духовном напредовању. 
Тражио сам опроштење, кроз Христову крв, од мог Бога и Оца за све грехе 
које сам починио у свом животу, укључујући и оне учињене у незнању. Одмах 
сам подигао свој глас, захваљујући Богу за Његово драгоцено обећање да се 
више неће сећати моје неправедности, грешности и слабости. 

Јеврејима 8:12: „Јер ћу бити милостив према њиховим неправдама и 
нећу се више сећати њихових грехова.“ 

Напустио сам Грчку православну цркву у којој сам служио читавих 12 
година и постао део Еванђеоске цркве. Али, не да бих постао непријатељ 
претходној цркви него још већи пријатељ. Као протестант био сам ослобођен 
тираније епископа који су ме присиљавали да видим само онолико колико 
су они могли да виде. Из тог разлога могао сам, као грчки грађанин који 
поштује закон, да подигнем глас и позовем своје раније колеге свештенике 
на покајање – „Покајте се и верујте у еванђеље“.
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Постао сам слуга Божији и то не „ ...служитељ слова, него Духа; јер слово 
убија, а Дух оживљава“ (2. Коринћанима 3:6). Мој живот је био ослобођен 
мртвих формалности. Држао сам се речи које је Господ рекао Самарјанки: 
„Бог је Дух, и који му се моле треба да се моле у духу и истини.“ (Ев. по 
Јовану 4:24).

***

 Они који критикују Charalambakisa лажно тврде да је он био само ђакон 
и да је био лишен свештеничког чина зато што се оженио. (Православна 
црква допушта да мушкарци који су већ у браку постану ђакони и свештени-
ци. Ипак, ако је самац (монах) рукоположен за ђакона или свештеника, онда 
је њему забрањено да ступи у брак). Чињеница је да је Charalambakis дости-
гао ранг архимандрита и био познат по имену Серафим (Он, као еванђеоски 
хришћанин, никада није спомињао ову ранију монашку позицију у 
Православној цркви из разлога своје понизности). 

Он није био лишен свештеничког достојанства од својих претпостављених, 
односно није екскомунициран као свештеник. Баш напротив. Из разлога 
свога поверовања у Христа Спаситеља на основу библијског откривења, 14. 
фебруара 1955. године добровољно је напустио свештенство атинске цркве 
Свете Тројице у Ампелопики. Након што је постао обичан грађанин, посред-
ством заједничког пријатеља упознао је фину даму Стеллу 28. априла 1955. 
год. Три месеца касније, 28. августа 1955. год. оженио ју је у еванђеоској 
Божјој цркви у Атини. Церемонију је извршио тадашњи пастор цркве, Ни-
колас Зазанис. Charalambakisov брак је трајао до његове смрти 2009. године.

Сведочанство бившег јеромонаха – архимандрита Грчке православне 
цркве, као и остале многобројне материјале, можете да прочитате на грчком 
језику на сајту: http://www.sporeas.com/

G. Dobrovolskiy,
бивши свештеник Аутономне украјинске православне цркве 

Сведочанство о утицају Светога Духа и учења Светог писма на жи-
вот бившег православног свештеника Украјинске православне цркве Г. 
Доброволскиy (текст који следи) представља предговор његовој књизи.

Ова књига је истинити документ, лично сведочанство бившег Православ-
ног свештеника који је данас пастор једне Еванђеоске Баптистичке цркве. 

Свештеник G. Dobrovolskiy је озбиљно и по својој слободној вољи про-
учавао еванђеље и упоређивао Христова научавања са праксом Право-
славне цркве. Том приликом је увидео велику искривљеност и извртање 
научавања еванђеља, које је веома лако разумљиво када се ради о покајању, 
нановорођењу и спасењу грешника.

Уочио је отпадништво Православне цркве и није више могао да остане 
њен члан и служитељ. Од момента свог нановорођења, одлучио је да напу-
сти Православље. 
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У овој књизи, са потпуном искреношћу и једноставношћу, аутор анали-
зира истакнута учења Православног катехизма, и испитује их у јасном свет-
лу Светог писма. Ово испитивање је начинио уз директну Божију помоћ, ис-
товремено гајећи велике симпатије према људима који су остали у оквири-
ма цркве којој је некада припадао. Он не критикује православне вернике, 
али им указује на пут спасења према учењу еванђеља; на пут који је остао не-
замрачен црквеним доктринама које је створио човек. 

Дубоко сам уверен да ће ова књига бити велики благослов за сваку осо-
бу која озбиљно размишља о верским питањима и да ће довести многе људе 
Христу као њиховом личном Спаситељу. 

Зашто сам напустио Православну цркву?

Ово питање мучи и узнемирава многе моје пријатеље и познанике који 
су навикли да ме гледају као свештеника Аутономне Православне цркве 
Украјине.

За многе људе, било је нормално да ме виде као свештеника. Али, сада 
када више то нисам, многи су ме напустили, прекинули наше односе и беже 
од сваког сусрета са мном. Чак одбијају да одговоре и на моја писма. Осуђују 
ме као издајника Бога и Украјине. Неки су поставили подругљиво питање: 
„Да ли ћеш се преселити у Москву?“ 

(Украјинска аутономна православна црква се одвојила од Руске право-
славне цркве 1920. кад је Украјина покушала да иступи из Руске империје 
после руске револуције 1917. године. Доброволскиyев коментар се односи на 
оптужбу која је гласила да се он враћа Руској православној цркви (очито то 
није био случај!). Тензије између Украјинске аутономне цркве и Руске пра-
вославне цркве трају до данашњег дана).

