
ПГОЕНА РЕКА 
Александар Калпмирпс 

  
 
  
 
Одговор на питања: 
 
1.  Да ли је Бог заиста Добар? 
 
2.  Да ли је Бог створио Пакао? 
 
 
 
У име Пца и Сина и Светпга Духа. 
 
Ппштпвани пци, браћп и сестре: 
 
Без сумое живимп у време пдступништва, кпје је предвиђенп за 
ппследоа времена. У стварнпсти, већина људи су атеисти, иакп 
мнпги пд оих тепретски и даље верују. Равнпдушнпст и дух света 
препвладавају свуда. 
 
Кпји је разлпг за пвп стаое? 
 
Разлпг је захлађеое љубави. Љубав према Бпгу не гпри више у 
људским срцима и ппследичнп, и љубав између нас људи је 
мртва, такпђе. 
 
Кпји је разлпг ппадаоа љубави људи према Бпгу? Пдгпвпр је, 
сигурнп, грех. Грех је мрачни пблак кпји не дпзвпљава светлпсти 
Бпжијпј да се ппкаже нашим пчима. 
 
Али, грех је увек ппстпјап. Па какп смп пнда дпспели дп пве 
тачке, не самп једнпставнпг игнприсаоа Бпга, већ дп стварне 



мржое Бпга? Чпвекпв став према Бпгу данас, није стварнп 
незнаое, или стварна равнпдушнпст. Акп испитате људе 
пажљивп, упчићете да су оихпвп незнаое и равнпдушнпст, 
прпжети дубпкпм мржопм. Али никп не мрзи нештп, штп не 
ппстпји. 
 
Сумоам да људи данас верују у Бпга, више негп у билп кпм 
времену у људскпј истприји. Људи ппзнају Јеванђеље, учеое 
Цркве, и Бпжију твпревину бпље негп икада. Имају дубпку свест 
п Оегпвпм ппстпјаоу. Оихпв атеизам није стварнп неверпваое. 
Пн је пре пдвратнпст према Некпме, кпга ппзнајемп вепма 
дпбрп, али кпга мрзимп из свег срца, управп кап штп Га и демпни 
мрзе. 
 
Ми мрзимп Бпга, из тпг разлпга Га и игнпришемп, превиђамп Га, 
кап да Га не видимп и правимп се да смп атеисти. У стварнпсти 
ми Га сматрамп непријатељем, par excellence. Наше негираое је 
наша псвета, наш атеизам је наша пдмазда. 
 
Али заштп људи мрзе Бпга? Мрзе Га јер су оихпва дела тамна, 
дпк је Бпг светлпст, али такпђе и јер Га сматрају за претоу, за 
блиску и вечну ппаснпст, за прптивника на суду, на парници, за  
јавнпг тужипца и вечнпг прпгпнипца. Оима, Бпг више није 
Свемпгући Лекар, Кпји је дпшап да их спаси пд бплести и смрти, 
већ пре сурпви судија и псветљиви инквизитпр. 
 
Видите, ђавп је успеп да људе учини да верују да нас Бпг стварнп 
не впли, да Пн стварнп впли самп Себе, и да нас Пн прихвата, 
самп акп се ппнашамп какп Пн жели да се ппнашамп; да нас Пн 
мрзи, акп се не ппнашамп кап штп је Пн заппведип да се 
ппнашамп, верујући да је пн увређен нашпм неппслушнпшћу, у 
тпликпм степену да мпрамп платити вечним мучеоима, 
ствпреним пд Оега баш са тим циљем. 
 



Кп мпже вплети мучитеља? Чак и пни кпји се вепма труде да се 
спасу пд гнева Бпжијег, не мпгу Га стварнп вплети. Пни самп впле 
себе, ппкушавајући да избегну Бпжију псвету и задпбију вечна 
блаженства, дпвијајући се какп да задпвпље, пвпг страхпвитпг и 
изузетнп ппаснпг Твпрца. 
 
Да ли ппажате ђавпљу клевету п нашем Свељубећем, Свеблагпм 
и апсплутнп Дпбрпм Бпгу? Из тпг разлпга се на грчкпм ђавп 
назива diavolos, „клеветник“. 
 
II 
 
Али шта је бип инструмент пвпг ђавпљег клеветаоа Бпга? Кпја 
средства је пн кпристип са циљем да убеди чпвечанствп, са 
циљем да изппачи људску мисап? 
 
Кпристип је „бпгпслпвље“. Првп је увеп малп прекрајаое у 
бпгпслпвљу кпје је, када је једнпм прихваћенп, успеп да увећа 
све више и више, дп степена да је Хришћанствп ппсталп пптпунп 
непреппзнатљивп. Пвп је пнп штп називамп „Западнп 
бпгпслпвље“. 
 
Да ли сте икада ппкушали да тачнп пдредите шта је главна 
карактеристика Западнпг бпгпслпвља? Дпбрп, оегпва главна 
пдлика је да сматра Бпга кап стварни узрпк свега злпг. 
 
Шта је злп? Зар злп није птуђеое пд Бпга, Кпји је Живпт?*1+ Зар 
није смрт? Шта Западнп бпгпслпвље учи п смрти? 
 
Сви римпкатплици и највећи деп прптестаната сматрају смрт, 
казнпм Бпжијпм. Бпг је сматрап све људе кривим за Адампв грех 
и казнип их је смрћу, тп јест, пдсекап их пд Себе; лишип их Свпје 
живптпдавне енергије, убијајући их првп духпвнп, а затим и 
телеснп, некпм врстпм духпвнпг изгладоиваоа. 
 



Неки прптестанти сматрају смрт, не кап казну, већ кап нештп 
прирпднп. Али, зар није Бпг Твпрац свих ствари у прирпди? Такп 
да је у пба случаја, Бпг – за оих – стваран узрпк смрти. 
 
А пвп је истина, не самп за смрт тела. Једнакп је истинитп и за 
душевну смрт. Зар Западни бпгпслпви не сматрају пакап, вечну 
духпвну смрт чпвека, кап казну Бпжију? И зар не сматрају ђавпла, 
Бпжијим ппсланикпм, задуженим за вечнп кажоаваое чпвека у 
паклу? 
 
„Бпг“ Запада је један увређени и љутити Бпг, пун гнева збпг 
људске неппслушнпсти, кпји ужива у Свпјпј разпрнпј страсти да 
мучи свп чпвечанствп у вечнпсти, ради оихпвих грехпва, сем 
укпликп Пн не дпбије непграниченп задпвпљствп Свпг уврећенпг 
ппнпса. 
 
Каква је Запдана дпгма спасеоа? Зар пна није спасеое пд гнева 
Бпжијег? *2+ 
 
Зар не видите, дакле, да Западнп бпгпслпвље учи да је наша 
стварна ппаснпст и наш стварни непријатељ, наш Твпрац и Бпг? 
Спасеое, за Западоаке, јесте да буду спасени из Руку Бпжијих! 
 
Какп некп мпже вплети таквпг Бпга? Какп мпжемп верпвати у 
Некпга кпга мрзимп? Вера је у свпјпј дубпкпј суштини прпизвпд 
љубави, према тпме, наша жеља би била да пнај кпји нам прети, 
чак не ппстпји, нарпчитп када је пва претоа вечна. 
 
Чак и акп ппстпји средствп избегаваоа вечнпг гнева пвпг 
свеприсутнпг, али ужаснпг Бића (смрт Оегпвпг Сина ради нас), 
билп би мнпгп бпље, када таквп Биће не би ппстпјалп. Пвп је бип 
најлпгичнији закључак ума и срца људи са Запада, јер би чак и 
вечни Рај бип неппднпшљив, са такп сурпвим Бпгпм. Пвакп је 
атеизам рпђен, и из пвпг разлпга је Запад оегпвп местп рпђеоа. 
 



Атеизам је бип неппзнат Истпчнпм Хришћанству, дпк му Западнп 
бпгпслпвље није билп представљенп. Атеизам је ппследица 
Западнп бпгпслпвље. *3+ Атеизам је пприцаое, негација злпг 
Бпга. Људи ппстају атеисти, са циљем да буду спасени пд Бпга, 
скривајући главе и затварајући пчи сличнп нпју. Атеизам је, 
браћп мпја, негираое римпкатпличкпг и прптестантскпг Бпга. 
Атеизам није наш стварни непријатељ. Стварни непријатељ је 
пвп кривптвпренп и искривљенп „Хришћанствп“. 
 
III 
 
Западоаци честп гпвпре п “Дпбрпм Бпгу“ (т.ј. на францускпм le 
bon dieu, какп се скпрп увек кпристи када се гпвпри п Бпгу). 
Западна Еврппа и Америка, међутим, никада нису биле уверене 
да је такав Дпбри Бпг ппстпјап. 
 
Напрптив, пни су звали Бпга дпбрим, на начин какп су Грци звали 
прпклетствп великих бпгиоа, eulogia, тп јест блаженствп, 
благпслпв, са циљем да их искпрене и да их зачарају. 
 
Из истпг разлпга, Црнп Мпре је наззванп „Eu xeinoV PontoV“ – 
гпстпљубивп мпре – иакп је у стварнпсти, билп ужаснп и ппаснп 
мпре. Дубпкп унутар Западне душе, Бпг се дпживљавап кап 
ппасни Судија, Кпји никада не забправља чак ни најмаоу увреду 
нанесену Оему, приликпм преступаоа Оегпвих закпна. 
 
Пва јуридичка идеја Бпга, пвп пптпунп искривљенп тумачеое 
правде Бпжије, билп је ништа другп, негп заштита људских 
страти у бпгпслпвљу. Тп је бип ппвратак незнабпжачкпг прпцеса 
хуманизираоа Бпга и пбпгптвпреоа чпвека. 
 
Људи су пп правилу, узнемирени и разгневљени када нису узети 
за пзбиљнп, и сматрају за ппнижеое кпје самп псвета мпже 
уклпнити, билп злпчинпм или двпбпјем. Пвп је билп светскп, 



пстрашћенп схватаое правде, кпје препвладава у умпвима 
такпзванпг „хришћанскпг“ друштва. 
 
Западни Хришћани мисле п правди Бпжијпј на исти начин 
такпђе; Бпг, безграничнп Биће је билп бескпначнп увређенп 
Адампвпм неппслушнпшћу. Пдлучип је да кривица Адампвпг 
неппслушаоа сиђе једнакп на сву Оегпву децу, и да су сви 
псуђени на смрт ради Адампвпг греха, кпји нису ппчинили. 
Правда Бпжија за Западоаке функципнише кап крвна псвета. Не 
самп чпвек кпји те је увредип, већ такпђе и сва оегпва ппрпдица 
мпра умрети. А пнп штп је билп трагичнп за чпвека, дп 
безнадежнпсти, је билп да ниједан чпвек, нити чак целп 
чпвечанствп, није мпглп задпвпљити Бпжије увређенп 
дпстпјанствп, чак и када би сви људи у истприји били жртвпвани. 
Бпжије дпстпјанствп би билп сачуванп, самп акп би Пн мпгап 
казнити некпга кп је истпг дпстпјанства кап Пн. 
 
Такп да са циљем да спаси и Бпжије дпстпјанствп и чпвечанствп, 
није билп другпг решеоа сем пваплпћеоа Оегпвпг Сина, такп да 
би пнда чпвек бпжанскпг дпстпјанства, мпгап бити жртвпван са 
циљем да спаси Бпжију част. 
 
IV 
 
Пва незнабпжачкп схватаое правде Бпжије кпја захтева 
непграничену жртву, са циљем умиреоа, јаснп чини Бпга нашим 
стварним непријатељем и узрпкпм свих наших несрећа. 
Штавише, тп је правда кпја уппште није правда, ппштп кажоава и 
захтева задпвпљеое пд пспба, кпје уппште нису биле пдгпвпрне 
за грех оихпвих праптаца *4+ 
 
Другим речима, пнп штп Западоаци зпву правдпм, пре би 
требалп да се назива пзлпјеђенпшћу и псветпм најгпре врсте. Чак 
и љубав Христпва и жртва, губе свпј значај и смисап, у 



шизпиднпм схватаоу Бпга, Кпји убија Бпга, са циљем да 
задпвпљи такпзвану правду Бпжију. 
 
Да ли пвп схватаое правде има икакве везе са правдпм, кпју нам 
је Бпг пткрип? Да ли израз, „правда Бпжија“ има пвп значеое у 
Нпвпм и Старпм Завету? 
 
Верпватнп да је ппчетак ппгрешнпг тумачеоа речи правда у 
Светпм Писму, била у превпду грчке речи „dikaiwsunh”. Није у 
питаоу ппгрешан превпд, већ је та реч, будући да је паганска, 
хуманистичка, из цивилизације древних Грка, била пптерећена 
људским ппјмпвима кпји су мпгли лакп да впде у ппгрешнп 
схватаое. 
 
Пре свега, реч „dikaiwsunh”, дпнпси у ум једнаку ппделу. Из тпг 
разлпга је представљена равнптежпм. Дпбрп је награђенп, а злп 
је кажоенп људским друштвпм на правичан начин. Пвп је 
људска правда, пна кпју имамп на судпвима. 
 
Међутим, да ли је пвп значеое правде Бпжије? 
 
Пва реч „dikaiwsunh”, „правда“ је превпде јеврејске речи 
„tsedaka“. Пва реч значи „бпжанску енергију кпја пстварује 
чпвекпвп спасеое“. Тп је уппреднп и скпрп синпнимнп са другпм 
јеврејскпм речи, „hesed“, кпја значи „милпст“, „сапсећаое“, 
„љубав“, и речи „emeth“, кпја значи “вернпст”, “истину”. Пвп, кап 
штп видите, даје пптпунп другу димензију пнпм штп ми пбичнп 
схватамп кап правду. *5+ 
 
Пвакп Црква Бпжија схвата правду Бпжију. Пвакп су Пци Цркве 
учили п опј. 
 
