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Abstract: Смрт је посењи непријате човека и цеокупне творевине. Стога, 
проематика везана за смрт мора имати среишње место у теоогији Цркве. 
Проем се састоји у чињеници а умирање поразумева нестанак конкретне ич-
ности, а не суштине, нити јеног еа суштине. Веика мана савремене хришћан-
ске теоогије је маргинаизација теме смрти. Често смо у приици а уемо 
свеоци а савремени хришћански теоози неовоно опрезно нуе онтоошки 
концепт који уажава присуство смрти у твари, приписујући есмртни карактер 
самој суштини ића. Данас је, такође, хришћанска теоогија у искушењу а свој из-
разито онтоошки карактер замени мораизмом. Тема оноса онтоогије и етике 
је о веике важности за савремену теоогију јер етичка перспектива потпома-
же маргинаизацију теме смрти и васкрсења, кучних за хришћанску теоогију.
Key words: васкрсење, Литургија, Евхаристија, смрт, онтоогија, етика, грех, ич-
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1. Уво

Проем човекове смрти, и смрти остаих створених ића, оминатан је 
у хришћанској теоогији, као и у итургијској и повижничкој пројави 

живота у Цркви. Све што Црква говори, и начин на који јесте, претпостава 
проематику смрти, аи и превазиажење овог проема као „посењег 
и најгорег непријатеа“ творевине.

Пре теоогију анашњице искрсавају питања која се тичу хришћанског 
иентитета: шта и треао а хришћанин као теоог о хришћан ству каа 
се ораћа савременом човеку, оносно: шта и треао показати као суш-
тинско у хришћанству, а и истовремено ио значајно за мисао савре-
меног човека и верно светоотачком преању? Приметићемо а трагању за 
оговором на ово питање можемо приступити са разичитих тачки геиш-
та, као што су: онтоогија, етика, социоогија, психоогија, реигија ит. И 
поре многоројних и разичитих приступа хришћанству, уверени смо а 
саму његову суштину чини питање вечног постојања човека и прирое и 
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проем смрти, тј. онтолошко питање. Хришћанска теоогија, тј. учење 
о Богу, учење о постојању света и човека, као и хришћански начин живо-
та, поазе о онтоошког проема, нуећи решење. За хришћане је смрт 
„посењи“ (1Кор 15, 26) и најгори непријате, како човека, тако и цее тво-
ревине. Први хришћани су у Христу виеи управо решење овог проема. 
Ово потврђују и чињенице а је Христово васкрсење из мртвих среишњи 
огађај, а хришћанска пропове — порука о васкрсењу мртвих.

Укоико на овај начин приступимо поставеној проематици, хришћан-
ска теоогија и хришћански начин живота остају увек актуени и у среиш-
ту човековог интересовања, ма ко он ио, и ма у којем времену живео. Ово 
често може изгеати неуеиво кроз посматрање човека и његове прео-
купираности сваконевним активностима, аи центрани проем човека 
јесте смрт, оносно тежња а вечно живи. Чак и каа човек оровоно ие 
у смрт, јасно се показује а је управо смрт његов гавни проем и суштин-
ска преокупација. Човек жеи а смрт нестане, а и могао а вечно живи. 
На који начин човек може то учинити? Шта о овоме говори хришћанска 
теоогија и хришћански начин живота? Да исмо моги а оговоримо на 
ово питање, треа најпре а виимо шта је то смрт.

У зависности о тога шта сматрамо истинитим постојањем ића, смрт се 
може ефинисати на сееће начине: промена начина постојања, развајање 
уше о теа и опасност о апсоутног поништења постојања јеног ића. 
Ако по истином постојања поразумевамо општу суштину у којој учествују 
сва ића, смрт није ништа руго о промена начина постојања прирое. Из 
ове перспективе, смрт није онтоошки проем, јер она не угрожава иће. 
Прироа се не гуи прииком смрти неког ића, оносно не престаје а 
постоји, већ само мења начин постојања. Ако пак по истином човека по-
разумевамо његову по прирои есмртну ушу, која оживава тео неког 
конкретног човека, а прииком смрти напушта тео и враћа се у уховни 
свет, смрт као развајање уше о теа такође није онтоошки огађај. Рас-
тавши се о теа, уша не престаје а постоји. Престаје а постоји — уско 
тео. Даке, ако тео не чини истину човека, смрт за човека није онтоошки 
проем.

С руге стране, ако човека посматрамо као конкретно иће које је и тео, 
тј. ако га посматрамо као ичност, смрт јене конкретне ичности апсоут-
но угрожава његово постојање. Смрћу теа јене ичности нема више саме 
те ичности, иако уска прироа и ае постоји. Смрћу јене ичности не 
престаје а постоји уска прироа. Оно што престаје а постоји, што умире, 
јесте ичност, коју прироа ника више не може а произвее.

2. Онтоогија и етика

Проематика оноса онтоогије и етике нужно је поазиште за правино 
разумевање проема смрти у савременој теоошкој миси. Човек је, као кон-
кретна ичност која треа а постоји вечно, угрожен смрћу — непостојањем 
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и ништавиом. Фиософска исципина која ораћа пажњу на овај про-
ем се назива онтоогија, тј. реч о ићу, још тачније: о истинитом и вечном 
постојању јеног ића, што значи а се ова стуија оноси управо на онто-
ошку проематику. У оквиру онтоогије осврнућемо се и на етику и на 
онос онтоогије и етике. Зашто аш етике? Зато што етика постаје оми-
нантна преокупација савременог човека, посено хришћанина, претећи а 
потисне онтоогију у руги пан и а је замени.