 Ја ово не видим као трагедију, иако се лоше осећам због наивних људи 
који имају лоше мишљење о мени. Они изражавају жаљење и сматрају ме 
„залуталом овцом“ која ће „једнога дана да се врати у стадо“. Ови људи 
једноставно не схватају оно што би требали. Када би имали исправно 
схватање, они би се, уместо да ме осуђују, радовали и следили мој пример.

Не намеравам да их осуђујем иако ми чине зло. Суд припада једино Богу. 
Ја једино преузимам одговорност да утврдим и предочим им чињеницу да 
поседују погрешне ставове о духовним стварима. Ово чиним са великим 
жаром али и болом у срцу. 

Моја је молитва Свемогућем Богу да им отвори духовне очи и дозволи им 
да виде Његову истину онаквом каква она јесте: чиста, света, непромењива, 
ослобођена људских изума и искривљености. Моја је молитва да је они виде, 
и на основу ње упознају Истинитог и Живог Бога, Створитеља неба и земље 
и свих видљивих и невидљивих ствари. Такође, желим да знају да Бог не 
захтева службу људских руку, као да има било какве потребе за њом, јер Он 
поседује све ствари и нама даје све што нам је потребно за живот. 

Господ нам је дао своје истине кроз изабране пророке у Старом завету, 
а касније кроз свог јединог Сина, нашег Господа Исуса Христа и свете 
апостоле. Данас се објављује кроз Свето писмо, инспирисано од Светог Духа 
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и корисно за поучавање, како бисмо могли да следимо стопе апостола Павла 
и кажемо: „А ми имамо ум Христов“. Бог жели да у срцима имамо Христову 
љубав за Њега и за наше ближње. Он жели љубав која је света, нелицемерна, 
непрекидна и загрејана зрацима Сунца истине.

Какав би благослов био за нашу Украјинску нацију кад би се наше вође 
посветиле и  поседовале ове квалитете по Божјој милости! Са оваквим 
квалитетима, оне би показале људима добар пример и кроз њих би Бог 
излио обилан благослов и кишу милости на сав свет.

Имам искрену жељу да, уз Божију помоћ, бацим светло на неколико 
питања у вези православног богослужења, које просечан верник-лаик не 
разуме довољно. Просечни православни верник нема право разумевање 
шта јесте а шта није угодно Богу. Да ли Бог можда сакрива своје лице како 
би избегао да гледа или слуша оно што пред Њим представља богохуљење? 

Нека се читалац не уплаши. Било би боље за њега да прочита књигу до 
краја са стрпљивошћу и озбиљношћу. Такође и да молитвено размишља о 
ономе о чему чита а потом преузме одговарајуће кораке.  

Према Светом писму, право богослужење мора да буде усредсређено на 
Бога и послушност Његовој науци. Само кад неко тако поступа, може заиста 
да слави Бога по Његовој вољи. 

У Православној цркви не постоји правилно, Богу угодно, богослужење. 
Оно је далеко од праве светости и духовности. 

Да би осветлили научавање Православне цркве која је у сукобу са 
научавањем Светог писма, покушаћемо да испитамо неколико аспеката 
Православне службе, којих има много. Најважнија од свих је служба 
слављења, која се назива Литургија. Њена важност превазилази остале. 
Почевши са литургијом, наставићемо са споменима за живе и мртве, 
молитвом светитељима, различитим очишћењима, читањем Светог писма, 
крштењем, и на крају неким додатним ритуалима и традицијама…

***
Целокупни текст књиге бившег православног свештеника (сада про-

поведника баптистичке цркве) G, Dobrovolskiy, који обрађује многобројна 
православна веровања и на њих даје јасне библијске одговоре, можете да 
пронађете и прочитате на руском језику на сајту: http://www.svetpisaniya.
ru/ .





829

БИБЛИОГРАФИЈА

Афера Пахомије, Библиотека Приступ, Књиге Врањске, Врање 2004. год. 

Бенз, Ернст: Дух и живот Источне цркве; Издавачко предузеће „Свјетлост“’, 
Сарајево 1991. год.

Булгаков, Сергиј: Православље, преглед учења Православне цркве; 
Књижевна заједница Новог Сада, 1991. год.

Булгаков, Сергије: Икона и иконопоштовање, догматички оглед; Друштво 
Источник, Београд 1998. год.

 Библија без Бога, хришћанство без цркве; Православље и секте – 
новопротестантизам данас и овде II; Светигора, Цетиње 1997. год. 

Боровић, Павле: Библијски приручник археолошких, географских и 
историјских појмова I и II; А. К. „Препород“ – Београд и „Знаци времена“ 
– Загреб, 1987. год. 

Балетић, Милован: Испуњење завјета или Повратак Жидова у земљу 
Израелову; Глобус, Загреб 1982. год.

Бјелајац, Бранко: Свето писмо у Срба; 2. издање, Алфа и Омега, Београд 
2003. год. 

Беседе, избор из светског беседништва; Култура, 1967. Београд.

Biedermann, Hans: Snaga i moć vjere; Založba Mladinska knjiga, Ljubljana – Za-
greb 1991. god.

Brown, Ann: Obrana žene, feminizam i Biblija; Steppres, Zagreb 1996. god.

Вујаклија, Милан: Лексикон страних речи и израза; Просвета, Београд 1980. 
год.

Веронаука у кући: Православна верска читанка; верско добротворно 
старатељство, четврто издање, Београд, 1991. год.

Вукомановић, Милан: Свето и мноштво, изазови религијског плурализма; 
Чигоја штампа, Београд.