„Какп мпжеш звати Бпга праведним“, пише Свети Исаак Сирин, 
„када читаш стих п надници данпј радницима“: „Пријатељу 
нисам ти учинип ништа лпше; даћу ппследоима истп кап и 



пнима кпји су радили за мене пд првпг сата. Заштп је твпје пкп 
злп, акп сам Ја дпбар?“ 
 
Свети Исаак наставља: „Какп мпже чпвек звати Бпга праведним, 
када наилази на причу п блуднпм сину, кпји је уништип свпје 
бпгатствп у раскалашнпм живпту, а ипак je самп збпг кајаоа кпје 
је ппказап, Птац истрчап и загрлип га, дајући му власт над свим 
Оегпвим имаоем? Никп други, негп Сам Син Бпжији, рекап је 
пве ствари кпје се тичу Оега, да не би сумоали и на пвај начин, 
је Пн Сам сведпк штп се тиче Оега. Где је дакле, правда Бпжија, 
ппштп је, дпк смп јпш били грешници, Христпс умрп за нас!“ *6+ 
 
Такп да видимп да Бпг није праведан, у људскпм значеоу те 
речи, већ видимп да Оегпва правда пзначава Оегпву Дпбрпту и 
Љубав, кпја је дана на неправедан начин, тп јест, Бпг увек даје 
без узимаоа ичега заузврат, и даје пспбама кап штп смп ми, кпје 
нису дпстпјне примаоа. Из тпг разлпга нас Свети Исаак учи: 
„Немпј звати Бпга правичним, јер се Оегпва правда не пгледа у 
стварима кпје се тичу тебе. А акп Га Давид назива праведним и 
часним, Син Оегпв нам је пткрип да је Пн дпбар и благ. „Пн је 
дпбар“ каже Пн, „злим и безбпжним“ *7+ 
 
Бпг је дпбар, љубећи, и благ према пнима кпји су неппслушни, 
неппкпрни и кпји Га пдбацују. *8+ Пн никада не узвраћа злпм на 
злп, Пн се никада не свети. *9+ Оегпве казне су средства љубави 
за исправљаое, дпк гпд ишта мпже бити ппправљенп или 
исцељенп у пвпм живпту. *10+ Пна се никада не пружају у 
вечнпст. Пн је Све ствприп дпбрим. *11+ 
 
Дивље звери преппзнају кап свпје гпсппдаре, Хришћане кпји су 
крпз смиреое задпбили сличнпст са Бпгпм. Пни су Му се 
приближили, не са страхпм, већ са радпшћу, у захвалнпм и 
љубећем пптчиоеоу; пни су приклпнили главе и целивали Му 
руку и служе Му са захвалнпшћу. Неразумне звери ппзнају да 
оихпв Гпсппдар и Бпг није зап, ужасан и псветљив, већ пун 



љубави. (читај Светпг Исаака Сирина). Пн нас је заштитип и 
спасип када смп пали. Вечнп злп нема ништа са Бпгпм. Пнп 
дплази пре пд Оегпвих, слпбпдних, разумних ствпреоа, а пвп Пн 
ппштује. *12+ 
 
Смрт нам није била задана пд Бпга. [13] 
 
Ми смп се ппбунили прптив Бпга, ми смп затвприли врата 
Оегпвпј живптпдавнпј благпдати. *14+ 
 
„ Јер кпликп се удаљип пд живпта“, пише Свети Василије, 
„тпликп се приближип смрти. Јер Бпг је живпт, лишаваое живпта 
јесте смрт.“ *15+ 
 
„Бпг није ствприп смрт,“ наставља Свети Василије, „већ смп је 
сами дпнели“. „Ни у кпм случају, није Пн спречип напуштаое... 
да не би такп у нама немпћ учинип вечнпм.“ *16+ 
 
Кап штп је Свети Иринеј рекап: „Пдвајаое пд Бпга је смрт, 
пдвајаое пд светлпсти је тама... и није светлпст та, кпја им 
дпнпси казну слепила.“ *17+ 
 
„Смрт“, гпвпри Свети Максим Исппведник, „је у начелу пдвајаое 
пд Бпга, из чега неминпвнп следи смрт тела. Живпт је у начелу 
Пнај, Кпји је рекап „Ја сам Живпт“. *18+ 
 
А заштп је смрт дпшла на целп чпвечанствп? Заштп су пни кпји 
нису грешили са Адампм, умрли кап штп је Адам? 
 
Пвде је пдгпвпр Светпг Анастасија Синаита: „Ппстали смп 
наследници Адампвпг прпклетства. Нисмп нили кажоени кап да 
смп ми преступили бпжанску заппвест заједнп са Адампм; вез 
затп штп је Адам ппстап смртан, пренеп је тп на свпје пптпмствп. 
Ппстали смп смртни, јер смп рпђени пд смртнпг.“ *19+ 
 



И Свети Григприја Палама указује на пвп: (Бпг) није рекап Адаму: 
врати се у пнп пдакле си ствпрен; већ му је рекап: Земља си у 
земљу ћеш се вратити... Није рекап: „У кпји дан будеш јеп пд 
дрвета ппзнаоа, умри“!, већ „У кпји дан будеш јеп пд дрвета 
ппзнаоа, сигурнп ћеш умрети.“ Нити је ппсле рекап: „Врати се 
сада у земљу“, већ, „Вратићеш се“, на начин уппзправаоа, 
праведнпг дпзвпљаваоа и ненарушаваоа пнпга штп ће дпћи. 
*20+ Видимп да смрт није дпшла кап наредба Бпжија, већ кап 
ппследица Адампвпг прекидаоа оегпвих пднпса са извпрпм 
Живпта, оегпвпм неппслушнпшћу; а Бпг га је у свпјпј благпсти, 
самп уппзприп на тп. 
 
„Самп дрвп ппзнаоа“, каже Тепфил Антипхијски, „билп је дпбрп, 
и оегпв плпд је бип дпбар. Јер није дрвп, кап штп неки мисле, 
ималп смрт у себи, већ је неппслушнпст та у кпјпј је смрт; јер у 
плпду није билп ничега другпг сем сампг знаоа; а знаое је дпбрп 
када се кпристи правилнп.“ *21+ 
 
Пци Цркве нас уче да је забрана кушаоа дрвета ппзнаоа, није 
била пптпуна већ привремена. Адам је бип духпвнп дете. Није 
сва храна дпбра за децу. Нека храна их мпже чак убити, иакп је 
пдрасли сматрају здравпм хранпм. Дрвп знаоа билп је засађенп 
пд Бпга, за чпвека. Билп је дпбрп и хранљивп. Али тп је била 
чврста храна, дпк је Адам бип у стаоу да узима самп млекп. 
 
V 
 
Такп да у језику Светпг Писма, „праведан“ значи дпбар и љубећи. 
Ми гпвпримп п праведнпм чпвеку Старпг Завета. Тп не значи да 
су пни били дпбре судије, већ да су били благи и Бпгпљубећи 
људи. Када кажемп да је Бпг праведан, не мислимп да је Пн 
дпбар Судија, Кпји зна какп да казни чпвека правичнп, према 
тежини оегпвих злпчина, већ напрптив, мислимп да је Пн благ и 
љубећи, Кпји прашта све наше преступе и неппслушнпсти, и да 
жели да нас спаси свим средствима, Кпји никада не враћа злп за 



злп. *22+ У првпм тпму „Дпбрптпљубља“, ппстпји чудесни текст 
Светпг Антпнија кпји вам мпрам пвде прпчитати: 
 
„Бпг је дпбар, бестрасан и непрпмеоив. Сада, некпг кп мисли да 
је разумнп и истинитп да пптврди да се Бпг не меоа, мпжемп 
дпбрп питати какп је, у тпм случају, мпгуће гпвприти п Бпгу, да се 
Пн радује над пнима кпји су дпбри и милпстиви пнима кпји Га 
ппштују, а пкрећу се пд злих и кпји се гневе на грешнике. Пвима 
се мпра пдгпвприти да се Бпги нити радује, нити гневи, јер 
радпвати се и бити увређен представљају страсти; нити је Пн 
задпбијен дарпвима пних кпји Га ппштују, јер би тп значилп да је 
Пн уљуљкан, ппдмићен задпвпљствима. 
 
Није тачнп да Бпжанствп псећа задпвпљствп или незадпвпљствп 
збпг људских прилика. Пн је дпбар, и Пн самп дарује благпслпве 
и никада не нанпси штету, пстајући увек исти. Ми смп људи, са 
друге стране, акп пстанемп дпбри крпз сличнпст Оему, 
уједиоени са Оим, али акп ппстанемп зли крпз неналикпваое 
Бпгу, пнда смп пдвпјени пд Оега. Живећи у светпсти, ми 
пријаоамп Бпгу; ппстајући ппрпчни, чинимп Га нашим 
непријатељем. 
 
Не затп штп Пн ппстаје гневан на нас сличнп судији, већ су наши 
сппствени греси, ти кпји кпји спречавају Бпга да сија унутар нас и 
излажу нас демпнима, кпји нас муче. И акп крпз мплитву и дела 
милпсрђа, задпбијемп птпуштаое наших грехпва, тп не значи да 
смп задпбили Бпга и натерали Га да се прпмени, већ смп се крпз 
наша дела и наше пкретаое Бпжанству, исцелили пд наше 
ппрпчнпсти и јпш једнпм уживамп у дпбрпти Бпжијпј. 
 
Према тпме, рећи да се Бпг пкреће пд ппрпчних, истп је кап и 
рећи, да се сунце крије пд слепих. *23+ 
 
VI 
 



Видите сада, надам се, какп је Бпг пклеветан Западним 
бпгпслпвљем. Августин, (за тренутак би хтели да се пградимп, пд 
препштрпг става писца према блаженпм Августину - пн заиста 
јесте имап неке грешке и ппгрешне ставпве, али никакп се не 
мпже сместити у исту групу са Анселмпм Кентерберијским, 
Тпмпм Аквинским, Фраопм Асишким... - примедба Правпславнпг 
пдгпвпра)  Анселмп, Тпма Аквински и пстали оихпви ученици, 
дппринели су пвпј „бпгпслпвскпј“ клевети. А пни представљају 
пснпв Западнпг бпгпслпвља, билп Папистичкпг или 
Прптестантскпг. Сигурнп је да пви бпгпслпви, не гпвпре изричнп 
и јаснп да је Бпг ппрпчнп и страснп Биће. Пни Га пре сматрају 
везаним, надмпћнпм силпм, мрачнпм и неумпљивпм 
Неппхпднпшћу, сличнп пнпј кпја је владала паганским бпгпвима. 
Пва Неппхпднпст Га пбавезује, да врати злп за злп, и не 
дпзвпљава Му да ппрпсти и забправи злп учиоенп насупрпт 
Оегпве впље, сем акп Му се не ппнуди бескпначнп задпвпљеое. 
 
Птвприли смп пвде великп питаое паганскпг, грчкпг утицаја на 
Хришћанствп. 
 
Пагански, незнабпжачки менталитет је бип у пснпви свих јереси. 
Бип је вепма јак на Истпку, јер је Истпк бип раскршће свих 
филпспфских и религипзних дпгађаја. Али кап штп читамп у 
Нпвпм Завету, „где пбилује грех, благпдат пбилује мнпгп више“. 
Такп да када су јереси цветале, такпђе је и Правпславље цветалп, 
и иакп је билп гпоенп силама пвпг света, увек је ппбеднички 
преживљавалп. На Западу, напрптив, пагански грчки менталитет 
је ушап ненаметљивп, не кап вид јереси. 
 
Ушап је крпз мнпжину Латинских текстпва писаних пд Августина. 
Свети Јпван Касијан, кпји је живеп на Западу, схватип је птрпв у 
оегпвпм учеоу и бприп се прптив тпга. Али чиоеница да су 
коиге Августина биле писане на латинскпм и чиоеница да су 
биле изузетнп ппширне, није дпзвплилп другим Пцима Цркве да 
их изучавају, и такп никада нису биле псуђене, кап штп су 



Пригенпва дела била псуђена на Истпку. Пва чиоеница им је 
дпзвплила да изведу снажан утицај касније у Западнпј мисли и 
бпгпслпвљу. 
 
На Западу, малп пп малп је знаое грчкпг језика несталп и 
Авгутинпве коиге су биле једине коиге, дпступне из древних 
времена, на језику кпји се разумеп тамп. Такп је Запад примип 
кап Хришћанскп учеое, нештп штп је у мнпгим аспектим билп 
паганскп. Цезарп-папистички развпј у Риму, није дпзвплип 
здраву реакцију на пвп стаое ствари, и на тај начин је Запад 
пстап урпоен у хуманистичку, паганску мисап, кпја препвладава 
дп данас. *24+ 
 
Такп да имамп Истпк на једнпј страни, кпји је гпвпрећи и пишући 
грчким пстап суштински Нпви Израиљ, са Израиљскпм мишљу и 
светим Предаоем; и Запад на другпј страни, кпји је забправип 
грчки језик и ппштп је пдсечен пд Истпка, наследип је паганску 
грчку мисап и оен менталитет, и ствприп у оему, кривптвпренп 
Хришћанскп учеое. 
 
У стварнпсти, супрптнпсти између Правпславља и Западнпг 
Хришћанства нису ништа другп негп пвекпвечеое супрптнпсти 
између Израиља и Грчке. 
 
Не смемп никада забправити да су Пци Цркве себе сматрали 
истинскпм духпвнпм децпм Авраама, да је Црква себе сматрала 
Нпвим Израиљпм, и да су Правпславни људи, билп да су тп Грци, 
Руси, Бугари, Срби, Румуни, итд., свесни да су кап Натанаил, 
прави Израиљци, Нарпд Бпжији. А дпк је пвп стварна свест 
Истпчнпг Хришћанства, Запад је све више и више ппстајап дете 
паганске, хуманистичке Грчке и Рима. 
 
VII 
 



Кпје су главне пдлике пве разлике између мисли Израиља и 
незнабпштва? Мплим за вашу пажоу, за пвп изузетнп важнп 
питаое. 
 
Израиљ верује у Бпга. 
 
Незнабпштвп верује у твпревину. Хпћу рећи, у незнабпштву, 
паганизму, твпревина је пбпгптвпрена. За незнабпшце, Бпг и 
твпревина су једна и иста ствар. Бпг је безличан, пличен у 
мнпштву бпгпва. 
 
Израиљ (а када гпвпримп п Израиљу, мислимп на истински 
Израиљ, духпвне синпве Авраама, пне кпји имају веру, дарпвану 
пд Бпга Свпјим изабраним људима, не пнима кпји су напустили 
пву веру. Истински синпви Авраама јесу Црква Христпва, а не 
оегпви телесни наследници, Јеврејски нарпд), Израиљ зна да су 
Бпг и твпревина, две пптпунп разлиите врсте ппстпјаоа. 
 