Начено, свака етика се ави праксом човека у оносу на етичке законе, 
а не вечним постојањем човека. Етика се ави питањем шта човек чини у 
контексту већ утврђених закона који оређују шта је доро, а шта зло. Етич-
ки закони су утврђени ии о највишег ауторитета, тј. о Бога ии приро-
е, ии као руштвене орее и оговори, у насеђеним оичајима. Етику 
не занима проем вечног постојања, а самим тим ни проем смрти ића. 
Ци је искорењивање за из света и осигурање принципâ и законâ који 
требали а оезее правеан и срећан живот за човека као инивиуу, ии 
за руштво у границама прирое, тј. између рађања и смрти. Држање етич-
ких закона оезеђује пореак у јеном руштву и оноси „срећу и сигур-
ност“ чановима, тј. руштву као цеини. Такође, оно може ити схваћено у 
смису а оезеђује вечни космички пореак, какав је ио сучај са фио-
софском етиком старих Јеина, ез поставања питања о умирању, о про-
азности сваког ића понаосо и њиховом вечном постојању. Умирање уи 
не престава проем за етику, јер се етика труи а осигура постојање и 
поштовање закона, користећи конкретно иће, аи не узимајући у озир а 
је истинитост ића присутна јеино ако је реч о вечном ићу. О посеног 
значаја за разумевање смиса етике јесте захтев а човек, аи и Бог, мора 
а еа у скау са иејама ора и правености. Бог је, у контексту етич-
ког посматрања живота, иће које указује на вечно постојање етике и који 
гарантује ауторитет етичких принципа на вечном пану.1 Етика нема про-
ем вечног постојања ића по сеи, већ вечно постојање етичких принципа. 
Ово нам помаже а закучимо а се вреност човека, посматрано из етичке 
перспективе, не мери вечним постојањем, већ кроз испуњаве етичких прин-
ципа и норми.

Онтоогија се пак ави оним што човек јесте, пре ио ког његовог еа, 
тј. уаже напор а оговори на питање истине човека као конкретне ич-
ности, као и сваког ругог ића, у апсоутном значењу ове речи. Истина 
ића поразумева превазиажење смрти сваког конкретног ића, оносно, 
вечно постојање конкретних ића. Буући а ића проазе, умиру и нестају, 
констатација а ића „јесу“ није истинита иентификација. Онтоошко оре-
ђење сваког ића, самим тим и човека, креће се у оносу ића и неића, а не 
у оносу на оно шта то иће чини у контексту ора и за. Јено је ити ии 
не ити, ок је сасвим руго ити оар ии ош у етичком смису.

1 Ово је јасно вииво у Кантовом оказу о постојању Бога.
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Хришћанска етика, која је произво запаног реаизма и схоастичке 
теоогије, за разику о руштвене, оносно световне етике, претенује а 
превазиђе проем смрти у прирои тако што ће човек испуњавати приро-
не ии ожанске законе. Већина савремених хришћана, по утицајем схо-
астичке теоогије, рже а је поожно мисити како човек може постати 
савршен, свет, тј. есмртан укоико гаји врине и испуњава етичке законе. 
Овакво геиште је апсоутно страно правосавном Преању. Смрт се не 
може поеити на овај начин, јер је, као што ћемо у овој стуији и пока-
зати, саставни ео створене прирое, а твар не може остићи есмртност 
испуњењем етичких ии „ожанских закона“. Кроз врински живот се може 
поеити рига за проемом смрти и страх о смрти, ако је и то уопште 
могуће, а не смрт као реаност. 

Управо су оци Запаа проем човека виеи као етички, а не као онто-
ошки. Отуа је Црква на Запау виеа сее као етичку институцију, као 
зајеницу мораних уи, а своју уогу у свету је виеа у томе а решава 
проем за и греха, као и социјане проеме уи, а не проем смрти. 
Читава теоогија запане Цркве има за гавни проем грех као етичку 
категорију, а отуа и етику, мора и морано, тј. јуриичко понашање уи. 
Грех и проем греха, виђен из перспективе запаног хришћанства, није 
смрт, већ преступ оређених закона. Отуа, у новијој историји, уи који не 
вие ништа грешно у томе што живе ругачије него што су живеи у про-
шости, у контексту мораних врености које се анас итно мењају у оно-
су на оне из прошости, апсоутно су незаинтересовани за Цркву. Мисе а 
ће се човек осооити Цркве, оносно а му Црква уопште више неће ити 
потрена ка се осоои етичких стега, јер му их управо Црква и намеће. 
Савремени човек не вии више грех у томе што крши етичке и руге за-
коне, јер и сам увиђа а се ти закони мењају о епохе о епохе, посено не 
прихватајући моране категорије ора и за — зато што се човеков живот 
руковои, анас, огиком и уживањем.

Савремени свет на Цркву геа као на етичку институцију чија је уога у 
историји а, пре свега, пази и поштује етичке законе и норме. Свако кршење 
етичких закона, посено ако то чине хришћани, престава веики скана 
у руштву и изазива најгоре осуе. Црква постоји у свету а и пазиа и чу-
ваа етичке законе као вечне и непромењиве, а и тако омогућиа стварање 
савршеног поретка у свету, а сествено томе, а и опринеа срећнијем 
животу појеинца, оносно руштва у коме се наази. За апсоутну већину 
хришћана, као и за оне који то ни формано нису, Црква јесте, ии и треао 
а уе, морана институција, руштво високо мораних уи. Савремени 
хришћани, посено они на Запау, у потпуности су окренути етици. Највећи 
проем савременог хришћанина, као и Цркве у цеини, јесте кршење етич-
ких норми и закона.