Вукомановић, Милан: Рано хришћанство од Исуса до Христа; Светови, Нови 
Сад 1996. год.

Васиљев, Леонид Сергејевич: Историја религија истока; Ново дело (Београд-
Просвета), Београд 1987. год.

Владика Николај: Охридски пролог; Глас Цркве – Шабац, 2000. год.



830

правОславље ОбасјанО еванђељем

Владика Николај: Национализам Светог Саве – Србски народ као Теодул; 
Ихтус хришћанска књига, Београд 2002. 

Woodrow, Ralph: Babilonska misterijska religija, Drevna i suvremena; Zajednica 
kršćana, Čakovec 1991. god. 

Две хиљаде година хришћанства; И. А. „Вукан’с“, Београд 2000. год.

Дјурант, Вил: Историја цивилизације, Доба вере, први део, Народна књига 
Алфа, Београд 1998. год.

Ђорђевић, Драгољуб: Пророци „нове истине“, секте и култови (Шта треба да 
знамо о новим религиозним покретима?); ЈУНИР, Ниш 1998. год. 

Ђурђевић, Ратибор: Тајни рушитељи јеврејства и хришћанства, Ихтус 
хришћанска књига, Београд 1996. год.

E. H. Broadbent: Jedna povijest Crkve; Zagreb 1989. god.

Епископ Николај: Вера светих; Катехизис Источне православне цркве, 
четврто издање, Шабац 1988. год. 

Епископ Инокентије: Зашто хришћани празнују недељу а не суботу; 
Библиотека „Хришћанског дела“, књига XX, Скопље 1940. год. 

Ekman, Ulf: Židovi narod budućnosti; Havel publishing, Riječ života, Zagreb 
1999. god.

Елијаде, Мирча: Водич кроз светске религије; Народна књига Алфа 1996. 
год.

Епштеин, Михаил: Ново секташтво; Аурора, Нови Сад, 2001. год.

Илић, Веселин: Религија и култура; Библиотека Свет културе, Просвета, 
Ниш 1995. год.

Илић, Јеврем: О празницима Православне цркве, Краљевска државна 
штампарија, Београд 1886. год.

Јовић, Ранко: Секте и лажни пророци; Неготин 1994. год. 

Јањић, Сава: Екуменизам и време апостасије; Свети кнез Лазар, Призрен 
1995. год.

Јудин пољубац, апостасија „Српске православне цркве“; Светогорска 
православна мисија, Световазнесењски манастир Есфигмен, Београд 
2004. год. 

Јеротић, Владета и арх. Натанаил (Лвов): Апокалипсис (Мала православна 
библиотека); Светило, без године и места издавања.



831

библиОграфија

Јовић, Момир: Рано хришћанство на Балкану; Просвета, Ниш 1994. год.

Јеротић, Владета: Старо и ново у хришћанству; Издавачки фонд 
Архиепископије Београдско-карловачке, Београд 2000. год.

Јеротић, Владета: Вера и нација; Ars Libri и издавачки фонд Архиепископије 
Београдско-карловачке, Београд 2000. год.

Јовановић, Бојан: Дух паганског наслеђа у српској традиционалној култури; 
Светови, Нови Сад 2000. год.

James G. McCarthy: Evanđelje po Rimu; Baptistička crkva Emanuel i Teološka 
biblijska akademija, Krapina 2004.

Карсавин, Лав: Свети оци и учитељи цркве; расветљавање Православља у 
њиховим делима, Библиотека Богољубље, Златна грана, Сомбор 1997. 
год.

Колин Мекданел и Бернхард Ланг: Рај једна историја; Светови, Нови Сад, 
1997. год.

Кон, Норман: Позив на геноцид; Матица српска, без године издавања.

Калезић, Димитрије: Крсне славе у Срба; Народна књига Алфа, Београд 
2000. год.

Књига Правила, Зборник канона Православне цркве; Шибеник 2003. год. 

Калвин, Жан: Наук хришћанске вере; Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад 1996. год.

Луковић, Зоран: Верске секте, приручник за самоодбрану; треће издање, 
Драганић, Београд 2000. год.

Луковић, Зоран: Секте, приручник за самоодбрану, Драганић, Београд 2003. 
год.

Longhammer, Joachim: Što će biti od ovoga svijeta; Riječi iskrene, Pušćine, 
Hrvatska 1996. god.

Миланковић, Милутин: Кроз васиону и векове; Популарна научна 
библиотека, Издавачко и прометно а. д. Југоисток, Београд 1943. год.

Марковић, Василије: Православно монаштво и манастири у средњевековној 
Србији; друго преснимљено издање, Лио, Горњи Милановац 2002. год.

Мијач, Божидар: Одзиви и дозиви, Актуелни црквено-пастирски проблеми; 
издаје: Главни савез удруженог православног свештенства СФРЈ, Београд 
1974. год.

Мијач, Божидар: Икона света слика; Партенон, Београд 1997. год.



832

правОславље ОбасјанО еванђељем

Марку, Илија: „Македонска црква“, самотворевина Скопља, улога Папе и 
Уније. Призрен 1994. год.

Милин, Лазар: Научно оправдање религије, Апологетика, књига 6, Црква и 
секте, Романов, Бања Лука 2001. год. (пресликано издање: Београд 1986. 
год.)

Милин, Лазар: Христов други долазак; друго непромењено издање, 
Православље, Београд, 1984. год.

Маринковић, Живан: Најбољи васпитач; збирка васпитних примера, издање 
Св. Арх. Синода СПЦ, Београд 1968. год.