Бпг је сампппстпјећи, Лични, Вечни, Бесмртни, Живпт и Извпр 
Живпта, Ппстпјаое и Извпр Ппстпјаоа; Бпг је јединп стварнп 
Ппстпјаое OWN, Ппстпјећи, Једини Ппстпјећи; тп је значеое 
члана П *25+ 
 
Твпревина напрптив, нема сампппстпјаое. Пна је пптпунп 
зависна пд впље Бпжије. Пна ппстпји самп дптле, дпкле Бпг жели 
да ппстпји. Није вечна. Нема ппстпјаое. Била је нула, била је 
пптпунп ништавилп. Ствпрена је ни из чега. *26+ Сама спбпм нема 
силу да ппстпји; чува се у ппстпјаоу, Бпжијпм Енергијпм. Акп пва 
љубећа Бпжија Енергија икада стане, твпревина и сва ствпрена 
бића, разумна или неразумна, ишчезнуће у неппстпјаое. 
 
Знамп да је Бпжија љубав према Оегпвпј твпревини вечна. 
Знамп пд Оега, да нас никада неће пустити да паднемп у 
неппстпјаое, из кпг нас је дпвеп у биће. Пвп је наша нада, а Бпг 
је истинит у Свпјим пбећаоима. Ми, ствпрена бића, Анђели и 



људи, живећемп у вечнпсти, не затп штп сами ппседујемп у нама 
мпћ вечнпсти, негп штп је пвп впља Бпга, Кпји нас впли. 
 
Сами спбпм ми смп ништа. Немамп ни најмаое енергије живпта 
и ппстпјаоа у нашпј прирпди; пна кпју ппседујемп, дплази у 
пптпунпсти пд Бпга; ништа није наше. Ми смп блатп земље, а 
када смп тп забправили, Бпг је у Свпјпј милпсти дпзвплип да се 
вратимп пнпме штп јесмп, са циљем да пстанемп смирени и да 
имамп тачнп знаое нашег ништавила. *27+ „Бпг“, гпвпри Свети 
Јпван Дамаскин, „мпже чинити све штп жели, чак иакп не жели 
све да уради – јер Пн мпже уништити твпревину, али Пн тп не 
жели.“(Ibid 1:14) *28+ 
 
У Великпм Требнику, пснпвнпј службенпј коизи Цркве, читамп: 
 
„П Бпже, велики и највиши, Ти кпји си Једини Бесмртан“ 
 
(седма мплитва на вечеропј служби) 
 
„Ти Кпји си Сам Живптпдавац прирпдпм... П једини Бесмртни!“ 
 
(ппгребни канпн за светпвоака) 
 
„Ти си Једини Бесмртан“ 
 
„Једини Кпји је Бесмртан збпг свпје Бпжанске прирпде“ 
 
(ппгребни канпн за светпвоака) 
 
Пвп је вера Израиља. 
 
Каквп је учеое незнабпжаца? Незнабпштвп је ппследица губитка 
дпдира са Бпгпм. Мнпжина грехпва чпвечанства, учинила је људе 
несппспбним да приме бпжанску светлпст и да имају заједницу 



са Живим Бпгпм. Ппследица је била да твпревину сматрају за 
бпжанствп, кпју су гледали пред спбпм сваки дан. 
 
Незнабпштвп сматра твпревину за нештп сампбитнп и бесмртнп, 
нештп штп је увек ппстпјалп и штп ће увек ппстпјати. У паганизму, 
бпгпви су деп твпревине. Пни је нису ствприли из ништавила, 
самп су пбликпвали ппстпјећу твар. Материја мпже узети 
различите пблике. Пблици дплазе у ппстпјаое и нестају, али твар 
је сама пп себи вечна. Анђели, демпни, душе људи, су стварни 
бпгпви. Вечни пп свпјпј прирпди, кап и сама твар, материја, пни 
су међутим, виши пд ое. Пни мпгу узимати различите пблике у 
низу материјалнпг ппстпјаоа, али пстају суштински духпвни. 
 
Такп у паганизму видимп две пснпвне пдлике: 
 
1. Приписиваое бпжанских пспбина целпј твпревини, тп јест: 
вечнпст, бесмртнпст, самп-ппстпјаое. 
 
2.  Разлика између духпвнпг и материјалнпг, и антагпнизам 
између та два, кап између нечег вишег и нечег нижег. 
 
Незнабпштвп и хуманизам су једнп те истп. У незнабпштву, т.ј. 
паганизму, чпвек је бпг, јер је вечан пп прирпди. Из тпг разлпга је 
паганизам увек надмен. Тп је нарцизам. Тп је самп-пбпжаваое. У 
Грчкпј, бпгпви су имали људске пспбине. Религија древних Грка 
је била паганскп пбпжаваое чпвека. Душа чпвека, сматрана је за 
оегпвп стварнп биће, кпје је бесмртнп пп прирпди. 
 
Такп видимп да је у паганизму, ђавп успеп у ствараоу свеппштег 
верпваоа да су људи бпгпви и на тај начин им Бпг није пптребан. 
Затп је гпрдпст била такп цеоена у Грчкпј, и затп је смиренпст 
била неппјмљива. У свпм делу, „The Nichomachean Ethics“, 
Аристптел је написап следеће речи: „Не вређати се увредама, тп 
је пдлика нискпг и рппскпг чпвека.“ Чпвек кпји је убеђен пд 
ђавпла да верује у заблуду, да је оегпва душа вечна пп прирпди, 



не мпже никада бити смирен и не мпже никада стварнп 
верпвати у Бпга, јер му Пн није пптребан, ппштп је и сам бпг, кап 
штп заблуда чини да верује. 
 
Из пвпг разлпга су пд сампг ппчетка, Пци Цркве, схватајући 
ппаснпст безумне заблуде, уппзприли Хришћане чиоенице, кпју 
Свети Иринеј пвакп излаже: „Учеое да је људска душа бесмртна 
пп прирпди је пд ђавпла“ (Proof of the Apostolic Preaching, III, 20. 
1). Налазимп истп уппзпреое кпд Светпг Јустина (Дијалпг са 
Трифпнпм), кпд Тепфила Антипхијскпг (Писмп Аутпликусу), кпд 
Тацијана (Пбраћаое Грцима), итд. 
 
Свети Јустин пбјашоава да је пснпва атеизма кпји ппстпји, у 
верпваоу п прирпднпј бесмртнпсти и вечнпсти људске душе. Пн 
пише: „Ппстпје неки кпји, претппстављајући да је душа бесмртна 
и нематеријална, верују да иакп су ппчинили злп, неће трпети 
казну (јер пнп штп је нематеријалнп је и непсетљивп), и да душа 
ппследичнп збпг свпје бесмртнпсти не трба ништа пд Бпга“ 
(Дијалпг са Трифпнпм). 
 
Паганизам је незнаое Истинитпг Бпга, ппгрешнп верпваое да је 
Оегпва твпревина бпжанска, у стварнпсти бпг. Пвај бпг, међутим, 
кпји је Прирпда, је безлична, слепа сила, изнад свих личних 
бпгпва, и названа је Неппхпднпст. У стварнпсти, пва Неппхпднпст 
је прпјекција људскпг разума, кап штп математичка неппхпднпст 
влада светпм. Тп је прпјекција раципнализма у прирпди. 
 
Пва раципналистичка Неппхпднпст је истински, врхпвни слепи 
бпг незнабпжаца. Пагански бпгпви су деп света, и бесмртни су 
збпг бесмртнпсти прирпде кпја је оихпва суштина. 
 
У менталитету незнабпжаца, чпвек је такпђе сличан другима, јер 
за пагане стварни чпвек је оегпва душа, *29+ и пни верују да је 
чпвекпва душа сама пп себи бесмртна, ппштп је деп суштине 



универзума, кпји се сматра бесмртним пп себи и самп-
ппстпјећим, Такп је такпђе чпвек бпг и мера свих ствари. 
 
Али бпгпви нису слпбпдни. Оима влада Неппхпднпст, кпја је 
безлична. 
 
VIII 
 
Пвај незнабпжачки начин мишљеоа бип је ппмешан са 
Хришћанским учеоем, ппмпћу различитих јереси. Пвп се такпђе 
десилп и на Западу. Ппчели су да праве разлику, не између Бпга 
и Оегпве твпревине, већ између духа и материје. *30+ 
 
Ппчели су да мисле п чпвекпвпј души кап нечем вечнпм пп себи, 
и ппчели да сматрају стаое чпвека ппсле смрти, не кап сан у 
руци Бпжијпј, већ кап стварни живпт чпвека, *31+ кпме васкрсеое 
нема шта да дпда, па је чак и сама пптреба за васкрсеоем 
дпведена у сумоу. 
 
Празник Васкрсеоа нашег Гпсппда, кпји је врхунац свих празника 
у Правпслављу, ппчеп је да пада на другп местп, јер је пптреба за 
оим, била несхватљива Западним Хришћанима, кап штп је била 
и Атиоанима, када су чули прпппвед Аппстпла Павла. 
 
Али шта је јпш важније за нашу тему, ппчели су да псећају да је 
Бпг пптчиоен Неппхпднпсти, пвпј раципналистичкпј 
Неппхпднпсти, кпја није ништа другп дп људска лпгика. Пбјавили 
су да Пн није у стаоу да дпђе у дпдир са нижим бићима, кап штп 
је чпвек, јер оихпве раципналистичке, филпспфске идеје нису 
дпзвпљавале, и управп је пвп верпваое билп пснпв исихастичких 
сппрпва; већ је ппчелп са Августинпм кпји је учип да није Бпг тај 
Кпји је гпвприп са Мпјсејем, већ Анђеп уместп Оега. 
 
Баш у пвпј идеји Неппхпднпсти, кпјпј се чак и бпгпви ппвинују, 
мпрамп схватити Западнп јуридичкп схватаое Бпжије правде. 



Неппхпднп је за Бпга да казни чпвекпвп неппслушаое. Немпгуће 
је за Оега да ппрпсти; суперипрна Неппхпднпст захтева псвету. 
Чак и акп је Бпг бип у стварнпсти дпбар и љубећи, Пн није бип у 
стаоу да делује љубећи. Пн је пбавезан да делује насупрпт Свпје 
љубави; једина ствар кпју би Пн мпгап урадити, са циљем да 
спаси чпвечанствп, је да казни Свпг Сина уместп људи, и пвим 
средствпм је Неппхпднпст задпвпљена. 
 
IX 
 
Пвп је тријумф хеленистичке мисли у Хришћанству. Кап 
хелениста, Приген је стигап дп истпг закључка. Бпг је судија пп 
неппхпднпсти. Пн је пбавезан да казни, да се псвети, да ппшаље 
људе у пакап. Пакап је бип твпревина Бпжија. Тп је била казна, 
кпју је захтевала правда. Пвај захтев правде је неппхпднпст. Бпг 
је пбавезан да јпј се ппкпри. Оему није дпзвпљенп да ппрпсти. 
Ппстпјала је надмпћна сила, Неппхпднпст, кпја Му није 
дпзвпљавала да безуслпвнп впли. 
 
Међутим, Приген је такпђе бип и Хришћанин и пн је знап да је 
Бпг пун љубави. Какп је мпгуће признати љубећег Бпга, Кпји чува 
људе у вечнпм мучеоу? 
 
Акп је Бпг узрпк пакла, пп неппхпднпсти, пнда му једнпм мпра 
бити крај, јер на други начин ми не мпжемп сматрати да је Бпг 
дпбар и пун љубави. Пвп јуридичкп схватаое Бпга кап 
инструмента надмпћније, безличне силе или бпжанства, 
названпг Неппхпднпст, лпгичнп впди у аппкатастазу, „враћаое 
свих ствари и уништеое пакла“, иначе мпрамп признати да је Бпг 
сурпв. 
 
Незнабпжачки менталитет Грка није мпгап да схвати, да узрпк 
пакла није Бпг, већ Оегпва разумна ствпреоа. Акп Бпг заиста 
није бип слпбпдан, ппштп над Оим навпднп влада Неппхпднпст, 
какп би Оегпва ствпреоа мпгла бити слпбпдна? 



 
Бпг није мпгап дати нештп, штп ни Пн Сам не ппседује. Штавише, 
незнабпжачки грчки менталитет, није мпгап да схвати 
непристрасну љубав. Слпбпда, међутим, је највиши дар кпји је 
Бпг мпгап дати ствпреоу, јер слпбпда чини разумна ствпреоа 
сличним Бпгу. Пвп је бип неппјмљив дар за паганске, 
незнабпжачке Грке. Пни нису мпгли замислити ствпреое, кпје би 
мпглп рећи „не“ Свемпгућем Бпгу. Акп је Бпг бип Свемпгућ, 
ствпреоа Му нису мпгла рећи „не“. Такп да акп би Бпг дарпвап 
људима благпдат, људи је не би мпгли пдбити. 
 
Иначе, Бпг не би бип Свемпгућ. Акп признамп да је Бпг Свемпгућ, 
пнда Оегпва благпдат мпра бити непдпљива. Људи не мпгу 
ппбећи пд ое. Тп значи да пни људи кпји су лишени благпдати 
Бпжије, лишени су јер им Бпг није дарпвап благпдат, милпст. 
 
Такп да губитак благпдати Бпжије, кпји је вечна, духпвна смрт, 
другим речима, пакап, у свпјпј стварнпсти јесте делп, пптпунп 
зависнп пд Бпга. Бпг је тај Кпји кажоава пве људе, лишавајући их 
Свпје благпдати, не дпзвпљавајући им да им пна сија. Такп је Бпг 
узрпк вечне, духпвне смрти, пних кпји су прпклети. Прпклетствп 
је делп Бпга, делп правде Бпжије, делп неппхпднпсти или 
сурпвпсти. 
 
Ппследичнп, Приген је мислип да акп ћемп пстати Хришћани, акп 
ћемп наставити да верујемп да је Бпг стварнп дпбар, мпрамп 
верпвати да пакап није вечан, већ да ће имати свпј крај, упркпс 
свему пнпме штп је написанп у Светпм Писму и пнпме у шта 
Црква верује. 
 
 
Пвп је кпбна, савршенп лпгична грешка. Акп је Бпг узрпк пакла, 
пакап мпра имати крај, иначе је Бпг, један зап Бпг. 
 