Етика не поази, као ни етички начин живота, о проема смрти у кон-
тексту спасења. Етика има за проем грех и зо, уући а је то оно што не 
озвоава уском руштву а се организује у савршену зајеницу, оневши 
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опипиве резутате на свим животним поима. Речју, етика има за ци а 
створи рај на земи, у форми савршено организованог руштва у коме неће 
ити за, неправе ит. Раи остварења циа не преза чак ни о тога а на 
сиу учини уе орим, а их на сиу учини а верују и вое Бога. Савреме-
ни хришћански огосови и хришћани, по хришћанским животом уопште 
поразумевају систем закона на основу којих се регуише како сваконевни 
живот појеинца, тако и његов онос са ругим уима. Ови закони извиру 
из прирое, ии се схватају као Божје заповести. По Божјим заповестима 
оично разумемо Декаог, као систем на основу кога се уређује сваконевно 
понашање човека, у оносу на сее самог, као и у оносу на руге, укучујући 
и самог Бога. Етички посматрано, онос човека према ругом човеку, као и 
према Богу, постаје законски, тј. јуриички. Утемеен је на вечним типови-
ма, који су оии апсоутно значење сами по сеи, који не зависе нити о 
разичитих историјских епоха нити пак уважавају уе и Бога као соо-
не, живе и разичите ичности. Хришћански живот је постао систем пра-
виа и иеја који нема никакве везе са истинском теоогијом, посено са 
Евхаристијом. По утицајем запаног хришћанства, етички начин живота 
је схваћен као срество за остварење савршеног руштва, за остварење раја 
на земи, не узимајући при том у озир проем смрти, који се јеино може 
превазићи у Христу, аке, јеино у Литургији и итургијским начином жи-
вота, који је израз соое човека као уави према Богу и ижњима, ге се 
остварује зајеница у разичитости и превазиази смрт.

3. Посеице примата етике у савременом хришћанству

Каа етика заузме место које јој није намењено, манифестује се низ про-
ема, којих смо свеоци у савременом свету. Намера нам је а у наставку 
овог текста оратимо пажњу на неке о ових феномена.

Данас је посено уочива потпуна маргинаизација човекове угроже-
ности смрћу, независно о степена мораности. На хришћанство се више 
не геа као на Цркву, тј. евхаристијску зајеницу која осоађа човека о 
смрти, већ се сматра реигијом која оговара на човекове психоошке захте-
ве и проеме, оносно хришћанство је пре светом и хришћанима етичка 
институција. Смрт конкретних уи за савремене хришћане скоро уопште 
не престава проем. Ци човековог живота јесте очување вечних етич-
ких принципа. Љуи који на хришћанство геају из етичке перспективе по 
истинским хришћанином поразумевају онога који поштује и ржи моране 
законе. Ако се ораћа и најмања пажња на смрт као проем, то се чини с 
уеђењем а се смрт може поеити испуњавањем етичких, прироних ии 
ожанских закона, тј. етичким савршенством човека. Етички посматрано, 
Црква је скуп уи као инивиуâ који се у свом животу руковое етичким 
законима.

Хришћани који живе у Преању Источне Цркве, по утицајем етичког 
приступа хришћанству, показују конфузност у свом животу и нејасност при-
иком оређења човека као ичности. Ово најјасније потврђује појава а 
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нема уави, штавише, а смо спремни а уемо носиоци смртне осуе на 
човеком који прекрши законске и етичке норме, који постане етички ош, тј. 
немораан. Ко уи који свој живот темее на етици живот и еање су 
ограничени етичким законима. Хришћанима који усвајају овакве принципе 
етички закони не опуштају уав и праштање према грешнику, јер је етич-
ка чистота усов ез кога се не може ити истински хришћанин. Етички по-
сматрано, уав према човеку није уав према конкретном човеку онаквом 
какав он јесте, јер уав није извор постојања и есмртности военом, већ је 
уав према ору у човеку. Управо зато таква уав не констатује никакав 
онтоошки проем ка јено иће умре. Истовремено, за хришћанина, који 
саржај поожности вии у свету мораа, живот Бога и његова еатност 
у свету етички су опрееени. Бог се у оносу на свет и човека јава као 
њихов суија на основу етичких закона, а не као изавите човека и творе-
вине о смрти. Етички закони се наазе изна Бога и постоје чак независно 
и о самог Бога. Њих Бог не сме а прекрши ако не жеи а овее у питање 
сопствено постојање.2 За такве уе човек је ичност према степену узвише-
ности његових мораних кваитета, а Бог престаје а уе конкретна и жива 
ичност, „Онај који јесте“, који је у оносу са нама и цеокупним светом, који 
уаву сооно аје живот свему што постоји. Бог за таквог човека није 
Отац, није јена конкретна ичност која га изава о смрти и арује му 
вечни живот уазећи у онос са њим, већ закон, непромењиви и неумоиви 
вечни пореак. Бог за такве уе потврђује своје присуство у свету на основу 
своје еатности, која мора а уе у скау са етичким нормама. Укоико 
није тако, она ови сумњају не само у Божју еатност у свету већ и у његово 
постојање. Бог је за етички опреееног човека постао иеја праве и ора, 
преставши а уе жива ичност. Онос са Богом у том сучају је јуриички, 
онос који се темеи на закону и вечним мораним нормама. Теме оваквог 
оноса је у страху о казне која сеује зог кршења етичких закона. Овакав 
приступ пре указује на Бога старих фиософа него на Бога који се као Лич-
ност открио у Исусу Христу, на шта нас упућује иијско искуство.