Мандић, Ранко: Канибал у српској кући; сатанистичке секте и њихово 
деловање у српском народу, Издавач: „Српски Сион“ – Часопис 
православне Епархије сремске - Сремска Митровица, Београд 1995. год.

Миз, Роман: Први руски црквени раскол; Нови Сад 1998. год.

Марковић, Мирослав: Студије о религији антике; Српско друштво за 
хеленску философију и културу Јасен, Никшић 2001. год.

Марјановић, Чедомир: Историја српске цркве; Библиотека Лавиринт, друго 
допуњено издање, Београд 2001.

Максимовић, Горан: Христа разапињу, зар не? (О међухришћанској 
толеранцији и положају протестантских цркава у СРЈ); Ниш (Нови Сад: 
Офсет принт) 1995. год.

Малицки, П.: Историја хришћанске цркве; први део, Прва три века, издање 
књижарнице Радомира Д. Ђуковића, Београд – Теразије, Београд 1933. 
год. 

Мекдауел, Џош: И не само тесар; Синод, Београд 1992. год.

Никољин, Иван: Православна апологетика; Издавачка књижарница Геце 
Кона, Београд 1934. год.

Н. А. Кун: Легенде и митови Старе Грчке; Дечја књига Београд 1990. год.

Ниг, Валтер: Књига јеретика, Гутембергова галаксија, библиотека Трагови, 
Београд 2004. год.

Од утопије до кошмара; Православље и секте I, Светигора, Цетиње 1997. 
год.

Обрадовић, Доситеј: Сабрана дела I (1811. - 1961.); Просвета, Београд 1961. 
год.

Обрадовић, Доситеј: Изабрани списи; треће издање, Издавачка радна 
организација Матице Српске, Нови Сад 1989. год.



833

библиОграфија

Православна веронаука; Библиотека „Глас Цркве“, Ваљево 1990. год.

Пајсије Хиландарац: Преподобни Пајсије велики; Манастир Светог 
архиђакона Стефана у Сланцима код Београда – метох манастира 
Хиландара, Београд 1989. год.

После смрти: Страшни суд (по виђењу Григорија ученика св. Василија Новог) 
и Повратак из онога живота (чудесно виђење монахиње Евпраксије); 
Манастир Милешева 1991. год.

Попадић, Димитрије: Светосавски пример контекстуализације еванђеља, 
Нови Сад 2002. год.

Поповић, Радомир: Васељенски сабори; одабрана документа, треће 
допуњено издање, Београд 2002. год.

Преподобни Јустин Ћелијски: Догматика Православне цркве I-III; Издају: 
Задужбина „Свети Јован Златоуст“ Аве Јустина Ћелијског и манастир 
Ћелије код Ваљева, Београд 2003. год.

Поповић, Јустин: Житија светих; Издање манастира Ћелије код Ваљева, 
Београд 1977. год.

Поповић, Јевсевије: Општа црквена историја са црквеностатистичким 
додатком; томови I и II (пресликано издање), Сремски Карловци, Српска 
манастирска штампарија 1912. год.

Поповић, Новак: Да ли смо толерантни; ЈУВС, Београд 2001.

Пејашиновић, Зоран: Ционистички покрет, од Базелске до Балфурове 
декларације; Арс Либри, Београд 1997. год.

Pejgels, Elejn: Gnostička evanđelja; Rad, Izdavačka radna organizacija Beograd.

People and place in the Bible; Bible reference library, Copyright 1987. by Barbour 
and Company, Inc. New Jersey. USA.

Ракић, Радомир: Библијски речник; Златоусти, Београд, 2002. год.

Ранковић, Љубомир: Живот српске цркве; Библиотека „Глас Цркве“, Ваљево 
1989. год. 

Рајс, Рудолф Арчибалд: Чујте, Срби! Чувајте се себе; Библиотека Досије, 
Београдска књига, Партенон, Београд 2006. год.

Религија и друштво, зборник текстова; Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд 1988. год. 

Седам стубова премудрости; Историја васељенских сабора, (прво издање, 
мисионарски и духовни центар манастира Хиландара „Тројеручица“ 
Београд 1998. год.), друго издање, Београд 2004. год.



834

правОславље ОбасјанО еванђељем

Свети владика Николај: Да ли душа постоји? (Мала православна библиотека); 
Светило, без године и места издавања.

Свети владика Николај: У шта верују православни хришћани - Свете тајне; 
Светило, без године и места издавања.

Симов, Драган: Шта каже Свето писмо; приручник за проучавање Светог 
писма, Алфа и Омега, Београд 1996. год.

Станојевић, Станоје: Историја српскога народа; Издавачка књижарница 
Напредак, Београд 1926. год. 

Стојковић, Биљана Ђурђевић: Верске секте – Лексикон; Народна књига 
Алфа, Београд 2002. год.

Станковић, Милка: Прометеј са Балкана, Живот и дело Доситеја Обрадовића; 
РО Борба, ООУР „Дечја штампа“, Кекец 1989. год.

Симић, Душан: Садат: мир или авантура; Политика, Београд 1978. год. 

Станилоје, Димитрије: Православна догматика III; са румунског превео 
Епископ источноамерички Митрофан, Сремски Карловци 1997. год. 

Светлост света; треће издање, Монографија о светој земљи поводом 2000 
година хришћанства, Београд 2001. год.

Свети кнез Лазар, часопис епархије Рашко-призренске, различити бројеви.

Толстој, Лав Николајевич: Васкрсење, Нолит, Београд 1967. год.