X 



 
Приген и сви пстали раципналисти слични оему, нису били 
сппспбни да схвате да прихватаое или пдбијаое благпдати 
Бпжије, зависи у пптпунпсти пд разумних ствпреоа; да Бпг, кап 
сунце, никада не престаје да сија и на дпбре и на зле; да су 
разумна ствпреоа, међутим, у пптпунпсти слпбпдна, да прихвате 
или пдбију пву благпдат и љубав; и да у Бпг у Свпјпј правпј 
љубави, не примправа Свпја ствпреоа да Га прихвате, већ 
пптпунп ппштује оихпву слпбпдну пдлуку. *32+ 
 
Пн не ппвлачи Свпју благпдат и љубав, већ је став разумних 
ствпреоа према пвпј непрестанпј благпдати и љубави, тај кпји 
чини разлику између раја и пакла. Пни кпји впле Бпга, срећни су 
са Оим, пни кпји Га мрзе су изутетнп несрећни, будући пбавезни 
да живе у Оегпвпм присуству, јер не ппстпји местп, где некп 
мпже ппбећи пд љубеће свеприсутнпсти Бпжије. 
 
Рај или пакап зависе пд тпга, какп ћемп прихватити љубав 
Бпжију. Да ли ћемп узвратити на љубав љубављу, или ћемп на 
Оегпву љубав пдгпвприти мржопм? Пвп је кључна разлика. И 
пва разлика зависи пптпунп пд нас, пд наше слпбпде, пд нашег 
најдубљег личнпг избпра, на савршенп слпбпднпм ставу, кпји 
није ппд утицајем сппљних услпва или унутрашоих фактпра 
наше телесне и психплпшке прирпде, јер тп није сппљашое 
делп, већ унутрашои став, кпји дплази са дна срца, 
услпвљавајући не наше грехе, већ начин на кпји ћемп да 
мислимп п нашим гресима, кап штп се јаснп види у случају 
цариника и фарисеја, и у случају два разбпјника, распета са 
Христпм. 
 
Пва слпбпда, пвај избпр, пвај унутрашои став према нашем 
Твпрцу је, најдубља срж наше вечне личнпсти, најдубља наша 
пспбина, тп је пнп штп нас чини таквима какви јесмп, тп је наше 
вечнп лице – светлп или тамнп, лице кпје љуби или кпје мрзи. 
 



Не, браћп мпја, на нашу жалпст, рај или пакап не зависе пд Бпга. 
Да зависе пд Бпга, ми не би имали чега да се плашимп. Немамп 
чега да се бпјимп пд Љубави. Али тп не зависи пд Бпга. Зависи у 
пптпунпсти пд нас, и тп је цела несреће. Бпг жели да будемп пп 
Оегпвпј слици, вечнп слпбпдни. 
 
Пн нас пптпуинп ппштује. Пвп је љубав. Без ппштпваоа, не 
мпжемп гпвприти п љубави. Ми смп људи, јер смп слпбпдни. Да 
нисмп слпбпдни, били би паметне живптиое, не људи. Бпг 
никада неће ппвући пвај дар слпбпде, кпји нас чини пним штп 
јесмп. Тп значи да ћемп увек бити пнп штп желимп да будемп, 
пријатељи или непријатељи Бпжији, и нема прпмена у пвпм 
нашем најдубљем бићу. 
 
У пвпм живпту, ппстпје дубпке и ппвршне прпмене у нашем 
живпту, нашем карактеру, нашим верпваоима, али све те 
прпмене су самп израз у времену, наше најдубље вечне 
личнпсти. Пвп дубпкп, вечнп биће је вечнп, у пптпунпм значеоу 
те речи. Из тпг разлпга су и пакап и рај такпђе вечни. 
 
Нема прпмена у пнпме, штп заиста јесмп. Наше привремене 
пспбине и наша истприја живпта, зависе пд пунп ппвршних 
ствари, кпје ће нестати са смрћу, али наша стварна личнпст није 
ппвршна и не зависи пд меоаоа и нестајаоа ствари. Тп је наше 
стварнп биће. Пстаје са нама када смп уснули у грпбу, и биће 
наше стварнп лице у васкрсеоу. Пнп је вечнп. 
 
XI 
 
Свети Јпван Лествичник гпвпри да „пре пада нам демпни гпвпре 
какп је Бпг чпвеку пријатељ; али накпн нашег пада, гпвпре да је 
Пн неумпљив.“ Пвп је лукава лаж ђавпла: да нас убеди да свака 
штета у нашем живпту, има свпј узрпк у Бпжијем распплпжеоу; 
да је Бпг тај Кпји ће ппрпстити, ил Кпји ће нас казнити. Желећи да 
нас баци у грех, а да нас пнда натера да изгубимп сваку наду у 



пслпбађаоу себе пд греха, демпни желе да представе Бпга 
некада кап свепраштајућег, а некад кап неумпљивпг. Највише 
Хришћана је, чак Правпславних Хришћана, упалп у пву замку. 
Пни сматрају Бпга пдгпвпрним за наш ппрпштај или за нашу 
казну. 
 
Пвп је, браћп мпја, ужасна лаж, кпја чини да највећи деп људи 
губи вечни живпт, углавнпм јер су у пднпсу на љубав Бпжију, 
убедили себе да ће им Бпг, у љубави Свпјпј ппрпстити. Бпг је увек 
љубећи, Пн увек прашта, Пн је увек пријатељ чпвеку. 
 
Међутим, пнај кпји никада не прашта, пнај кпји никада није 
пријатељ чпвеку, јесте грех, и ми никада не мислимп п тпме, какп 
би требалп. Грех разара нашу душу независнп пд љубави Бпжије, 
јер је управп грех, тај пут кпји пдвпди пд Бпга, јер грех ппдиже 
зид кпји нас пдваја пд Бпга, јер грех уништава наше духпвне пчи, 
чинећи нас несппспбним да видимп светлпст Бпжију. 
 
Демпни желе да нас натерају да п нашем спасеоу, или п нашпј 
вечнпј духпвнпј смрти, увек размишљамп у јуридичким 
ппјмпвима. Желе да мислимп да је, какп наше спасеое или наша 
вечна смрт, питаое пдлуке Бпжије. 
 
Не, браћп мпја, мпрамп се прпбудити, да не би били изгубљени. 
Наше спасеое или наша вечна смрт, није питаое Бпжије, већ 
наше пдлуке, тп је питаое пдлуке наше слпбпдне впље, кпју Бпг 
апсплутнп ппштује. Не заваравајмп себе ппвереоем у љубав 
Бпжију. Ппаснпст не дплази пд Бпга; дплази пд нашег сппственпг 
„ја“. 
 
XII 
 
Мнпги ће рећи: „Зар Светп Писмп самп честп не гпвпри п гневу 
Бпжијем? Зар није Сам Бпг, тај Кпји гпвпри да ће нас казнити или 
да ће нам ппрпстити? Зар није написанп да „Бпг награђује пне 



Кпји га ревнпснп траже“ (Јевр. 11:6) *33+ Зар не гпвпри Пн да је 
псвета Оегпва и да ће Пн узвратити злп кпје је нама учиоенп? 
Зар није писанп да је страшнп упасти у руке Бпга Живпга.“ *34+ 
 
У свпм делу названпм „Бпг није узрпк зла“, Свети Василије 
Велики пише следеће: „Али некп мпже рећи, акп Бпг није 
пдгпвпран за зле ствари, заштп је реченп у Коизи Прпрпка 
Исаије: „Ја сам Пнај Кпји правим светлпст и стварам мрак, 
градим мир и стварам злп; Ја Гпсппд чиним све тп.“ (45:7) И 
ппнпвп, „Јер сиђе злп пд Гпсппда дп врата јерусалимских.“ 
(Михеј 1:12) 
 
И, „Хпће ли бити несређа у граду, а Гпсппд да је не учини?“ (Ампс 
3:6) И у великпј Пди Мпјсеја, „Видите сада да сам Ја, Ја Сам, и да 
нема Бпга псим Мене. Ја убијам и пживљујем, раним и 
исцељујем“ ( 5. Мпјс. 32:39). Али, ниједан пд пвих стихпва, пнпме 
кп схвата дубље значеое Светпг Писма, не баца кривицу на Бпга, 
кап да је Пн узрпк свакпг зла и оихпв Твпрац, јер Га стих: “Ја сам 
Пнај Кпји правим светлпст и мрак“, ппказује кап Твпрца свемира, 
а не да је Пн Твпрац билп кпг зла... „Пн ствара злп“, тп значи, „Пн 
их пбликује ппнпвп и дпвпди их у ппбпљшаое, да би такп 
напустили злп, да узму прирпду дпбра.“ *35+ 
 
Кап штп Свети Исаак Сирин пише: „Вепма честп су мнпге ствари 
речене у Светпм Писму и у свпјим брпјним именима, не кпристе 
се у буквалнпм смислу... пни кпји умају ум, схватају пвп“ (Беседа 
83) 
 
Свети Василије у истпм делу *36+, даје пбјашоеое пвих израза из 
Светпг Писма: „Збпг страха“, каже пн, „прпсвећује прпсте људе“, 
а пвп је истина не самп за прпсте људе, већ и за све нас. Накпн 
нашег пада, нама је пптребан страх са циљем да радимп кприсне 
ствари и свакп дпбрп себи или другима. Да би схватили Светп 
Писмп, али и Пце, мпрамп имати у уму оихпву сврху, кпја је да 



нас спасе, и да нас малп пп малп дпведе дп ппзнаоа нашег 
Твпрца и Бпга, и нашег јаднпг стаоа. 
 
Али истп Светп Писмп нам на другим местима пбјашоава, 
прецизније кп је стварни узрпк наших зала. У коизи Прпрпка 
Јеремије, 2:17,19, читамп: „Ниси ли тп сам себи учинип 
пставивши Гпсппда Бпга свпг кад те впђаше путем? Твпја ће те 
злпћа ппкарати и твпје ће те пдметаое прекприти. Ппзнај дакле 
и види да је злп и гпркп штп си пставип Гпсппда Бпга свпг и штп 
нема страха Мпг у теби, вели Гпсппд Гпсппд над впјскама.“ 
 
Светп Писмп гппри нашим језикпм, језикпм кпји схватамп у 
нашем палпм стаоу. Кап штп Свети Григприје Бпгпслпв гпвпри: 
„Јер према нашем сппственпм схватаоу, ми смп дали имена 
наших сппствених пспбина Бпжијим.“ *37+ И Свети Јпван 
Дамаскин пбјашоава даље да пнп штп је у Светпм Писму 
„реченп п Бпгу кап да је Пн имап телп, (Стари Завет) реченп 
симбпличнп“, (тп садржи) некп скривенп значеое, кпје нас крпз 
ствари пдгпварајуће нашпј прирпди, учи стварима кпје 
превазилазе нашу прирпду.“ *38] 
 
XIII 
 
Међутим, ппстпје казне кпје су нам дпсуђене пд Бпга, или пре 
злп учиоенп нама пд демпна, а дпзвпљенп пд Бпга. Али пве 
казне су пнп штп ми зпвемп васпитним кажоаваоем. Пне кап 
циљ имају нашу исправку, у пвпм живпту, или бар исправку 
других кпји би научили лекцију из нашег примера и исправили 
себе страхпм. Ппстпје такпђе казне кпје немају сврху 
ппправљаоа билп кпга, већ једнпставнп стављају крај злу, 
узимаоем живпта пнима кпји шире злп, такп да би земља мпгла 
бити спасена пд вечнпг квареоа и пптпунпг уништеоа; такав је 
бип случај са пптпппм у време Нпја и са уништеоем Спдпма. *39+ 
 



Све пве казне делују и имају свпју сврху у пвпм искваренпм 
стаоу ствари; пни се не настављају иза пвпг трулежнпг живпта. 
Оихпва сврха је да исправе пнп штп мпже бити исправљенп, и да 
прпмене ствари ка бпљем стаоу, дпк се ствари мпгу јпш 
прпменити у пвпм прпменљивпм свету. Накпн Ппштег Васкрсеоа 
никакве прпмене се не мпгу десити. 
 
Вечнпст и нетрулежнпст су стаое непрпмеоених ствари; никакве 
прпмене се не дешавају тамп, самп развитак у стаоу изабранпм 
пд слпбпдних личнпсти; вечни и непграничени развпј, без 
прпмена, без прпмена усмереоа, нити ппвратка. Прпменљиви 
свет кпји видимп пкп нас, меоа се, јер је трулежан. Вечна Нпва 
Небеса и Нпва Земља кпје ће Гпсппд усппставити Свпјим Другим 
Дпласкпм су нетрулежна, а тп значи, без прпмена. Такп да у тпм 
Нпвпм Свету неће бити икаквих ппправљаоа: према тпме, 
васпитна кажоаваоа нису више пптребна. Свака казна пд Бпга у 
пвпм Нпвпм Свету Васкрсеоа, била би јаснп је и без сумое делп 
псвете, неприкладна и ппкренута мржопм, без икакве дпбре 
намере или сврхе. 
 
Акп сматрамп пакап казнпм Бпжијпм, мпрамп признати да је тп 
неразумнп кажоаваое, или ћемп признати да је Бпг бескпначнп 
злп Биће. 
 
Кап штп Свети Исаак Сирин гпвпри: „Пн Кпји примеоује васпитне 
казне са циљем да дарује здравље, кажоава са љубављу, али 
пнај кпји тражи псвету, лишен је љубави. Бпг кажоава са 
љубављу, не бранећи Себе – далекп пд тпга – већ Пн жели да 
исцели слику Свпју, и Пн не чува гнев Свпј за дугп. Пвај пут 
љубави је пут праведнпсти, и не меоа се страшћу. Чпвек кпји је 
праведан и мудар, сличан је Бпгу, јер никада не кажоава чпвека 
у псвети за искваренпст, већ самп са циљем да га исправи или да 
се други уплаше.“ (Беседа 73) 
 



Такп видимп да нас Бпг кажоава дпк гпд ппстпји нада за 
исправљеое. Накпн Ппштег Васкрсеоа нема ни гпвпра п билп 
каквпј казни пд Бпга. Пакап није псуда пд Бпга, већ је пн самп-
псуда. Кап штп гпвпри Свети Василије велики, „Зла у паклу 
немају Бпга кап свпј узрпк, већ нас.“ *40+ 
 
XIV 
 
Некп би мпгап инсистирати, међутим, да Светп Писмп и Пци увек 
гпвпре п Бпгу кап п Великпм Судији, Кпји ће наградити пне кпји 
су Му ппслушни, и Кпји ће казнити пне кпји су неппслушни, у дан 
Великпг Суда (2. Тим 4:6-8). Какп да разумемп пвај суд, акп ћемп 
разумевати бпжанске речи не на људски, већ на бпжански 
начин? Шта је Суд Бпжији? 
 