Етичко посматрање хришћанства ствара многе проеме у Правосавној 
Цркви, и то не само на теоошком пану, ге се никако не може помирити 
Божја сооа и уав према човеку грешнику са вечним етичким прин-
ципима, већ и на пану постојања Цркве. За етику је вро проематичан 
јеванђески став о уави Бога према грешнику, оносно о уави према 
човеку који је погазио све етичке законе. Христос, према јеванђеу, онос са 
грешним човеком успостава праштањем грехова. Прихватање јеванђеског 
оноса Бога према човеку показује а су етика и њени закони реативни у 
очима Божјим. Воети грешника и опраштати грехе јесте негирање сваке 
етике. Укоико онос човека према Богу и ругом човеку заснујемо на ети-
ци, он ће постати вро искутаиан и проематичан за хришћанство. Каа 

2 У овом сегменту се очитује апсоутни утицај патонизма на хришћанско схватање Бога. 
Према Патоновом учењу, оро је вечна иеја која регуише живот и самог Бога, тј. Бог 
не може ништа а чини што није у скау са иејама ора, епоте, праве, ит.
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етика стоји на месту које оређује онос човека према Богу, човек хришћанин 
ива сагеаван као инивиуа која свој онос према Богу заснива на закону. 
У овој ситуацији човек нема ични онос према Богу као према ругој ич-
ности, већ је то онос према закону, који оезичује како Бога, тако и чове-
ка. У контексту пак оноса човека према човеку, каа тај оређује етика са 
својим законима, човек не само а престаје ити непоновива ичност, него 
се постава и питање: шта раити са хришћанским заповестима о праштању 
ругоме, кучним за спасење, и о уави и према грешнику, чак и а је 
непријате? Насупрот томе, савремена Црква, уместо а се поистовећује са 
Евхаристијом, постаје коектив, скуп инивиуа које се у свом животу руко-
вое иејама и иеоогијом, а у оносу према ругом човеку и Богу етичким 
законима и ожанским заповестима. 

Етички уоквирен хришћански живот постаје крајње реативан и промен-
ив, што овои у питање истинитост Цркве, која се темеи на непромен-
ивости. Етика, наиме, не може поузано препознати и разиковати оро 
и зо, јер то у крајњој истанци оређује уска огика, као јеини тумач 
свих закона који оређују оро и зо, укучујући и Божје законе. Буући 
променива, уска огика зависи о тога шта сваки човек сматра за о-
гично, па се и сама етика мења. Етичко понашање уи је реативно и про-
мениво, пошто се такав начин живота, у крајњој инији, поистовећује са 
огичким оређењем живота. Уоичајено је мишење а се хришћанска ети-
ка разикује о фиософске зог чињенице а је хришћанска заснована на 
Божјим законима, па а је, схоно томе, непромењива и апсоутна. Међутим, 
реативност и промењивост хришћанске етике је такође јасно уочива 
историјска чињеница, што не узрокује Бог као законоавац, већ уска о-
гика која се постава као тумач ових закона. Руковођен својом огиком, чо-
век је цеокупни живот, па и етику, учинио апсоутно зависним о своје 
огике, а тиме их је учинио реативним. У савременој цивиизацији рзо се 
мењају етичке норме, постајући ругачије у оносу на проша времена, упра-
во зато што је уска променива огика постаа оминантна у оређењу 
човековог начина живота, и поимању ора и за. Савремени начин живота 
је апсоутно утемеен на уској огици, која за крајњи ци има уживање 
и срећу појеинца. Ако је све што је огично истовремено и корисно, тј. ако 
оноси уживање3, она је оро све што оноси уживање, а морано све што 
вои овом циу. Данас се рзо мењају етичке норме које су нека важие, 
управо зато што се ожански и остаи закони тумаче уском огиком, која 
се оријентише према остварењу корисности, тј. према човековом инивиу-
аном уживању. Савремени човек се ави проемом ора и за у контек-
сту сопствене среће и заовоства, а не у оносу на срећу и заовоство као 
вечне ожанске врености. Отуа је за савременог човека свака пракса која 
не вои остварењу среће и заовоства означена као неморана, па оацује 
устаене етичке норме, не жеећи а се понаша у скау с њима.4