Томовић, Василије: Рат богова и титана; НИО „Побједа“ ООУР Издавачка 
дјелатност и промет, Титоград 1987. год.

Танасијевић, Мирослав: Египатска књига живих, Анијев папирус; Опус, 
Београд 1996. год.

Thomson, Alan: Crkvena povijest 3, 1500-1800, Novi pokreti; Baptistička teološka 
škola – ETO, Dobra Vest, Novi Sad, без године издавања.

The Hebrew-Greek Key Study Bible; New american standard, AMG Publishers, 
Edited by Spiros Zodhiates Th. D. Chattanooga, TN 37422. USA.

Ћоровић, Владимир: Историја Срба; Публик – Практикум, Земун 2004. 
год.

Флоровски, Георгије: Источни оци IV века; Братство св. Симеона ми-
роточивог, Врњачка Бања, 1997. год.

Федотов, Георгије: Светитељи старе Русије, Логос, Београд 2005. год.



835

библиОграфија

Флоровски, Георгије: Хришћанство и култура, библиотека „Руски бого-
тражитељи“, Логос, Ортодос, Београд 1995. год. 

Флавије, Јосиф: Јудејски рат; Просвета, Београд 1967. год.

Foster, John: Crkvena povijest 1, 29-500, Počeci; Baptistička teološka škola – 
ETO, Dobra Vest, Novi Sad, без године издавања.

Foster, John: Crkvena povijest 2, 500-1500, Opadanje i obnavljanje; Baptistička 
teološka škola – ETO; Dobra Vest, Novi Sad, без године издавања.

Hamman, A. G.: Rim i prvi hrišćani, svakodnevni život; Bukur BOOK, Beograd 
1998. god.

Horak, Josip: Baptisti, povijest i načela vjerovanja; Duhovna stvarnost, Zagreb 
1989. god.

Чедвик, Овен: Историја реформације; Добра Вест, Нови Сад 1986. год.

Чајкановић, Веселин: Сабрана дела из српске религије и митологије, томови 
од I – V; Српска књижевна задруга, БИГЗ, Просвета, Партенон М. А. М. 
Београд 1994. год.

Шмеман, Александар: Историјски пут Православља; Митрополија цетињска, 
Атос, Библиотека: Путеви Православља, Цетиње 1994. год.

Watke, Edward Jr.: Biblijske istine naše vjere, Pouke o osobitostima baptističkog 
vjerovanja; Prijevod Ivan Vrtarić, Izdavač: „Couriers for Christ“ 3030 East 

County Rd. E, Oshkosh, WI 54904 – 9371, USA. Croatian.





837

САДРЖАЈ
СВЕТО ПИСМО И СВЕТО ПРЕДАњЕ ..........................11

ШТА ЈЕ СВЕТО ПИСМО?  .........................................................................11

Божанско надахнуће Светог писма .......................................................... 12

Богонадахнутост јеврејског канона Старог завета ................................. 13

Богонадахнутост канона Новога завета .................................................. 18

Када је настао Нови завет и ко су његови аутори?  ................................22

Постоји само шездесет и шест богонадахнутих књига .........................32

ШТА ЈЕ СВЕТО ПРЕДАЊЕ? .....................................................................36

Употреба појма „предање“ у Новом завету .............................................38

Посланица Галатима .................................................................................38

Посланица Колошанима ...........................................................................38

Прва посланица Коринћанима ................................................................39

Друга посланица Солуњанима .................................................................40

Најцитиранији стих ...................................................................................42

Да ли је свето предање старије од Светог писма? ..................................43

БИБЛИЈСКО уЧЕњЕ О СПАСЕњу ............................ 47

Због чега је потребно спасење? ................................................................47

Човекова грешност и Божија љубав ........................................................50

Бог је покретач спасења ............................................................................52

Предодређени за вечни живот .................................................................54

СПАСЕЊЕ ВЕРОМ У ДОБА СТАРОГА ЗАВЕТА .....................................56

Спасење кроз веру ......................................................................................57

Шта је спасоносна вера? ........................................................................... 57

Позвање и оправдање Аврама ..................................................................59

Ко је био Аврам? ........................................................................................59

Божији позив упућен Авраму ................................................................... 61

„Које је пак предодредио, те је и позвао; а које је позвао те је и

     оправдао...“ .............................................................................................62

Какав је био резултат Аврамовог оправдања?........................................63

Оправдање вером у доба Закона ..............................................................66

СПАСЕЊЕ ВЕРОМ У ДОБА НОВОГА ЗАВЕТА ......................................68

Христос – Јагње Божије ............................................................................68

Христос је испунио строге одредбе Божијег Закона ..............................69

Величанствене последице Христове заменичке жртве .........................70

Закључак .....................................................................................................72



838

правОславље ОбасјанО еванђељем

ПРАВОСЛАВНО уЧЕњЕ О СПАСЕњу ....................... 75

КРШТЕЊЕ КАО УСЛОВ СПАСЕЊА ....................................................... 77

Значај крштења у првовековној Цркви ..................................................79

Примери крштавања која су чинили апостоли ...................................... 81

Крштење водом као духовно рођење .......................................................83

 Рођење од Бога ..........................................................................................84

Природа духовног рођења ........................................................................84

Кум као духовни родитељ новокрштеног ...............................................86

Шта еванђеље говори о кумству? .............................................................86

СПАСЕЊЕ КРОЗ ПРИЧЕШЋЕ ................................................................89

Шта је Господ рекао за време тајне вечере? ...........................................90