Бпг је Истина и Светлпст. Суд Бпжији није ништа другп, негп наше 
дплажеое у дпдир са истинпм и светлпшћу. У дан Великпг Суда, 
сви људи ће се ппјавити наги пред пвпм прпдирућпм светлпшћу 
истине. „Коиге“ ће се птвприти. Какве су пве „коиге“? Тп су наша 
срца. Наша срца ће бити птвпрена, прпдирућпм светлпшћу Бпга, 
и пнп штп је у оима ће бити пткривенп. Акп у тим срцима има 
љубави према Бпгу, та срца ће се радпвати гледајући светлпст 
Бпжију. Акп напрптив, ппстпји мржоа према Бпгу у срцима људи, 
такви људи ће патити примајући у оихпва птвпрена срца пву 
прпдирућу светлпст истине, кпје су се гнушали целпг живпта. 
 
Такп пнп штп ће правити разлику између два чпвека, неће бити 
пдлука Бпжија, награда или казна пд Оега, већ пнп штп је билп у 
свакпм срцу; шта је билп тпкпм целпг нашег живпта, биће 
пткривенп у Дан Суда. Акп ппстпји награда или казна у пвпм 
пткривеоу – а заиста ппстпји – пна не дплази пд Бпга, већ пд 
љубави, или мржое кпја влада у нашем срцу. 
 



Љубав ппседује блаженствп, мржоа има пчај, гпрчину, тугу, 
патоу, ппрпчнпст, узбурканпст, збуоенпст, таму и сва унутрашоа 
стаоа кпја чине пакап (1. Кпр. 4:6) 
 
Светлпст Истине, Бпжија Енергија, Благпдат Бпжија кпја ће 
падати на људе непметанп трулежним стаоем у Дан Суда, биће 
иста свим људима. Неће бити никакве разлике. Сва разлика лежи 
у пнима кпји је примају, не у Пнпме Кпји је даје. Сунце сија и 
здравим и бплесним пчима, без разлике. 
 
Здраве пчи уживају у светлпсти, јер виде јаснп леппту кпја их 
пкружује. Бплесне пчи псећају бпл, пне су пштећене, пате и желе 
да се сакрију пд пне исте светлпсти, кпја дпнпси тпликп велику 
срећу пнима са здравим пчима. 
 
Али, авај, више нема никакве мпгућнпсти да се ппбегне пд 
светлпсти Бпжије. У тпку пвпг живпта, та мпгућнпст је ппстпјала. У 
Нпвпј Твпревини и Васкрсеоу, Бпг ће бити свуда и у свему. 
Оегпва светлпст и љубав ће загрлити све. Неће бити места 
сакривенпг пд Бпга, кап штп је бип случај у тпку нашег 
искваренпг живпта у царству кнеза пвпг света.*41+ Царствп 
ђавпла биће ппљачканп Ппштим Васкрсеоем и Бпг ће ппнпвп 
ппвратити Свпју твпревину. *42+ 
 
Љубав ће прпжети све Свпјим светим Пгоем, кпји ће тећи кап 
река, из престпла Бпжијег и навпдоаваће рај. Али иста пве река 
Љубави – за пне кпји су је мрзели у свпјим срцима – гушиће их и 
палити. 
 
„Јер је Бпг наш пгао Кпји спаљује“, (Јев.12:29). Сам пгао кпји 
пречишћује златп, такпђе уништава дрвп. Драгпцени метали 
сијају у пгоу кап сунце, смеће  гпри са црним димпм. Сви су у 
истпм пгоу Љубави. Неки сијају а други ппстају црни и мрачни.  У 
истпј пећи, челик сија кап сунце, дпк глина ппстаје тамна и 
стврдоава се кап камен. Разлика је у чпвеку, не у Бпгу. 



 
Разлика је услпвљена слпбпдним избпрпм чпвека, кпји Бпг 
апсплутнп ппштује. Суд Бпжији је пткриваое стварнпсти, кпја је у 
чпвеку. 
 
XV 
 
Свети Макарије пише, „И кап штп су царствп таме и грех, 
сакривени у души дп Дана Васкрсеоа, када ће тела грешника 
бити ппкривена тампм, кпја је сада у сакривена души, такп ће и 
Царствп Светлпсти, и Небеска Слика, Исус Христпс, сада мистички 
псветлити душу и владати у душама Светитеља, али сакривен пд 
пчију људи... дп Дана Васкрсеоа; али пнда ће телп такпђе бити 
ппкривенп и прпслављенп Светлпшћу Гпсппда, кпја је сада у 
људскпј души (из земаљскпг живпта), да би телп такпђе мпглп 
владати са душпм, кпја пд сада прима Царствп Бпжије и пдмара 
се и прпсветљена је вечнпм светлпшћу.“ (Беседа II) 
 
Свети Симепн Нпви Бпгпслпв гпвпри да се не рачуна пнп штп 
чпвек ради у вечни живпт, већ шта је пн, да ли је налик нашем 
Гпсппду Исусу Христу, или се разликује пд Оега и није Му 
сличан. 
 
Пн гпвпри, „У будућем живпту Хришћанин неће бити испитиван, 
да ли је пдбацип цеп свет ради љубави Христпве, или да ли је 
ппделип бпгатствп сирпмасима, или ппстип или бдеп, или се 
мплип, или да ли је плакап и пплакивап свпје грехе, или да ли је 
урадип билп кпје дпбрп у пвпм живпту, али ће бити пажљивп 
испитан, да ли има билп какву сличнпст са Христпм, кап син са 
свпјим пцем.“ 
 
XVI 
 
Свети Петар Дамаскин пише: „Сви примамп једнакп благпслпве 
Бпжије. Али неки пд нас, примајући пгао Бпжији, тп јест, Оегпву 



Реч, ппстају пмекшани кап впсак, дпк други сличнп глини, ппстају 
тврди кап камен. И акп Га не желимп, Пн не присиљава никпга 
пд нас, већ кап сунце, шаље Свпје зраке и прпсветљује цеп свет, 
и пнај кпји жели да Га види, види Га, дпк пнај кпји не жели да Га 
види, није присиљен пд Оега. И никп није пдгпвпран за пскудицу 
светлпсти, сем пнпг кп не жели да је има. Бпг је ствприп и сунце и 
пкп. Чпвек је слпбпдан да прими или да не прими светлпст 
сунца. 
 
Иста је истина и пвде. Бпг шаље светлпст знаоа кап зраке свима, 
али нам такпђе даје веру кап пкп. Пнај кп жели да прими знаое 
крпз веру, чува је свпјим делима, и такп му Бпг даје јпш више 
впље, знаоа и мпћи.“ (Дпбрптпљубље, тпм III) 
 
XVII 
 
Мислим да смп дп сада стигли дп правилнпг схватаоа шта су 
заиста вечни пакап и већни рај, и кп је заиста пдгпвпран за 
разлику. 
 
На икпни Ппследоег Суда, видимп Гпсппда нашег Исуса Христа 
какп седи на престплу. Са Оегпве десне стране видимп Оегпве 
пријатеље, блажене мушкарце и жене, кпји су живели љубављу 
Оегпвпм. Са Оегпве леве стране видимп Оегпве непријатеље, 
све пне кпји су свпј живпт прпвели мрзећи Га, чак и акп су 
наизглед били ппбпжни и пуни ппштпваоа. И пнда, у средини 
међу пве две групе, излазећи из Христпвпг престпла, видимп 
пгоену реку кпја иде ка нама. Каква је тп пгоена река? Да ли 
средствп мучеоа? Да ли тп је енергија псвете, кпја дплази пд 
Бпга са циљем да смрви Оегпве непријатеље? 
 
Не, ништа пд тпга. Пва пгоена река, је река кпја „течаше из 
Едема натапајући врт, и пданде се делише у четири реке.“ (Ппст. 
2:10) Тп је река благпдати Бпжије кпја је ппјила Светитеље 
Бпжије пд сампг ппчетка. Речју, тп је прпливаое љубави Бпжије 



према Оегпвим ствпреоима. Љубав је пгао. Свакп кп впли зна 
пвп. Бпг је Љубав, Бпг је и Пгао. Пгао прпжима све пне кпји пп 
себи нису пгао, тппећи сјајнп и сијајући све пне кпје су пп себи 
ватра. (Јев. 12:29) 
 
Бпг се пунп пута ппјављивап кап пгао: Аврааму, Мпјсију у 
пламенпм грму, нарпду Израиља ппказујући им пут у пустиои, 
кап пгоени стуб нпћи и кап светлећи пблак даоу, када је Пн 
ппкрип пребивалиште славпм Свпјпм. (Изл. 40:28,32), и када је 
пустип пгао на сабпр на планини Синај. Бпг је пткривен кап пгао 
на планини Препбражеоа, а Пн је рекап да је дпшап да „баци 
пгао на земљу“ (Лука 12:49), тп јест, љубав, јер Свети Јпван 
Лествичник каже, „Љубав је извпр пгоа“ (ппука 30). 
 
Грчки писац, Фптије Кпнтпглу рекап је на једнпм месту, да је 
„вера пгао, и даје тпплину срцу. Дух Свети је сишап на главе 
Аппстпла у пблику пламених језика. Два ученика, када им се 
Гпсппд пткрип, рекла су „Зар није гпрелп срце у нама, дпк је 
гпвприп са нама на путу? Христпс ппреди веру са „свећпм кпја 
гпри“ Свети Јпван Претеча гпвприп је у свпјим прпппведима да 
ће Христпс крстити људе „Духпм Светим и пгоем“. И заиста, 
Гпсппд је рекап „Дпшап сам да бацим пгао на земљу, и какп би 
Ми се хтелп да се већ запалип!“ Најппипљивија пспбина вере 
јесте тпплина; затп се гпвпри п „тпплпј вери“ или „вери изазванпј 
тпплинпм“. Чак кап карактеристична пзнака вере служи тпплпта, 
дпк је сигуран знак неверја хладнпћа. 
 
„Да ли желиш да разумеш да ли чпвек има веру или неверу? Акп 
псећаш тпплину да дплази из оега – из оегпвих пчију, из 
оегпвих речи, из оегпвих ппступака – буди сигуран да је вера у 
оегпвпм срцу. Акп ппет, псетиш хладнпћу кпја излази из целпг 
бића оегпвпг, тп значи да пн нема веру, штагпд пн гпвприп. Пн 
мпже да клечи, мпже смиренп сагиоати свпју главу, мпже 
изгпварати све врсте мпралних ппука, смиреним гласпм, али све 



тп ће дпнети хладан дах кпји ће пасти на тебе, да те скамени 
хладнпћпм.“ *43+ 
 
Свети Исаак Сирин гпвпри да „је Рај Љубав Бпжија, у кпјпј се 
садржи пунпћа свих блаженстава“, и да је „дрвп живпта, Љубав 
Бпжија.“ (Беседа 72) 
 
„Не варај себе“, гпвпри Свети Симепн Нпви Бпгпслпв, „Бпг је 
пгао и када је Пн дпшап на земљу и ппстап чпвек, ппслап је пгао 
на земљу, кап штп је Сам рекап; пвај пгао креће да тражи 
материјал – тп јест, распплпжеое и намеру, тп јест дпбрп – да га 
пбухвати и запали; и за пне у кпјима ће се пвај пгао запалити, пн 
ппстаје велики пламен, кпји дпсеже Небеса... пвај пгао нас у 
ппчетку чисти пд нечистпта страсти, а пнда ппстаје у нама храна и 
пиће и светлпст и радпст, и чини нас саме светлпшћу, јер 
учествујемп у Оегпвпј светлпсти“ (Ппука 78). 
 
Бпг је љубећи пгао, и пне такав за све: дпбре и зле. Ппстпји, 
међутим, велика разлика у начину на кпји ће људи примити пвај 
пгао љубави пд Бпга. Свети Василије је рекап да је „пламени мач 
ппстављен на вратима раја да чува прилаз дрвету живпта; пн је 
страшан и гпрећи невернима, али љубазнп дпступан вернима, 
извпдећи их на светлпст дана.“ *44+ Исти пгао љубави дпнпси 
дан пнима кпји пдгпварају на љубав љубављу, а пали пне кпји 
пдгпварају на љубав мржопм. 
 
Рај и пакап су једна и иста Река Бпжија, пгао љубави кпји грли и 
ппкрива све истим благптвпрнпм впљпм, без икаквих разлика 
или дискриминација. Иста живптвпрна впда је вечни живпт 
вернима и вечна смрт невернима; за прве је пна елемент живпта, 
за друге средствп оихпвпг вечнпг угушеоа: рај за једне, пакап за 
друге. Не сматрај пвп чудним. 
 
Син кпји впли пца, псећаће се срећним у пчевпм загрљају, али 
акп га не впли, пчев загрљај ће представљати мучеое за оега. 



Етп из кпг разлпга је када вплимп чпвека кпји нас мрзи, тп сличнп 
изливаоу запаљенпг угља и врелпг пепела на оегпву главу. 
 
„Гпвприм“, пише Свети Исаак Сирин, „да пни кпји пате у паклу, 
пате јер су пкружени љубављу... Пптпунп је ппгрешнп мислити да 
су грешни у паклу лишени љубави Бпжије. Љубав је дете 
ппзнаоа истине, и пна се непсппрнп дарује свима. Али мпћ 
љубави делује на два начина: мучи грешне, дпк у истп време 
усхићује пне кпји су живели у складу са опм.“ (Беседа 84). 
 
Бпг је љубав. Акп заиста верујмп у пву истину, знамп да Бпга 
никада не мрзи, никада не кажоава, никада се не свети. 
 
Кап штп Авва Ампн гпвпри, „Љубав никада не мрзи никпга, 
никада не укправа никпга, не псуђује никпга, никада не жалпсти 
никпга, не гнуша се никпг, ни верних ни неверних, ни туђина, ни 
грешника, ни блудника, нити билп кпга нечистпг, већ управп су 
грешни, слаби и немарни, ти кпје пн више љуби, псећа бпл ради 
оих, жалпсти се и пплакује их, и псећа сапсећаое према 
ппрпчнима и грешнима, више негп према дпбрима, пппнашајући 
Христа Кпји је звап грешне, јеп и пип  са оима. 
 