3 Такав је сучај са савременим европским руштвом.
4 На то указују: развои ракова, ванрачни оноси, хомосексуаизам, промена поова, 
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Да и изеги реативност етике, многи уи анас поистовећују мора 
са прироним начином живота ии са Божјим заповестима. Етичко је све 
оно што је прироно. Међутим, искутаиан је сам појам природно, јер је 
прироа променива по сеи, штавише, прироа се не понаша ни по каквим 
законима. Прироа је непревиива, па не може сужити као извор мораа. 
Извор етике је постаа зог свог начина постојања, који је почео а се мери 
уском огиком. Уоичајено је а се поистовећују прироно и огичко, аи 
се, при том, неспретно ова реација преноси и на прироу у суштини, тј. о-
гично се препознаје као истоветно са прироом, не са прироом по сеи. За 
нешто кажемо а је прироно, самим тим и оро, јер омеравамо нашом 
створеном огиком, која за крајњи ци има уживање, хармонију и срећу 
појеинца. Укоико је нешто у скау са огиком, тј. укоико се укапа у оно 
што уска огика ореи као оро, она је то прироно. Супротно овоме је 
неприроно, и самим тим зо, уући неогично. Отуа, прирона ешавања 
именујемо као прирона и нормана, укоико су у скау са уском оги-
ком, оносно као неприрона и ненормана, укоико нису у скау са нашом 
огиком.5 Међутим, суштински није тако, јер прироа постоји независно 
о уске огике. Све оно што се ешава у прирои јесте прироно, а не 
оро ии оше, оносно нормано ии ненормано. Поистовећење етике 
пак са ожанским заповестима, тј. врховним ауторитетом, с оразожењем 
а се и Бог приржава етичких принципа, вро је реативно. Ако изузмемо 
схватање многих а су етичке норме вечне и а оне саме стоје изна Бога, 
уући а их се и Бог мора приржавати6, само тумачење ожанских закона 
о стране човека чини Божје заповести вро реативним. Божанска етика, 
тако, постаје реативна и променива, јер је уски ум коначни тумач о-
жанске вое.

4. Питања која искрсавају пре етичку перспективу

Свака институција која жеи а заустави ерозију етике сиом закона (уки-
ајући уску сооу), која форсира етичка ограничења у животу по из-
говором а је то за оро самог човека ии поистовећује етичке норме са 
Божјим заповестима и „застрашивањем“ човека, пашећи га вечном Божјом 
казном (као што то покушавају извесни хришћански теоози, жеећи а тако 
етика постане вечна и непроменива) — унапре је анас осуђена на неуспех. 
Савремени човек не жеи више а се понаша и живи у скау са етичким 
законима, већ жеи а уе сооно иће, и а живи на основу своје огике 
и својих уеђења, а уе оно што јесте, апсоутно соона ичност, макар 
га та сооа коштаа и самог постојања. То показују најновији фиософски 
правци, као и руге научне октрине. 

самоуиства, еутаназија ит.
5 Тако је са прироним непогоама.
6 Ово апсоутно искривује сику о хришћанском иијском Богу.
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Ово је реаност савременог живота коју већина теоога и Правосавне 
Цркве не успева виети. Како може Правосавна Црква а оговори на етич-
ке изазове савременог живота? На основу чега ће Црква заузимати оређени 
став према проематичним појавама у животу савременог човека, које се 
итно разикују о начина живота уи у прошости? Како Правосавна 
Црква може а оговори на кризу у коју је запао савремени човек у оносу 
према Богу? Поистоветивши Цркву са етичком институцијом, савремени 
човек је ошао у суко са екисијаном институционаношћу, а сествено 
томе и његов онос према Богу је ошао у кризу. Питање које на крају ис-
крсава јесте: постоји и неко руго мерио хришћанског живота, које није 
етичко?

5. Онтоошка перспектива хришћанства

Оговор на питања која смо поставии у претхоном погаву поразу-
мева потреу а хришћанска теоогија заузме онтоошку, а не етичку пер-
спективу. На овај начин теоогија аје свој опринос решавању многоројних 
проема у које је запао савремени човек. Међутим, ове се постава кучно 
питање: на коју онтоогију мисимо ка о њој говоримо? 

Чини се а је већина хришћана прихватиа Патонову онтоогију, која се 
заснива на уховној прирои (τὸ ῦπερκείμενον ὂν), тј. на есмртности уше. 
Каа говоримо о онтоогији, оично по тим поразумевамо Патонову 
онтоогију уховне суштине. Истина ића је поистовећена са његовом у-
ховном суштином, која је вечна по сеи. Сично, иће човека се поистовећује 
са есмртном ушом. Човек превазиази проем смрти тиме што му је уша 
есмртна. Смрт, из такве перспективе, не постоји. Смрт је смрт теа, што 
омогућава а се есмртна уша осоои, враћајући се у уховни свет, оаке 
и потиче. У оквиру ове онтоогије оминантна је етика, оносно испуњење 
ожанских и прироних закона. На основу ових закона Бог ће човека награ-
ити ии казнити, на посењем, страшном суу.

Овакву онтоогију Правосавна Црква никаа није прихватиа о стра-
не, јер она по човеком поразумева и ушу и тео, увек нагашавајући а 
је човек есмртан по Божјој агоати, а не по прирои. У сусрету смо, а-
нас, са огромним проемима што искрсавају пре савременог човека, 
који треа а прихвати овакво хришћанство и хришћанску поруку. За сав-
ременог човека, који живи на рачун реаности материјаног света, јер је 
и сам материјаан, поеа на уховни и материјани свет, тј. оацивање 
материјаног као ажног, као и прихватање јеино истинитог уховног све-
та, постаа је неприхватива. Савремени човек, који није више воан ни 
спосоан а размиша о животу у Патоновим категоријама, прихватио је 
реаност овога света као јеину истиниту, оацујући на тај начин Цркву у 
потпуности.

Свети оци Истока су виеи а човек, као и сва створења, има онтоош-
ки, а не етички проем. Уочии су а је проем створених ића смрт, а 
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не епо понашање, оносно преступање етичких ии ругих закона. Смрт 
као проем у правосавном Преању није решавана на основу есмртно-
сти уше и њене прирое, већ на основу васкрсења Христовог и свеопштег 
васкрсења. Отуа, среишњи огађај јеванђеске историје јесте огађај Хри-
стовог васкрсења из мртвих и оећање општег васкрсења за сва ића. Свети 
апосто Паве то потврђује речима: „Ако Христос није устао […] и ако мртви 
не устају, она је узауна пропове наша и узауна је вера ваша“ (1Кор 15, 
14).