Значај и практиковање вечере Господње у раној Цркви ...................... 91

Да ли су апостоли веровали у претварање хлеба и вина? ..................... 91

Духовне истине из VI поглавља ев. по Јовану ........................................93

СПАСЕЊЕ КРОЗ ИСПОСНИШТВО ........................................................98

Пост у Светом писму ................................................................................ 101

Примери поста у Старом завету .............................................................103

Примери поста у Новом завету ..............................................................104

Ко су били фарисеји? ...............................................................................106

Ко су били Јованови ученици? ............................................................... 107

Цепање нове хаљине да би се закрпила стара ......................................108

Ново вино у старим меховима ................................................................109

Закључак .................................................................................................... 111

СЕДАМ СВЕТИХ ТАЈНИ ............................................ 113

Порекло учења о седам светих тајни у Источној цркви .......................114

Тајне које су споменуте у Библији ..........................................................115

СВЕТА ТАЈНА КРШТЕЊА .......................................................................117

Примери спасења некрштених особа .....................................................119

СВЕТА ТАЈНА МИРОПОМАЗАЊА ....................................................... 124

Помазање уљем у Старом Завету ........................................................... 129

Исус из Назарета као Помазаник Светог Духа ......................................131

Новозаветно помазање верника Светим Духом ................................... 132

СВЕТА ТАЈНА ПРИЧЕШЋА (ЕВХАРИСТИЈЕ).................................... 134

СВЕТА ТАЈНА ПОКАЈАЊА (ИСПОВЕСТИ) .........................................140

Позив на покајање у Старом завету ....................................................... 142

Позив на покајање у Новом завету ........................................................ 143



839

садржај

Употреба бројанице приликом православне молитве ........................ 146

„Којима опростите грехе - опраштају им се.“ ....................................... 147

СВЕТА ТАЈНА СВЕШТЕНСТВА ............................................................. 153

Улога старозаветног свештенства .......................................................... 154

Симболика старозаветног богослужбеног система ............................. 155

Свето свештенство у Новом завету  ........................................................157

Због чега су сви хришћани названи свештеницима? ...........................161

Православно свештенство у Новом завету? ......................................... 162

Апостолско прејемство ............................................................................ 172

Богослужбена места и начин богослужења ...........................................177

СВЕТА ТАЈНА БРАКА ............................................................................. 185

СВЕТА ТАЈНА ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊА .......................................................... 193

Помазивање и исцељивање у Новом завету ......................................... 195

Закључак ................................................................................................... 199

БЛАЖЕНА МАРИЈА ИЛИ ЦАРИЦА НЕБЕСКА? ...... 201

МАРИЈА У СВЕТОМ ПИСМУ .................................................................201

Исусов и Маријин међусобни однос ......................................................203

МАРИЈА У СВЕТОМ ПРЕДАЊУ ........................................................... 209

Рођење пресвете Богородице .................................................................210

Ваведење пресвете Богородице .............................................................. 213

Маријино вечно девичанство ................................................................. 216

Јосифова деца у светлу светог предања и Светог писма ..................... 218

Историјски моменат увођења учења о Маријином трајном 
      девичанству у хришћанску догму .....................................................224

Успење пресвете Богородице .................................................................230

Паганско порекло Мајке Божије ............................................................234

Исусова мајка Марија као „царица небеска“ ........................................237

Иконе пресвете Богородице (Небеске царице) ....................................238

Закључак ...................................................................................................239

ХРИСТОВО РОЂЕњЕ – БОЖИЋ .............................. 241

ПРАВОСЛАВНА ВЕРОВАЊА О ХРИСТОВОМ РОЂЕЊУ ...................243

Датум рођења Исуса Христа ...................................................................243

Поклоњење мудраца пред бебом Исусом .............................................247

Покољ невине деце у Витлејему и околини .........................................250

Хронологија догађаја према Светом писму и светом предању ..........252

Сусрет „св. Симеона Богопримца“ и пророчице Ане са бебом 
     Исусом ..................................................................................................255



840

правОславље ОбасјанО еванђељем

БОЖИЋНИ ОБИЧАЈИ У СРПСКОМ НАРОДУ .................................... 257

Туциндан ...................................................................................................257

Бадњи дан .................................................................................................259

Божић ........................................................................................................262

Полажајник и џарање по ватри .............................................................262

Мирбожање ..............................................................................................264

Закључак ...................................................................................................266

ВАСКРСЕњЕ ХРИСТОВО – уСКРС .......................... 267

ПРАВОСЛАВНА ПРЕДАЊА О ДОГАЂАЈИМА ВЕЗАНИМ ЗА

     ХРИСТОВО ВАСКРСЕЊЕ .................................................................. 271

Обичај фарбања јаја за Ускрс  ................................................................272

Порекло ускршњег четрдесетодневног поста ...................................... 277

КРСНА СЛАВА .......................................................... 281

Значај крсне славе у српском Православљу (Светосављу) .................283

Крсна слава у старој српској религији ..................................................286

Поштовање крста у старој српској религији.........................................287

Светитељ као заштитник домаћинства ................................................ 288

Закључак .................................................................................................. 288

ПОШТОВАњЕ СВЕТИХ ИКОНА .............................. 291

ПОШТОВАЊЕ ИКОНА У ПРАВОСЛАВЉУ .........................................292

Православно објашњење друге Божије заповести ..............................293

УЧЕЊЕ СВЕТОГ ПИСМА И ИКОНОПОШТОВАЊЕ ..........................295

Херувими у шатору од састанка и јерусалимском храму ....................297

Слика небеске стварности .......................................................................299

Казивање светог предања ...................................................................... 300