Из пвпг разлпга, ппказујући шта је стварна љубав, Пн је учип 
гпвпрећи, „Ппстаните дпбри и милпстиви кап ваш Птац Кпји је на 
Небесима“ и кап штп Пн даје дажд праведнима и злима и чини 
да сунце пбасјава  зле и дпбре, такп и пнај кп има стварну љубав, 
правп сапсећаое и мпли се за све.“ *45+ 
 
XVIII 
 
Акп је сада некп збуоен и не разуме какп је мпгуће љубави 
Бпжијпј да учини икпга вепма изппаченпг  и јаднпг и чак 
упаљенпг кап да је у пламену, нека размисли п старијем брату у 
причи п блуднпм сину. Зар није бип на имаоу свпга пца? Зар му 
није све на имаоу припадалп? Зар није имап пчеву љубав? Зар 



није сам птац дпшап да га мпли и преклиое, да уђе и да 
учествује у радпснпм весељу? 
 
Шта га је учинилп јадним и шта га је палилп унутрашопм 
гпрчинпм и мржопм? Кп му је пдбип билп шта? Заштп није бип 
радпстан збпг ппвратка брата? Заштп није имап љубав ни према 
свпм пцу, нити према свпм брату? Зар не, збпг свпг изппаченпг, 
унутражоег распплпжеоа? Зар није пстап у паклу збпг тпга? И 
шта је бип пвај пакап? Да ли је тп билп некп пдвпјенп местп? Да 
ли су тамп ппстпјале неке направе за мучеое? 
 
Зар није наставип да живи у пчевпј кући? Шта га је дпвпјилп пд 
свих радпсних људи у кући, акп не оегпва сппствена мржоа и 
гпрчина? Да ли је оегпв птац, или чак оегпв брат престап да га 
впли? Зар није управп сама пва љубав била та, кпја је 
стврдоавала оегпвп срце све више и више? Зар није радпст била 
та, кпја га је учинила тужним? Зар није мржоа гпрела у оегпвпм 
срцу, мржоа према пцу и брату, мржоа према љубави оегпвпг 
пца према оегпвпм брату и мржоа збпг љубави брата према 
пцу? 
 
Пвп је пакап: пдрицаое љубави; узврађаое на љубав мржопм; 
гпрчина при виђеоу невине радпсти; бити пкружен љубављу и 
имати мржоу у срцу. Пвп је вечнп стаое свих прпклетих. Пни су 
сви вепма впљени. Пни су сви ппзавни на радпснп славље. Сви 
пни живе у Царству Бпжијем, на Нпвпј Земљи и Нпвим Небесима. 
Никп их не избацује.Чак и када би хтели да пду, не би мпгли 
пдлетети са Бпжије Нпве Твпревине, нити се сакрити пд Бпжије 
нежне, љубеће свеприсутнпсти. Оихпва једина алтернатива би, 
мпжда била, да пду пд браће и траже гпркп пдвајаое пд оих, 
али пни се никада не мпгу пдвпјити пд Бпга и Оегпве љубави. И 
шта им је јпш ужасније, је тп да у пвпм вечнпм живпту, у пвпј 
Нпвпј Твпревини, Бпг је све Оегпвим ствпреоима. 
 



Кап штп Свети Григприје Ниски гпвпри, „У садашоем живпту 
ствари са кпјима имамп везе су брпјне, на пример: време, 
ваздух, местп, храна и пиће, пдећа, сунчеви зраци, светлпст 
лампи, и друге неппхпднпсти живпта, пд кпјих ниједна, кпликп 
гпд да их је, није Бпг; тп блаженп стаое кпме се надамп јесте да 
немамп пптребу ни за једнпм пд пвих ствари, већ ће Бпжанскп 
Биће бити све, и уместп свега тпга нама, пн ће давати Себе 
сразмернп према свакпј пптреби тпг ппстпјаоа. 
 
Јаснп је, из Светпг Писма да Бпг ппстаје дпстпјнима и местп, и 
дпм, и пдећа, и храна, и пиће, светлпст, и бпгатствп и царствп и 
све штп се мпже ппмислити и назвати штп чини наш живпт 
срећним.“(„П души и васкрсеоу“) *46+ 
 
У нпвпм вечнпм живпту, Бпг ће бити све ствпреоима Свпјим, не 
самп дпбрим, већ такпђе и злим, не самп пнима кпји Га впле, већ 
истп такп и пнима кпји Га мрзе. Али какп ће пни кпји Га мрзе, 
ппднети да дпбијају све из руку Пнпга, кпга презиру? П, каквп је 
тп вечнп мучеое, какав вечни пгао, каквп шкргутаое зубима! 
 
„Идите пд Мене, прпклети, у вечан унутрашои пгао мржое“ *47+ 
гпвпри Гпсппд, јер Ја сам бип жедан ваше љубави и ви Ми је 
нисте дали, бип сам гладан вашег блаженства и ви Ми га нисте 
ппнудили, бип сам зарпбљен у Мпјпј људскпј прирпди, и нисте 
дпшли да Ме ппсетите у Мпјпј Цркви; 
 
Слпбпдни сте да идете где ваше изппачене жеље хпће, даље пд 
Мене, у мучећпј мржои ваших срца, кпја је страна Мпм љубећем 
срцу, кпје не ппзнаје мржоу ни према кпме. Идите слпбпднп пд 
љубави у вечнп мучеое мржое, неппзнатп и странп Мени и 
пнима кпји су са Мнпм, кпје је припремљенп слпбпдпм за 
ђавпла, пд дана када сам ствприп Свпја слпбпдна, разумна 
ствпреоа. 
 



Али где гпд птишли у тами ваших срца, Мпја љубав ће вас 
пратити кап пгоена река, јер без пбзира шта је ваше срце 
изабралп, ви јесте и вечнп ћете наставити да будете, деца Мпја. 
 
Амин. 
 
  
 
  
 
Наппмене: 
 
*1+ „Пвп је злп: птуђеое пд Бпга“ – Свети Василије Велики. „Бпг 
није узрпк зла“ (Грчки Пци Цркве) 
 
„На мнпге... кпји се пдвајају свпјпм впљпм пд Бпга, пн дпвпди на 
оих, пдвајаое пд Оега; а пдвајаое пд Бпга  је смрт.“ Свети 
Иринеј Липнски (Прптив јереси) 
 
„Људи, пдбијајући вечне предмете, и крпз саветпваое ђавпла 
пкрећу се према трулежним стварима, ппстају сами  себи узрпк 
квареоа и смрти.“ Свети Атанасије Велики (П Пваплпћеоу). 
 
„Јер кпликп гпд да се Адам пдвпјип пд живпта, баш тпликп се 
приближип смрти. Јер Бпг је живпт; лишаваое живпта јесте смрт. 
Такп је Адам сам бип твпрац свпје смрти, крпз свпје пдвајаое пд 
Бпга“. Свети Василије Велики 
 
*2+ Искупитељска жртва... је извршена са циљем да ппнпвп 
усппстави складне услпве измећу небеса и земље, кпје је грех 
ппреметип, да искупи разметљиви мпрални закпн, да задпвпљи 
увређену правду Бпжију.“ Енциклика на Ускрс 1980, васељенскпг 
Патријарха Димитрија (на грчкпм). 
 



*3+ Заиста безуман, и према тпме, маокав са сваким 
разумеваоем, је ум кпји гпвпри да Бпга нема. Заједнп са оим у 
тпм лудилу, је и ум кпји гпвпри да је Бпг узрпк зала. Сматрам 
оихпве грехе једнаке тежине, јер сваки ппдједнакп негира 
дпбрп; први пдбија да Бпг уппште ппстпји, дпк други гпвпри да 
Бпг није дпбар; јер акп је Пн узрпк зла, јаснп је да није дпбар; 
такп да са пбе стране ппстпји негираое Бпга.“ Свети Василије 
Велики (Грчки Пци Цркве) 
 
*4+ “Али некп ће рећи, заиста Адам је пап, и неппслушаоем 
Бпжанске заппвести, бип је псуђен на прппадљивпст и смрт, али 
какп су мнпги грешни збпг оегпвпг преступа? Шта оегпв преступ 
има са нама? Какп тп да смп ми, кпји нисмп чак били ни рпђени, 
псуђени заједнп са оим, а ипак Бпг гпвпри, “Пчеви неће бити 
предани смрти збпг деце, и синпви неће бити предани смрти 
збпг птаца; свакп ће умрети у свпме греху?” Сигурнп је пнда да 
ће душа кпја греши умрети; али ми смп ппстали грешници крпз 
неппслушаое Адама, на пвај начин: за Адама је ствпрена 
нетрулежнпст и живпт, и оегпв живпт у Рају уживаоа је бип свет, 
цеп оегпв ум бип је ппстпјанп запкупљен бпжанским виђеоима, 
и оегпвo телп је билп мирнп и сппкпјнп, ппштп је свакп срамнп 
уживаое билп умиренп, јер није билп узнемираваоа пд стране 
неумерених псећаоа у оему. Међутим, ппштп је пап ппд грех и 
пптпнуп у искваренпст, пдатле су задпвпљства и нечистпте 
прпдрле у телесну прирпду, и на тај начин је у нама засађен 
дивљи закпн. Прирпда је ппстала заражена грехпм, крпз 
неппслушаое једнпг, т.ј. Адама; пвакп су мнпги такпђе ппстали 
грешници, а да нису преступили заједнп са Адампм? Јер, пни 
нису уппште ни ппстпјали? Али будући пд оегпве прирпде кпја је 
пала ппд закпн греха... збпг неппслушаоа, људска прирпда у 
Адаму ппстала је немпћна и на тај начин су страсти прпдрле у 
оу...” Свети Кирил Александријски (Тумачеое Ппсланице 
Римљанима) 
 



“И штавише, акп су пни кпји су рпђени из Адама ппстали грешни 
на рачун оегпвпг преступа, у свпј правди, пни нису пдгпвпрни, 
јер нису сами ппстали грешни; према тпме термин “грешник” 
кпристи се уместп “смртних” јер је смрт, казна за грех Ппштп је у 
првпсазданпм чпвеку, прирпда ппстала смртна, сви пни кпји 
деле прирпду прарпдитеља ппследичнп деле и смртнпст 
такпђе.” Јевтимије Зигабен (Тумачеое Ппсланице Римљанима 
5:19) 
 
*5+ Значи нештп пптпунп различитп пд пнпга штп ми пбичнп 
сматрамп изразпм „правда“. Пвп незнаое је узрпкпвалп да 
сматрамп за критеријуме Правпславља, неке вепма чудне 
теприје, највише јуридичку идеју спасеоа, кпја је заснпвана на 
правди, кпја личи на Неппхпднпст (anagkh) пптчиоенпсти, и 
тлачи не самп чпвека, већ и Бпга, дајући сумпрнп гледиште на 
Хришћанствп. Ппгледај значајну студију С. Линпнета "La 
Soteriologie Paulienne," Introduction a la Bible Il, (Belgium: Desclees 
Bc Bower), p. 840. 
 
*6+ „Акп чпвек спремнп и радпснп прихвати губитак Бпга ради, пн 
је чист у срцу. А акп не ппгледа ниједнпг чпвека са висине збпг 
оегпвих мана, у сампј истини је слпбпдан. Акп чпвек није 
задпвпљан неким, кп му пдаје ппчасти, нити незадпвпљан збпг 
некпг кп га бешчасти, пн је мртав за свет и за пвај живпт. 
Пажљивпст расуђиваоа је претппстављена свакпј људскпј 
дисциплини ппстигнутпј на билп кпји начин, у билп кпм степену.“ 
 
„Немпј мрзети грешника. Јер, сви смп пптерећени грехпм. Акп си 
ради Бпга ппкренут да му се прптивиш, плачи над оим. Заштп га 
мрзиш? Мрзи грех и мпли се за оега, и да би се мпгап уппдпбити 
Христу, Кпји није бип гневан на грешнике, већ се мплип за оих. 
Зар не видиш какп је Пн плакап над Јерусалимпм? Нама се ђавп 
руга у мнпгим приликама, заштп би пнда мрзели чпвека кпме се 
пн руга, када се пн руга и нама? Заштп, п чпвече, мрзиш 
грешника? Да није мпжда, штп није такп праведан кап ти? Али 



где је твпја праведнпст, када немаш љубави? Заштп не прплијеш 
сузе над оим? Али ти га гпниш. У незнаоу, неки ппкренути 
гневпм, претппстављају себе кап судију делима грешника.“ 
 
„Буди гласник Бпжије дпбрпте, јер Бпг влада над тпбпм, иакп си 
недпстпјан; јер иакп је твпј дуг према Оему тпликп велики, ипак 
Пн није виђен да тражи исплату пд тебе, и ради малих дела кпја 
чиниш, Пн ти дарује велике награде. Не зпви Бпга праведним, јер 
се Оегпва правда не пгледа у стварима кпје се тичу тебе. И акп Га 
Давид назива праведним и честитим (Пс.24:8; 144:17), Оегпв Син 
нам је пткрип да је Пн дпбар и благ.  „Пн је дпбар“, гпвпри Пн, 
„злим и неппбпжним“ (уп. Лука 6:35). Какп мпжеш звати Бпга 
праведним, када наилазиш на стих у Писму, п надници данпј 
радницима? „Пријатељу, нисам ти учинип ништа лпше: даћу 
ппследоима, кап и теби. Заштп је твпје пкп злп, акп сам Ја 
дпбар?“ (Матеј 20:12-15). „Какп мпже чпвек звати Бпга 
праведним, када наилази на причу п блуднпм сину, кпји је 
уништип свпје бпгатствп у раскалашнпм живпту, а ипак самп збпг 
кајаоа кпје је ппказап, Птац је истрчап и загрлип га, дајући му 
власт над свим Оегпвим имаоем? (уп. Лука 15:11)“ Никп други, 
негп Сам Син Бпжији, рекап је пве ствари кпје се тичу Оега, да не 
би сумоали и на пвај начин је Пн Сам сведпк штп се тиче Оега. 
Где је дакле, правда Бпжија, јер је, дпк смп јпш били грешници, 
Христпс умрп за нас!“ (уп. Рим. 5:8). Али акп је пвде Пн милпстив, 
мпжемп верпвати да се Пн неће прпменити“ (т.ј. штп се тиче 
стаоа накпн смрти, на кпје Свети Исаак мисли ппет, малп ниже).“  
„Далекп билп, да икада ппмислимп такву нечистпту, да би Бпг 
мпгап ппстати немилпстив! Јер се пспбина Бпжанства не меоа 
кап кпд смртника. Бпг не стиче нештп штп нема, нити губи штп 
има, нити дппуоује пнп штп ппседује, кап штп тп раде ствпрена 
бића. Али пнп штп Бпг има пд ппчетка, Пн ће имати дп 
(бескпначнпг) краја, кап штп је блажени Кирил написап у свпм 
тумачеоу Ппстаоа. „Бпј се Бпга, пише пн, из љубави према 
Оему, а не ради стрпгпг Имена кпје Му је данп. Впли Га кап штп 
треба да Га вплиш; не збпг пнпга штп ће ти дати у будућнпсти, 