Човек се управо понаша и живи на овај ии онај начин зато што има страх 
о смрти. Све ок тај страх постоји, а постојаће све ок постоји смрт, човек 
ће на разне начине жеети а се осигура, тј. а изегне смрт, укучујући 
и кршење закона и етичких норми. Сви који су жееи а реше етичке и 
социјане проеме у свету, у коме још увек постоји смрт, показаи су се као 
ажне месије које су проавае уима „шарену ажу“, ацајући прашину у 
очи, како нароу, тако и сеи, оневши више за и проема него што их је 
раније ио.7 Све ок постоји смрт у свету, постојаће и грех, као и неправа и 
немора. Само решењем проема смрти решавају се и сви остаи проеми.

Даке, Црква је у свету а реши, пре свега, проем смрти. Треао и а 
савремена хришћанска теоогија уе онтоошка, тј. а уе реч о ићу, оно-
сно а се ави питањем човекове могућности а превазиђе смрт.8 Проем 
смрти конкретних ића, пре свега уских ичности, зајеничка је основа, 
на којој могу хришћанска теоогија и савремени човек а остваре конструк-
тивни и суштински ијаог. Ораћање хришћанске теоогије савременом 
човеку, аке, треа а уе оговор на питање које постава сваки човек, 
па и савремени, независно о тога каквог је руштвеног ии социјаног 
поожаја, аи и мораног стања. 

У овом контексту се постава питање: а и постоји могућност а човек 
као конкретно иће, као конкретна ичност превазиђе смрт и а живи вечно, 
и како? Какву уогу игра сооа човека у решавању проема смрти? Шта 
о томе каже хришћанска теоогија?9 

Онтоогија вии истину човека као конкретне ичности у његовом веч-
ном постојању. То постојање се може остварити, по учењу Цркве, јеино у 
зајеници с Христом, тј. у итургијској зајеници. На основу учења Све-
тих отаца о Богу, ичност је иће зајенице у уави и соои с ругом 
ичношћу. Зајеница, као итургијски огађај, чини иће апсоутним и 
непоновивим. Укоико се створена ића поистовете са ичношћу Сина 
Божјег, постају Тео Христово, јер постоје онако како постоји Син Божји, 
маа су по сеи смртна. Створена ића се тако оожују, не престајући а 
уу створена.
7 О томе најречитије свеоче фашизам, комунизам, капитаизам и руге иеоогије наше 

цивиизације.
8 Наш захтев, практично, извире из жее а теоогији уе враћен преањски карактер, а 

не из жее а се теоогија приагои савременом контексту.
9 Ово је истовремено и сама суштина светоотачког преања каа говоримо о хришћанству.
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У Цркви се ништа не мери на основу етике. Јеино истинито мерио на-
шег живота је онтоогија. Доро је оно што се поистовећује са вечним живо-
том, тј. есмртним постојањем. Зо је смрт. Зато је у правосавном Преању 
хришћански начин живота извирао из човековог захтева а превазиђе смрт 
и а вечно постоји као конкретна ичност. Не, аке, из потрее а се очувају 
етичке врености, ма какве оне ие, већ из потрее а се превазиђе смрт, 
оносно а човек постоји као вечна и соона ичност.

Госпо, као и Црква, геа на човека из перспективе онтоогије. Црква 
жеи а човек вечно живи, а Госпо вои човека. Љуав Божја према чове-
ку не зависи ни о каквог закона, јер ако и зависиа о закона, не и иа 
уав према човеку као ичности, него према закону. Спасите нас је заво-
ео и ошао је а страа за нас из превеике уави према нама, а не зог 
наше исправности у оносу на закон.

Шта руго Јеванђее потенцира него уав Спаситееву и према греш-
ницима? Све јеванђеске приче10 говоре о уави Госпоа према уима, 
независно о њихових мораних кваитета. Ово, наравно, треа а чини и 
његова Црква, која има свој иентитет у Спаситеу. И поре тога што Црква 
нема ништа против поштовања етичких норми и заповести Божјих, она у 
својој икономији не посматра човека из ове песпективе. Човек је за Цркву ис-
тинито иће укоико остварује зајеницу с Богом и ругим човеком у Христу. 
Тиме Црква показује шта је то суштинско за спасење, а шта је ругостепено. 
Суштинска је уав према човеку као ичности, што укучује и уав према 
грешнику, а не само према ором човеку, оносно не уав према закону, 
према иејама ора; не, аке, уав коју оређују закони, него уав пре-
ма човеку као ичности, која се темеи на соои. Како Госпо, тј. Црква, 
пројавује ову уав према човеку? Тако што Црква прима човека у своју 
зајеницу, ез озира на то коико је грешан. Наравно, укоико то и сам чо-
век жеи. Ово указује на то а наше спасење не зависи о испуњења закона, 
него о Исуса Христа, јене живе ичности која нас вои, упркос томе што 
смо грешници, и који остварује с нама зајеницу, ако и ми то сооно же-
имо. Љуав Божја према нама и наша према њему пројавује се у Цркви и 
као Црква, као соона зајеница ичности.