Шта о иконопоштовању каже црквена историја? ................................302

Закључак ...................................................................................................307

ПРАВОСЛАВНО МОНАШТВО ..................................309

Настанак монашког покрета и видови његове организације .............309

Настанак монаштва ..................................................................................311

Видови или облици монашког живота ................................................. 312

Утицај нехришћанских идеја на постанак и развој монаштва ........... 313

Шта Свето писмо казује о монастицизму?............................................ 317

Последице испуњавања строгих монашких завета .............................320



841

садржај

Примери сексуалне неуздржљивости ...................................................322

Жене у мушким манастирима ................................................................329

Неожењени епископи  .............................................................................332

Најтоталитарнији систем на свету  ........................................................337

Како православни објашњавају порекло ових строгих правила? ......340

ЖИТИЈА СВЕТИХ .................................................... 347

Житије преподобнога Пајсија ................................................................348

Житије св. великомученика Георгија победоносца .............................354

Светитељи и животиње ...........................................................................357

Светитељски примери самомучења ради спасења ..............................358

Столпници ................................................................................................359

Светитељи који су чезнули за мучеништвом .......................................362

Јуродиви Христа ради  ............................................................................367

 Светитељски подвизи као примери српској омладини  .....................374

Још нека корисна упутства за српске домаћине ..................................374

Закључак ...................................................................................................375

ПОШТОВАњЕ СВЕТИТЕЉА .....................................377

Како православни доказују библијску исправност овог свог 
     веровања? .............................................................................................379

Учење светог предања о поштовању светитеља  ..................................384

Поштовање светих моштију ...................................................................390

Да ли мртви заиста могу бити нераспадљиви?  ...................................395

Поштовање светих реликвија .................................................................402

Чудотворне иконе и реликвије .............................................................. 412

ЖИВОТ ПОСЛЕ СМРТИ ........................................... 423

Веровање у загробни живот у Старом завету .......................................423

Паганска веровања о загробном животу и Божија упозорења 
    израиљском народу  .............................................................................429

Веровање у загробни живот у Новом завету .........................................433

Коришћење појма „ад“ у Новом завету  ................................................435

Да ли људско биће после смрти спава сном без снова? ......................439

Стварно стање умрлих пред Господом ................................................. 440

ПРАВОСЛАВНО УЧЕЊЕ О ЗАГРОБНОМ ЖИВОТУ ..........................442

Молитве за умрле ....................................................................................443

Апокрифна литература и молитве за умрле .........................................447



842

правОславље ОбасјанО еванђељем

Учење о ваздушним митарствима .........................................................448

Сан преподобног Григорија ....................................................................450

Парастоси (помени за мртве) .................................................................459

Остала виђења и сновиђења ...................................................................463

Анђеоске грешке и усмрћивање погрешних особа ..............................463

Виђења рајског живота и паклених мука грешника ...........................465

Остала чудесна виђења ...........................................................................468

Закључак ...................................................................................................469

ДРуГИ ХРИСТОВ ДОЛАзАК И ВАСКРСЕњЕ 
       МРТВИХ ...............................................................471

Старозаветна пророчанства о доласку Месије (Христа) ..................... 471

Израиљско ишчекивање божанског цара - Месије .............................472

Одлагање испуњења неких пророчанстава ..........................................473

БИБЛИЈСКО УЧЕЊЕ О ДРУГОМ ДОЛАСКУ ИСУСА ХРИСТА .........479

Други Христов долазак и израиљски народ .........................................479

Исусова пророчанства о разорењу Јерусалима и храма ..................... 481

Испуњење поменутих пророчанстава ...................................................483

Гушење Бар-Кохбиног устанка...............................................................484

Израиљ у расејању ...................................................................................485

Повратак Јевреја у земљу Израиљеву ................................................... 491

Јеврејски ционистички покрет ..............................................................492

Оснивање модерне државе Израел .......................................................494

Израелско – арапски ратови ..................................................................495

Испуњење седамдесете Данилове седмице ..........................................497

Други Христов долазак и мисија новозаветне Цркве ......................... 501

Вазнесење новозаветне Цркве ...............................................................503

Јагњетова свадба и долазак у небеској слави .......................................506

ПРАВОСЛАВНО ВЕРОВАЊЕ О ДРУГОМ ХРИСТОВОМ ДОЛАСКУ 
     И ВАСКРСЕЊУ МРТВИХ ...................................................................509

ВАСЕЉЕНСКИ САБОРИ ............................................521

Први (апостолски) црквени сабор у Јерусалиму ................................. 521

Сукоб правоверног хришћанства са гностицизмом ............................529

ПРВИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР и разлози који су до њега довели ......536

Настанак аријанства и његово ширење ................................................ 537

Заседање Првог васељенског сабора .....................................................538

Дешавања између I и II васељенског сабора ........................................539



843

садржај

ДРУГИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР ..............................................................544

ТРЕЋИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР ..............................................................550

Трећи васељенски сабор и православно учење о Богородици ........... 555

Важна православна веровања о Исусовој мајци Марији .................... 557

Благодатна – Маријино небеско име? ..................................................559

Какво је библијско значење израза: „Благословена си ти међу 
     женама“? ...............................................................................................566

РАЗБОЈНИЧКИ ЦРКВЕНИ САБОР ......................................................569

ЧЕТВРТИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР .........................................................573

ПЕТИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР ................................................................576

Спор о Оригеновој ортодоксији и Три поглавља ................................ 580

ШЕСТИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР.............................................................584

СЕДМИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР .............................................................588

Аргументи источних епископа против иконопоштовања ..................590

Први сабор о иконопоштовању 754. године .........................................592

ЗАСЕДАЊЕ СЕДМОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА ................................594

Догађаји након одржавања сабора ........................................................595

Неуспела одбрана учења о иконама током бурног периода VIII и 
     IX столећа .............................................................................................597

Погрешно тумачење Светог писма, црквено предање и  
незнабожачка филозофија као камен темељац иконосликарства и 
     иконопоштовања .................................................................................599

Погрешно тумачење Светог писма ........................................................599

Казивање црквеног предања ..................................................................603

Снажан утицај незнабожачке филозофије на установљавање 
     доктрине о иконопоштовању .............................................................605

Општи закључак ..................................................................................... 606

ПРОГОњЕНА ЦРКВА ............................................... 613

Лажна сведочанства изречена о Господу Исусу Христу ..................... 614

Прогонство првовековне апостолске Цркве ......................................... 617

Прогони хришћана од стране паганског Рима.....................................624

ЦРКВА КОЈА ПРОГАњА .......................................... 629

Геноцид над неправославним Србима у средњевековној Србији ......634

УГРОЖАВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ДИСКРИМИНАЦИЈА 
     ВЕРСКИХ МАЊИНА У СРБИЈИ .......................................................643

Многи лажни сведоци дођоше ...............................................................647

Испирање мозгова – слуђивање народа ...............................................649



844

правОславље ОбасјанО еванђељем

Ловци на душе (Верске секте – Лексикон) ...........................................650

Верске секте – приручник за самоодбрану ...........................................659

Православље и секте I (издање Светигоре) ..........................................670

Православље и секте II (издање Светигоре) .........................................675

Остала литература .................................................................................. 680

Дискриминација малих верских заједница преко медија и јавних 
     гласила ..................................................................................................682

Последице верске дискриминације и дезинформисања грађана 
     Србије и Црне Горе ............................................................................. 691

Закључак ...................................................................................................702

ПРАВОСЛАВЉЕ КАО ИзВОР САВРЕМЕНОГ 
       СЕКТАШТВА ....................................................... 705

РАСКОЛИ У ПРАВОСЛАВНИМ ЦРКВАМА .........................................706

Раскол у васељенском Православљу настао услед увођења 
     реформисаног „новојулијанског“ календара ...................................706

Порекло старог (јулијанског) календара ..............................................706

Усвајање календара Милутина Миланковића ..................................... 710

Прихватање реформисаног календара и раскол у Грчкој 
     православној цркви ............................................................................. 714

Раскол у Руској православној цркви и оснивање Руске заграничне 
     цркве .....................................................................................................722

Раскол у Бугарској православној цркви ................................................ 725

Расколи у Српској православној цркви (СПЦ) .....................................726

Оснивање Македонске православне цркве (МПЦ) ............................. 727

Формирање и развој Охридске архиепископије ..................................728

Амерички раскол у СПЦ .........................................................................735

СЕКТЕ НАСТАЛЕ У КРИЛУ ПРАВОСЛАВЉА .....................................739

Закључак ...................................................................................................748

ЧуВАЈТЕ СЕ ЛАЖНИХ ПРОРОКА ............................751

ЂАВОЛСКА ОБМАНА ИЗРАИЉСКОГ НАРОДА ................................. 754

На чему су Израиљци темељили овакво уверење? .............................. 755

Рушење првог лажног темеља ................................................................ 755

Рушење другог лажног темеља .............................................................. 757

Рушење трећег лажног темеља .............................................................. 757

Популарност лажних и одбацивање правих Господњих 
     проповедника у доба новозаветне Цркве ......................................... 761

Ко су лажни пророци у новозаветном хришћанству? .........................762



845

садржај

Особине и начини деловања лажних учитеља .....................................763

КО Су ЕВАНЂЕОСКИ ХРИШЋАНИ? ....................... 765

ИСТОРИЈА ПРАВЕ ХРИСТОВЕ ЦРКВЕ (до XVI столећа) ..................766

Монтанисти ..............................................................................................769

Новацијани ................................................................................................771

Донатисти ................................................................................................. 772

Павликијани ............................................................................................. 773

Богумили................................................................................................... 777

Албигензи .................................................................................................780

Валденжани и сиромаси из Лиона ........................................................782

Џон Виклиф и лоларди ...........................................................................784

Јан Хус и Моравска браћа .......................................................................786

ХРИСТОВА ЦРКВА ПОСЛЕ XVI ВЕКА  ................................................789

Неуспели покушај реформације православног хришћанства ............798

Распрострањеност праве Христове Цркве и њене активности на 
     почетку XXI столећа ............................................................................799

ИСТИНА КОЈА ОСЛОБАЂА ......................................803

Димитру Корнилеску (Dimitru Kornilesku), бивши свештеник 
       Румунске православне цркве .......................................................... 804

Тудор Попеску (Tudor Popesku), бивши свештеник Румунске 
       православне цркве ............................................................................ 809

Јосиф Трифа (Iosif Trifa), бивши свештеник Румунске православне 
        цркве ...................................................................................................811

Daniel Cristian Florea, бивши свештеник Румунске православне 
        цркве .................................................................................................. 815

Stylianos I. Charalambakis (1916-2009), бивши свештеник - јеромонах  
        Грчке православне цркве .................................................................822

G. Dobrovolskiy, бивши свештеник Аутономне украјинске 
        православне цркве ............................................................................825

БИБЛИОГРАФИЈА ...................................................829