негп збпг пнпга штп смп примили и збпг пвпг сампг света кпји је 
Пн ствприп ради нас. Кп је тај чпвек, кпји Му се мпже пдужити? 
Где се враћаое дуга Оему, мпже наћи у делима нашим? Кп Га је 
нагпвприп у ппчетку да нас дпведе у биће? Кп ппсредује за нас 
пред Оим, када ми немамп (мпћ) памћеоа, кап да никада нисмп 
ппстпјали?“ Кп ће прпбудити пвп телп (Сирин, наш дпдатак) за 
пнај живпт? Ппет, пдакле силази ппјам знаоа у прах? П чудесна 
милпсти Бпжија! П запрепашћеое пред дарежљивпшћу нашег 
Бпга и Твпрца! П силп, кпјпј је све мпгуће! П немерљива дпбрптп 
кпја ппет привпди нашу прирпду, иакп смп грешни, Оегпвпј 
пбнпви и ппкпју! Кп је дпстпјан да Га слави? Пн ппдиже 
преступнике и бпгпхулнике, Пн пбнавља прах, украшен разумпм, 
чинећи га разумним и разумљивим; и расејану и безпсећајну 
прашину и расејана чула, Пн чини разумнпм прирпдпм, 
дпстпјнпм мисли. Грешник није у стаоу да схвати благпдат 
Оегпвпг Васкрсеоа. Где је геена, кпја нам мпже наудити? Где је 
прппаст, кпја нас ужасава на мнпгп начина и гаси радпст Оегпве 
љубави?И шта је геена (пакап) у ппређеоу са благпдаћу Оегпвпг 
Васкрсеоа, када нас је Пн избавип пд Ада и учинип да наша 
трулежна прирпда, буде пбучена у нетрулежнпст, и ппдигне у 
слави пне кпји су пали у Ад? 
 
„Дпђите људи расуђиваоа, и испуните се чуђеоем! Чији ум је 
дпвпљнп мудар и чудесан, да се дпстпјнп пита п Дпбрпти нашег 
Твпрца? Оегпва накнада грешнима је таква, да их уместп 
праведнпг пбештећеоа, Пн  награћује васкрсеоем, и уместп 
оихпвих тела, кпјим су газили Оегпв закпн, Пн им дарује 
савршену славу и нетрулежнпст. (Свети Исаак гпвпри пвде п 
пнима кпји су се ппкајали, кап штп се види из других сличних 
делпва из оегпве коиге). Та благпдат и мислпст, кпјпм смп 
васкрснути накпн штп смп грешили, већа је пд милпсти кпја нас 
је дпвела у биће, када нисмп ппстпјали. Слава Твпјпј немерљивпј 
милпсти, п Гпсппде! Гледај, Гпсппде, таласи благпдати Твпје 
запечаћују уста мпја тишинпм, и није пстала ни једна мисап у 
мени, пред лицем Твпје благпдарнпсти. Кпја уста мпгу 



исппведити хвалу Твпју, п Царе Дпбри, Ти Кпји си вплеп живпт 
наш? Слава Теби за пба света кпја си ствприп за наш развпј и 
усхићеое, впдећи нас свим стварима крпз кпје нам дајеш 
ппзнаое Твпје славе, пд сада и у векпве. Амин.“ Свети Исаак 
Сирин, „Беседа 60“ 
 
[7] Ibid. 
 
*8+ “Јер Бпг тпликп завпле свет, да је Сина Свпг Јединпрпднпг 
предап на смрт за нас“. Не да Пн није мпгап да нас искупи на 
неки други начин, већ је желеп да нам ппкаже Свпју безграничну 
љубав, и да нас привуче ближе Оему, крпз смрт Свпг 
Јединпрпднпг Сина. Заиста, да је Пн имап нештп драгпценије пд 
Свпг Сина, Пн би нам тп дап ради нас, са циљем да крпз тп наш 
рпд буде близу Оему. Ван Оегпве пбилне љубави, Оему није 
билп угпднп да врши насиље над нашпм слпбпдпм, иакп је тп 
билп Оему мпгуће; али Пн је тп пставип, са циљем да би ми 
мпгли да Му се приближимп, љубављу и пдлукпм наше 
сппствене впље.“ Свети Исаак Сирин, „Беседа 81“ 
 
*9+ У време утученпсти, никада немпј забправити да у уму имаш 
заппвест Гпсппда Петру, да ппрпсти пспби кпја греши 
седамдесетседам пута, јер Пнај Кпји је дап пву заппвест другпм, 
мнпгп пре ће тп Сам испунити.“ Свети Јпван Лествичник 
„Лествица“, ппука 26 
 
*10+ “Чпвек кпји је праведан и мудар, сличан је Бпгу јер пн никад 
не кажоава чпвека у псвети за ппрпчнпст, већ самп са циљем да 
га исправи, или да други буду уплашени“ Свети Исаак Сирин, 
„Беседа 71“. 
 
„Бпг је дарпвап велику кприст чпвеку: да не пребива у греху у 
вечнпсти.“ Тепфил Антипхијски, „Писмп Аутпликусу“ 
 



*11+ „Тада ппгледа Бпг све штп је ствприп, и гле, дпбрп беше 
вепма.“ Коига Ппстаоа 1:31 
 
Бпг је ствприп све штп има дпбре пспбине, али демпнску пхплпст 
је искпристила пспбине прирпде у зле сврхе, и ппјављиваое зла 
кпје пни нпсе, пд оих је, а не пд савршенпга Бпга.“ Тацијан 
„Пбраћаое Грцима“ 
 
„Састав света је дпбар, али је живпт чпвека кпји у оему живи 
зап.“ Ibid 
 
„Јер ништа пд ппчетка није билп ствпренп злим пд Бпга, већ све 
ствари дпбрим, да, вепма дпбрим.“ Тепфил Антипхијски „Писмп 
Аутпликусу“ 
 
„За Јевреје, видљиве ствари нису зле, нити су пбмаоујуће (букв. 
ппгрешне) Злп не дплази из материје. Свет је „вепма дпбар“ 
„Essai sur la Pensee Hebraique“, C. Tresmontant 
 
“Не ппстпји ништа штп ппстпји, а да не узима учешће у прелеппм 
и дпбрпм.“ Свети Дипнисије Ареппагит, „П Бпжанским Именима“ 
 
„Јер чак из разлпга, заштп нам неке ствари измичу, нека та дпгма 
буде сигурна у нашим душама, да ништа злп није учиоенп 
дпбрим“ Свети Василије Велики „Грчки Пци Цркве“ 
 
„Јер није деп Бпжији, да ппдстиче ствари насупрпт прирпди... 
Али Бпг, бидући савршенп Дпбар, вечнп чини дпбрп“ Атинагпра  
наст. на след. стр. 
 
*12+ “Ђавп је зап у пхплпсти, пн je зап пп свпм распплпжеоу, али 
не у смислу да је оегпва прирпда супрптстављена дпбру“. Свети 
Василије Велики (Грчки Пци Цркве) 
 



„Ппштп је Бпг дпбар, шта гпд да ради, ради за дпбрп чпвека.“ 
Свети Антпније Велики „Дпбрптпљубље“ I тпм 
 
*13+ "Затп штп Бпг није смрт ствприп нити се радује прппасти 
живих. Јер је извеп све у битије и спаспнпсни су ппстанци свијета, 
и нема у оима птрпва прппасти нити на земљи пакленпг 
царства.“Премудрпсти Сплпмпнпве 1:13-14 
 
„Јер Бпг ствпри чпвека за нетрулежнпст и сазда га сликпм 
сппствене вечнпсти“ Премудрпсти Сплпмпнпве 2:23-24 
 
*14+ „И такп је пнај, кпји је ствпрен пп слици Бпжијпј, ппштп је 
мпћнији дух (Дух Свети) пдступип пд оега, ппстап смртан“ 
Тацијан „Пбраћаое Грцима“ 
 
*15+ “Јер кпликп се удаљип пд живпта, управп тпликп се 
приближип смрти, Јер Бпг је живпт; лишаваое живпта јесте смрт. 
Такп је Адам бип твпрац сппствене смрти, крпз свпје пдвајаое пд 
Бпга, у сагласју са Писмпм, кпје гпвпри: „Јер евп кпји пдступише 
пд Тебе гину“ Псалми Давидпви 73:27 
 
*16+ Такп, Бпг није ствприп смрт, већ смп је ми сами дпнели себи, 
крпз једнп злп распплпжеое. Ипак, Пн није спречип напуштаое 
на рачун гпреппменутих узрпка, такп да не би у нма учинип 
немпћ вечнпм у нама“ Свети Василије Велики 
 
*17+ Али кпликп гпд се оих пдвпјилп пд Бпга сппственим 
избпрпм, Пн им дпнпси пдвајаое пд Оега, кпје су изабрали 
свпјевпљнп. Али пдвајаое пд Бпга јесте мрт, пдвајаое пд 
светлпсти је тама... Није међутим, светлпст та, кпја им је нанела 
казну таме“ Свети Иринеј Липнски „Прптив Јереси“ 
 
„Али други избегавају светлпст и пдвајају се пд Бпга...“ Ibid 
 
*18+ “Дпбрптпљубље“, тпм II, Свети Максим Исппведник 



 
*19+ Ппстали смп наследници прпклетства у Адаму. Сигурнп је да 
нисмп били кажоени, кап да смп ми прекршили заппвест 
заједнп са оим, већ затп штп је пн ппстап смртан, пренеп је грех 
на свпје семе; рпћени смп смртни пд смртнпг.“ Свети Анастасије 
Синаит 
 
*20+ Чпвекпв преступ прптив Твпрчеве праведнпсти, пренеп је 
казну душевне смрти у дејствп; јер када су наши прарпдитељи 
напустили Бпга и изабрали да испуоавају свпју впљу, Пн их је 
напустип, не пптчиоујући их пграничеоем. И из разлпга кпје смп 
гпре навели, Бпг их је љубећи уппзприп на пву казну. Али Пн се 
уздржап и пдлпжип казну телесне смрти; и дпк је Пн изрицап, 
пдредип је пствареое у будућнпсти, у бездану Оегпве Мудрпсти 
и препбилне љубави Оегпве према чпвеку. Није рекап 
Адаму:“врати се пдакле си ствпрен“, већ „земља си, и у земљу 
ћеш се вратити“ (Ппст. 3:19). Пни кпји чују пвп са разумеваоем, 
мпгу такпђе схватити из пвих речи да Бпг „није ствприп смрт“ 
(Премудрпсти Сплпмпнпве 1:13), нити душе, нити тела. Јер када 
је први пут дап заппвест, није рекап: „У кпји дан будеш кушап 
плпд, умри!“, већ „У кпји дан будеш купап плпд, сигурнп ћеш 
умрети“ (Ппст. 2:17). Нити је касније Пн рекап: „врати се сада у 
земљу“; већ „вратићеш се“ (Ппст. 3:19), у Свпм виду уппзпреоа, 
праведнпг дппуштеоа и ненарушаваоа пнпга штп треба да 
дпђе.“ Свети Григприје Палама 
 
*21+ „Писмп Аутпликусу“ Тепфил Антипхијски. „Дрвп није 
изазвалп смрт, јер Бпг није ствприп смрт; већ је смрт била 
ппследица неппслушнпсти“ Свети Јпван Дамаскин, „Беседа на 
Велику Субпту“ 
 
*22+ “А шта је милпстивп срце? Тп је срце кпје гпри ради 
целпкупне твпревине, гпри за људе, за птице, живптиое, за 
демпне и свакп ствпренп биће; сећаое и ппглед на оих чине да 
пчи милпстивпг чпвека лију пбилне сузе. Пд снажне и ватрене 



милпсти кпја пбузима оегпвп срце и из оегпвпг великпг 
сапсећаоа, оегпвп срце је смиренп и пн не мпже ппднети да 
чује, или види билп какву патоу, или најмаоу тугу у твпревини. 
 
Из пвпг разлпга, пн сталнп уздиже сузну мплитву, чак и за 
неразумна бића, и за непријатеље истине, и за пне кпји му 
нанпсе штету, да буду заштићени и да приме милпст. И на пвај 
начин, пн се чак мпли и за демпне, збпг великпг сапсећаоа кпја 
гпри у оегпвпм срцу без мере, у оегпвпј сличнпсти са Бпгпм.“ 
Свети Исаак Сирин, „Беседа 81“ 
 
*23+ “Није Бпг тај Кпји је непријатељски распплпжен, већ ми; јер 
Бпг никада није непријатељски распплпжен.“ Свети Јпван 
Златпусти 
 
[24] Vide. I.S. RWMANIDHS, TO PROPATORIKON AMARTHMA, 
(Атина, 1957). 
 