Госпо прима оне грешнике који се кају. Покајање, међутим, не значи а 
променимо живот и а не чинимо више оно што смо чинии, тј. а не греши-
мо тиме што ћемо испуњавати етички и ожански закон. Покајање у Цркви 
се не исцрпује у испуњавању заповести и етичких норми, већ престава, 
пре свега, остварење зајенице човека с Богом у Христу. Отуа је покајање 
пре свега поистовећено са крштењем. А шта крштење значи ако не сјеињење 
са Христом, које нам арује Дух Свети, тј. уазак у евхаристијску зајеницу 
— у Цркву? Црква је апсоутно свесна а ће уи увек ити грешни, шта 
го чинии, па и еа у скау са законом, јер нема човека а и јеан ан 
поживи на земи а а не греши. Нећемо се спасти испуњењем закона, него 
10 Узмимо као пример јеванђеске приче: о уном сину, о жени уници, о ужницима, 

о митару и фарисеју и многе руге.



62|Мидић, И., Пролем смрти у хришћанској теологији 

је Госпо тај који нас својом уаву спасава, кроз нашу зајеницу са њим, 
уав према њему.

Нажаост, онтоошки проем смрти и вечног живота маи рој хриш-
ћана анас вии као гавни проем човека и свих створених ића. За сав-
ременог хришћанина теоога, центрани проем је морани, а не умирање 
уи и цее прирое. Зато не могу а схвате а су се Свети оци Цркве а-
вии онтоошким проемом. Данас је мао теоога који Цркву и теоогију 
повезују са онтоогијом.

6. Закључак

Тема оноса етике и онтоогије, којом се авимо у овом тексту, може се 
учинити као нешто ново. Многи теоози сматрају а ова тема уопште није 
итна за хришћане, јер не само а није постојаа у прошости, већ не постоји 
ни анас. Може се учинити а проем онтоогије, тј. проем смрти, не 
постоји као проем у Цркви ни у теоогији светих отаца, из простог раз-
ога што је уска уша есмртна. Наравно, има и екстремних мишења 
и закучака међу савременим хришћанима и огосовима, а указивање 
на онтоошку имензију као суштинску, нагашавање разике која постоји 
између онтоогије и етике и ставање у први пан онтоогије науштр етике, 
има за посеицу морани иераизам и поривање саме суштине Цркве, 
оносно неригу за оно што човек чини и како живи.

Проем онтоошког ии етичког приступа хришћанству оувек је посто-
јао у Цркви. Суко између онтоогије и етике у контексту спасења човека 
је постојао и у првој Цркви. О томе нам свеоче ројне јеванђеске при-
че: о раницима у винограу, о царинику и фарисеју ит., ге се иректно 
крше ии ставају у руги пан етичке норме и њихово испуњење — зара 
онтоогије. Посено је иникативна Спаситеева Бесеа на гори, у којој се 
у први пан става онтоошки проем, а не етички ни социјани прое-
ми. Љуи, поре онтоошког, имају, наравно, и руге проеме које жее а 
реше. Јеан о њих је и проем за. Сви они, међутим, а пре свега проем 
за у свету, извиру из проема смрти. Каа не и ио смрти, ни страха о 
смрти, не и ио ни многих грехова које анас познајемо, а ни самог за. 
Зато је потрено а се најпре овај проем реши, јер и се она решии и ру-
ги. Христос је ошао а творевини â живот у изоиу. Спасите нагашава 
а ће оазак Царства Божјег и укиање смрти решити и све руге уске 
проеме: социјане, руштвене, етичке ит. Тачније, из овога се вии а је 
онтоогија, која се ави питањем вечног постојања човека, важнија о ети-
ке, о онога шта човек чини у оносу на етичке законе, као и о социјаног 
и руштвеног стања човека.

Онтоошко вреновање човека у Јеванђеу не пренерегава уско пона-
шање ни начин на који човек живи. Бројни су примери у Јеванђеу и ко 
светих отаца који указују а се Црква веома рине о томе како човек треа 
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а постоји. Ове је реч о несхватању хришћанске онтоогије, ии, тачније, о 
погрешном схватању правосавне онтоогије.

Истовремено, авећи се онтоошким проемом човека, Црква не зао-
рава ни његове социјане и руштвене проеме. Међутим, постоји разика 
у приступу овим проемима. Приоритетна уога Цркве јесте а решава он-
тоошки проем човека, а не етичке и социјане препреке, а решењем про-
ема смрти решиће се и руги проеми. Црква треа а се ави пре свега 
онтоошким проемом, пошто њега не може решити нико осим Цркве, ок 
руге проеме могу решавати и руге институције, као што их и решавају 
ое него Црква.

Хришћански живот, изграђен на законима и мораним заранама, о-
нео је ефекте супротне о жеених: немора и ицемерство живота. Наи-
ме, ако је хришћански живот поставен на законима и заранама, оавезно 
се оживава као атак на уску сооу, по правиу изазивајући супрот-
не ефекте, зато што човек, ранећи сооу, рани јеино ожанско у сеи, 
тј. рани своје уско остојанство, које извире из тога а је икона Божја у 
прирои. Савремени човек, по утицајем нових научних октрина које му 
откривају ругачије посматрање живота, све више оацује старе прототипе 
понашања, све више се осоађа мораних стега које му је наметнуа Црква 
кроз минуе векове. Тако оази у суко са Црквом и Богом. Јаз између 
савременог руштва и Цркве све више се проуује тзв. секуаризацијом 
руштва, изазивајући кризу оноса човека и Бога. Како ће Црква променити 
начин постојања савременог човека о етичког у онтоошки?