*25+ “Према тпме, верујемп у Једнпг Бпга: једнп начелп, без 
ппчетка, нествпренп, нерпђенп, неуништивп и бесмртнп, вечнп, 
непграниченп, прирпднп, невезанп, бескпначнп у мпћи, прпстп, 
неслпженп, без прпмена, невидљивп, извпр дпбрпте и правде, 
светлпг ума и неприступнп; мпћ кпја нема мере, кпја је мерена 
самп Оегпвпм сппственпм впљпм, јер Пн мпже да ради све штп 
благпизвпли; Твпрац свих ствари, видљивих и невидљивих, 
држећи заједнп све ствари и чувајући их, Хранилац за све, 
управљајући, дпминирајући и владајући над свим у бескпначнпј 
и бесмртнпј владавини; без прптивречја, испуоавајући све 
ствари, несадржан ничим, већ Кпји Сам садржи све ствари, 
будући оихпв Чувар и први Власник; прпвејава сву материју без 
прљаоа, ппмерен далекп изнад свих ствари и сваке материје кап 
натприрпдан и Кпји све превазилази, врхпвнп значајнп 
Бпжанствп, Дпбрп и пбилнп; пдређујући све власти и ппретке, 
ппстављен изнад сваке власти и ппретка, изнад суштине и 
живпта, гпвпра и ппјма; сама Светлпст и дпбрпта и будући тпликп 



да кап да нема биће, нити билп шта штп је пдвпјенп једнп пд 
другпг; сам Извпр ппстпјаоа за све ствари кпје јесу, Живпт 
живећих, реч гпвпру, и узрпк свих дпбрих ствари за све; знајући 
сву твар пре негп је ппчела да буде; једна Суштина, једнп 
Бпжанствп, једна Врлина, једна Впља, једнп Делп, једнп 
Величанствп, једна Мпћ, једна Власт, једнп Царствп; ппзнатп у 
Три Савршене Личнпсти и ппштпванп са пбпжаваоем, верпванп 
и пбпжаванп пд стране свакпг разумнпг ствпреоа, сједиоенп без 
сливаоа, ппсебнп без раздвајаоа, Кпје је изнад свакпг схватаоа. 
Верујемп у Пца и Сина и Светпга Духа, у Кпме смп крштени. Јер је 
Гпсппд пвакп наредип Аппстплима: „Крстећи их у име Пца и Сина 
и Светпга Духа.“ Свети Јпван Дамаскин „Тачнп излпжеое 
Правпславне вере“ 
 
*26+ “Пн је ствприп без материје“ Свети Јпван Златпуст 
 
*27+ Свети Јпван Дамаскин “Тачнп излпжеое Правпславне 
вере“уп. 1:8 
 
*28+ Свети Јпван Дамаскин “Тачнп излпжеое Правпславне 
вере“уп. 1:14 
 
*29+ “Душа без тела не мпже учинити ништа, ни дпбрп ни злп. 
Виђеоа кпја неки виде у вези са тим стварима, кпје су им 
ппказане пд Бпга кап ппрпштај за оихпву кприст. Баш кап штп 
лира пстаје бескприсна и тиха, акп нема никпг кп ће свирати, 
такп и душа и телп, када су раздвпјени не мпгу чинити ништа.“ 
Свети Атанасије Велики 
 
*30+ „Јер свака пд пвих, пп свпјпј врсти, је телп, билп да је Анђеп, 
душа, или демпн. Иакп су фине грађе, и даље у материји, 
карактеру и слици према финпћи свпјих пспбитих прирпда, јесу 
фина тела.“ Свети Макарије Велики „Педесет духпвних беседа“ 
 



*31+ “Кренимп и гледајмп у грпбпвима да је чпвек самп, гпле 
кпсти, храна за црве и смрад.“ Велики Требник 
 
„Јер кап штп светлпст када залази увече, није изгубљена, такп је 
и чпвек такпђе предан грпбу кап залазак; ипак пн се чува за зпру 
васкрсеоа.“ Свети Јпван Златпусти 
 
*32+ “Пнај кпји грди Твпрца, штп нас није ствприп безгрешне пп 
прирпди, не снижава , већ ппвишује неразумну прирпду изнад 
разумне.“ Свети Василије Велики 
 
*33+ Такпђе, „Не пдбацујте, дакле, слпбпду свпју, кпја има велику 
плату“; Ппсл. Јев.  10:35 
 
*34+ “Јер кад ми грешимп намернп, ппштп смп примили ппзнаое 
истине, нема више жртве за грехе; Негп страшнп чекаое Суда, и 
ревнпст пгоа кпји ће да ппједе пне кпји се супрпте. Кп преступи 
закпн Мпјсијев, без милпсти умире кпд два или три 
сведпка.Кпликп мислите да ће гпре муке заслужити пнај кпји 
Сина Бпжијег ппгази, и Крв завета кпјпм се псвети за ппгану 
уздржи, и Духа благпдати наружи? Јер знамп Пнпг Кпји рече: 
Мпја је псвета, ја ћу вратити, гпвпри Гпсппд; и ппет: Гпсппд ће 
судити нарпду Свпм. Страшнп је упасти у руке Бпга Живпга.“ 
Ппсл. Јев. 10:26-31 
 
*35+ “Бпг није узрпк зла”, Свети Василије Велики 7:94-96; У пвпм 
ппсебнпм пдлпмку, Свети Василије пажљивп прави разлику 
између грчких глагпла „ktizw“ и „dhmiourgew”, кпји су пба 
уппштенп преведени на енглески кап „стварати“. Међутим, 
„ktizw“ има дугу истприју, ппчетак са санскритским „kshi”, кпја је 
у ранпм грчкпм имала значеое „људима земље“, „градити куће 
и градпве“, „населити“. Касније, у грчкпм, реч је дпшла дп 
значеоа „усппставити“, „саградити и развити“, и кпначнп, 
„прпизвести“, „ствприти“, „прпузрпкпвати“. Имајући на уму пва 



друга значеоа, Свети Василије је разликпвап правп 
ппдразумеваое речи у пвпм смислу и стпга, истакап пву разлику. 
 
[36] Ibid. 
 
*37+ „Пета бпгпслпвска беседа“, Свети Григприје Бпгпслпв 
 
*38+ “Тачнп излпжеое Правпславне вере“, Свети Јпван Дамаскин 
 
*39+ “Глади и суше, ппплаве су ппште несреће градпва и нарпда, 
кпјима се пграничава вишак зла. Према тпме, баш кап штп је 
лекар дпбрптвпр чак и када би нанпсип бпл или патое телу (јер 
пн се бпри са бплешћу, не са бплесникпм), такп на исти начин и 
Бпг Кпји даје спасеое свакпме крпз средства ппсебних казни. 
Али ти, не самп да не гпвприш лпше п лекару, кпји сече неке 
делпве, пали једне, а друге пдстраоује пптпунп пд тела, већ му 
чак дајеш нпвац и називаш га спаситељем јер је пграничип 
бплест на малп ппље, пре негп је немпћ пбухватила целп телп. 
Међутим, када видиш град кпји уништава свпје станпвнике у 
земљптресу, или брпд кпји иде на днп са свпм ппсадпм, ти не 
зазиреш пд бпгпхуљеоа на истинскпг Лекара и Спаситеља.“ 
Свети Василије Велики 
 
„И ти мпжеш прихватити израз „Ја убијам и Ја пживљујем“ (5. 
Мпјс. 32:39), буквалнп, акп желиш, ппштп страх прпсвећује 
једнпставније. „Ја раним и исцељујем“ (5. Мпјс. 32:39). Кприснп 
је такпђе разумети пвај израз буквалнп; јер раоаваое ппјачава 
страх, дпк исељеое ппдстиче љубав. Дпзвпљенп ти је, ппред 
свега тпга, да задпбијеш узвишеније схватаое изреке. Ја ћу убити 
крпз грех, и чинити да живиш крпз праведнпст. „Нп акп се наш 
сппљашои чпвек и распада, али се унутрашои пбнавља сваки 
дан.“ (2 Кпр. 4:16). Према тпме Пн не убија једнпг, а другпме даје 
живпт, већ крпз средства кпјима Пн убија, „Ти га биј прутпм, и 
душу ћеш му избавити из пакла“ (Приче 23:14). Такп је телп 
кажоенп да би душа била исцељена, и грех се предаје смрти да 



би праведнпст живела... Када чујеш „Неће бити зла у граду кпје 
Гпсппд није учинип“ (уп. Ампс 3:6), речју „злп“ разуми да та реч 
пписује патое ппслане на грешнике, ради исправљаоа 
прекршаја. Јер Писмп гпвпри „Јер Ја сам те мучип и мприп, да ти 
учиним дпбрп“ (уп. 5 Мпјс. 8:3); такп је и злп прекинутп пре негп 
буде непбузданп, сличнп снажнпм насипу  или зиду кпји 
задржава реку. 
 
„Из пвих разлпга, бплести нарпда и градпва, неплпднпст земље, 
и јпш тежи услпви живпта на земљи свакпг чпвека, пдсецају 
ппвећаое зла, Такп да, та зла дплазе пд Бпга са циљем да 
ишчупају правп злп, јер патое тела и све бплне ствари, су 
смишљене за пбуздаваое греха. Бпг, према тпме, исеца злп; злп 
никада није пд Бпга... Рушеое градпва, земљптреси и ппплаве, 
уништеое впјски, брпдплпми и све катастрпфе са мнпгим 
губицима кпји дплазе из земље, мпра, ваздуха, ватре или билп 
кпг узрпка, дешавају се ради птрежоеоа преживелих, јер Бпг 
кажоава нарпднп злп са ппштим бичем. 
 
„Главнп злп, према тпме, кпје је грех, и кпје је ппсебнп вреднп 
називаоа злпм, зависи пд нашег распплпжеоа; зависи пд нас, да 
ли ћемп се уздржати пд зла, или да будемп у несрећи.“ 
 
„Пд других зала, нека се ппказују кап прилике за ппказиваое 
храбрпсти... дпк су неке за исцељеое греха... а неке служе кап 
пример да птрезне друге.“ Свети Василије Велики 
 
[40] Ibid 
 
*41+ “Ђавп је ппстап „Кнез материје“, Атинагпра 
 
„Пни (ђавпли) су касније пптчинили људску расу себи... и ... 
ппсејали свп злп. Пдатле такпђе песници и митплпзи, не знајући 
да су били анђели и демпни кпји су били рпђени пд оих, кпји су 
радили пве ствари људима, женама, градпвима и нарпдима кпје 



су пни ппвезали, и приписали Сампме Бпгу“ Свети Јустин 
Мученик, „Друга Апплпгија“ 
 
*42+ “Затп се јави Син Бпжји да раскппа дела ђавпља“ 1. Јпванпва 
Ппсл. 3:8 
 
[43] Fotis Kontoglou, "EKKLHSIASTIKA HMEROLOGIA," OrqodoxoV 
TupoV, "Црквени Календари," Orthodoxos Typos+ 131 (Athens), 1 
јануар 1971. 
 
*44+ „Беседа 13: ппдстицај на Светп Крштеое“, Свети Василије 
Велики 
 
*45+ “Библиптека Грчких Птаца“ 
 
*46+ “Ја сам птац, Ја сам брат, Ја сам младпжеоа, Ја сам местп 
живљеоа, Ја сам храна, Ја сам кпрен, Ја сам темељ, све штп 
хпћеш, тп сам Ја. „ 
 
„Немпј имати пптребу ни за чим, бићу чак и слуга, јер Ја сам 
дпшап да служим, не да Мени служе; Ја сам пријатељ, Ја сам 
члан, и глава, брат, и сестра, и мајка; Ја сам све; самп се држи 
близу Мене. Бип сам сирпмашан збпг тебе, и луталица збпг тебе, 
на Крсту за тебе, у грпбу за тебе, изнад свега ппсредујем за тебе 
пред Пцем; дпшап сам на земљу за твпје дпбрп, кап ппсланик пд 
Пца Мпг; ти си Мени све, и брат, и заједнички наследник, 
пријатељ и уд Мпј. Шта би желеп више?“ „Беседа 76 на 
Јеванђеље пп Матеју“  Свети Јпван Златпусти 
 
*47+ “Крај света не пзначава оегпвп унитеое, већ оегпв 
препбражај. Све ће бити препбраженп изненада, у трептају пка... 
И Гпсппд ће се ппјавити у слави на пблацима. Трубе ће се 
пгласити, гласнп у мпћи! Пгласиће се у души и савести! Све ће 
ппстати јаснп људскпј савести. Прпрпк Данилп, гпвпрећи п 
Ппследоем Суду, навпди какп Старац, Судија, седи на Свпм 



престплу, а пред Оим је страшна река (Дан. 7:9-10). Пгао је 
пчишћујући елемент; пн пали грехе. Тешкп чпвеку акп је грех 
ппстап деп оегпве прирпде; пнда ће пгао спалити сампг чпвека. 
Пвај пгао ће бити запаљен у чпвеку; видећи Крст, једни ће се 
радпвати, али други ће запасти у збуоенпст, страх и пчајаое. 
Такп ће људи у тренутку бити ппдељени. Самп стаое чпвекпве 
душе га расппређује, на једну или другу страну, левп или деснп. 
 
„Штп је свесније и ппстпјаније чпвек тежип ка Бпгу у пвпм 
живпту, већа  ће оегпва радпст бити када чује: „Дпђите Мени, 
благпслпвени.“ И пбрнутп: исте речи ће призвати пгао ужаса и 
мучеоа на пне, кпји Га нису желели, кпји су бежали и бприли се 
или хулили на Оега у тпку свпјих живпта!“ 
 
„Ппследои Суд не зна за сведпке или писане записнике! Све је 
записанп у душама људи, и пви записи, пве „коиге“ су птвпрене 
на Суду. Све ппстаје јаснп свима и себи. И неки ће птићи у 
радпст, а неки у ужас.“ 
 
„Када „се коиге птвпре“, ппстаће јаснп да кпрени свих ппрпка 
леже у људскпј души. Пвде је пијаница или ппхптљивац: када 
телп умре, неки мпгу мислити и да је грех мртав. Не! Ппстпјалп је 
нагиоаое ка греху у души, а тај грех је бип сладак души, и акп се 
душа није ппкајала пд греха и пслпбпдила се оега, дпћи ће на  
Ппследои Суд заједнп са истпм жељпм за грехпм. Душа никада 
неће задпвпљити ту жељу и у опј ће бити мучеое мржое. 
Пптуживаће свакпг и све у свпм стаоу мучеоа, мрзеће свакпг и 
све. „Ту ће бити шкргутаое зуба“ немпћне злпбе и неугасуви 
пгао мржое.“ 
 
„Страшна геена“ – такав је унутрашои пгао. „Пвде ће бити 
нарицаоа и шкргутаоа зуба. Таквп је стаое пакла.“ Свети Јпван 
Шангајски (Максимпвич), „Страшни Суд“, Orthodox Word 
(November- December, 1966) 
 



 
 
preuzeto sa sajta Pravoslavni odgovor 
 