Навеени захтев може ити испуњен само ако човеку приступимо са он-
тоошке стране, као смртном ићу коме треа спасење о смрти, оносно, 
ако понашање човека виимо као оно које циа на остварење есмртности, 
макар и машио тај ци. У ту сврху Црква може понуити човеку Литургију 
као ек против смрти. Литургијска зајеница је својим постојањем оувек 
иа свеочење о новом свету, који се не остварује на сиу, претешким сте-
гама и ременима које на човека трпа етика, већ својом освећујућом сиом. 
Литургија није ео уи, него Бога. Нико не може осооити човека и 
прироу о ропства распаивости осим Сина Божјег — Христа, оносно 
синова Божјих, што упућује на литургијску зајеницу. Кроз Литургију, чо-
век је позван на сооу постојања, на сооу еце Божје, која се пројавује 
као уав према Богу и према ругом човеку у Христу. На тај начин човек 
учествује у оновењу света.

Овакво схватање истинског постојања човека и прирое, које поразу-
мева поеу на смрћу, има за посеицу схватање Цркве као итургијске 
зајенице, као Духом оствареног јеинства уи и прирое са Христом. Тако 
уи постају конкретне и непоновиве ичности, јер превазиазе смрт.11

Закучујући, не жеимо рећи а ће итургијско виђење човековог жи-
вота створити рај на земи и а ће решити проем за, неправе и мораа 

11 У овом контексту иће се поистовећује са зајеницом, са ругим, прироом и Богом.
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у свету. Напротив! Чак ни у Византији, коју многи с ностагијом везују за 
иеани хришћански живот, ово ника није иа реаност. О овоме јасно 
свеочи историја Византије и историја Цркве. Овакав уски сан о „рају на 
земи“ створиа је запана цивиизација, која није темеиа постојање чо-
века на Литургији, него на етици. Земаски рај морано савршеног руштва 
произво је запаног рационаизма, а не итургијског искуства. Евхаристија, 
која је сачувана у Правосавној Цркви, престава есхатолошко виђење 
света, у коме неће ити смрти,12 али и прототип за начин живота сад 
и овде у историји. Есхатон, тј. вечни живот као коначно осоођење о 
смрти није проукт уских сиа и историјског развоја, како о томе гово-
ри етика, већ ар Божји који оозго сиази Духом Светим. Дух Свети је тај 
који својим сиаском оноси у историју есхатон, оносно рај, ии Царство 
Божје. Свет у Литургији није онај какав се са појавује, већ постоји како 
ће ити на крају, ка Христос поново ође и ефинитивно укине смрт кроз 
васкрсење мртвих.13 Есхатон је кроз Литургију, и као Литургија, присутан у 
историји, аи се не поистовећује са историјом, не претвара се у историју. На 
то указује смрт, аи и несавршеност уског руштва. Смрт још увек постоји 
у историји и она опомиње а коначни ци још увек није остигнут. Смрт је 
изгуиа ону оштрину и трагичност коју је имаа пре васкрсења Христо-
вог, аи још увек није престаа а постоји.14 И поре тога што хришћанска 
онтоогија још увек није остварена у историји, на шта указује сама историја 
Цркве, Литургија остаје као живо присуство есхатона и свеочанство а ће 
итка против смрти ити коначно оијена.

Даке, правосавни Исток не вии у морау суштину хришћанског живо-
та, већ њу вии у Евхаристији. Без озира шта чинии, грешни смо, зато што 
смо смртни, а смрти се можемо осооити јеино кроз руги оазак Хри-
стов и васкрсењем мртвих. Васкрсење из мртвих јесте ар Божји, а не про-
изво уског повига. Јеино Госпо осоађа о смрти, и то у посењем 
огађају историје, прииком ругог оаска Христовог, каа ће мртви вас-
крснути, што је врхунски израз уави Божје према творевини. 

12 Уп.: Св. Дионисије Ареопагит, О нееској јерархији, као и тумачење ове књиге Св. Мак-
сима Исповеника (PG 4). Такође в.: Св. Максим Исповеник, Мистагогија, РG 91, 690 и 
ае (српски прево у часопису Св. Кнез Лазар 3 (7); 4 (8); 1 (9); 2 и 3 (10 и 11).

13 О овоме в. опширније у мојој књизи: Биће као есхатолошка заједница, Оор за про-
свету и кутуру Епархије раничевске, Пожаревац, 2008.

14 В. о овоме опширније у: Florovsky, Georges, „The Resurrection of Life“, Bulletin of the Harvard 
University Divinity School, XLIX, No. 8 (April, 1952), 5–26.
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The Problem of Death in Christian Theology
(Ontological and ethical perspective)

The death is the last enemy to man and to whole creation. Because of that, a 
problem referring to death has to be the central one in theology of the Church. 

Dying is abolishment of the concrete person, not of essence, nor of one part of es-
sence. There is neglecting the problem of death in Christian theology, today. We 
are witnesses of the fact that modern Christian scientists offer us ontological con-
ception which lessens presence of death inside of creation, by imputing immortal 
character to essence of created beings. Christian theology is, also, in danger to 
replace ontological character with some kind of moralism. Relation of ontology 
and ethics has great importance for modern theology, because of fact that ethical 
perspective neglects death and resurrection, as key theme for Christian theology.

Key words: Resurrection, Liturgy, Eucharist, death, ontology, ethics, sin, per-
son, essence.
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