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Abstract: Ра престава увођење у ијаог између неких аспеката огосовске 
миси и закучних ставова моерне научне космоогије. Тачка пресека космо-
огије и теоогије је у новије време попуаран тзв. „антропички принцип“, који је 
промовисаа савремена космоогија. Он је својеврсни разог стварања света — 
како у науци, тако и у теоогији — с тим што огосове сматра тајну Христову 
као ци и основни разог зог којег је Бог створио свет. Све је створено како и 
учествовао у тајни Христовој, која је есхатоошка стварност, аи и историјска, 
присутна у конкретном евхаристијском огађају. Ра је наахнут „општим ставо-
вима“ из теоогије св. Максима Исповеника, посено о тајни Христовој, кретању 
ића ка Богу, о Логосу и Литургији. Свет се неће завршити у топотном коапсу о 
коме говори космоогија, него у Христу, који је нови почетак света и уског роа. 
Key words: веики прасак, космос, стварање, антропички принцип, ци, Литур-
гија, св. Максим Исповеник, Христос, сјеињење, есхатон.

Уво

Оомаћено је уверење а су наука (у аем тексту: космоoгија) и теоогија 
још о времена коперниканског орта оасти ез пресека: ое „ха-

не“ и уаене јена о руге. Истина је а понека теоогија извои своје 
закучке не осањајући се на резутате прироних наука (као а се ништа 
није огоио), а не овои у везу проверене ставове неке научне исципи-
не са чињеницом Божијег откровења и еовања — ии, ако их и овои у 
везу, она то остварује на јеан апоогетско-иеоошки начин, чиме престаје 
а уе — теоогија. 

Наука пак опстаје понека као самозатворени, езотериjски и неразумиви 
систем, који не признаје не само реаност Откровења него чак ни најее-
ментарнију прирону реигиозност човека истраживача током његовог на-
учно-истраживачког процеса. Њихова цеовита повезаност јева а је на 
виику. Наравно, теоогија Цркве има своју космоогију (и космогонију), ок 
само неке савремене космоогије укучују Бога у своје хипотезе. 
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Пона сарања мога и се остварити само у смису оостраног упо-
знавања и овођења у креативну везу њихових фунаментаних ставова, 
искучујући сваки иеоошки и чак „реигиозни“ приступ, а укучујући 
цеовити (хоистички), тееоошки и егзистенцијани. 

У овом чанку покушаћемо а, на најуопштенији начин, прикажемо кос-
моошка начеа теоогије, извоећи као закучак став а је могуће гово-
рити о космогонији укучујући теоогију, те а је — оратно — теоогији 
потрена савремена наука, не као „сушкиња“, него као носиац истине о 
еу стварности иза које такође стоји Бог. 

Затна нит ијаога иће „антропички космоошки принцип“. 

О космоошким моеима1

Старе космогонијске моее, као ни срењовековне, нећемо навоити 
(Аристотеов, Птоомејев, Коперников). Прва ва заоиазимо јер су пре-
вазиђени, а трећи (Коперников) јер је неовоан, те преазимо на моее 
настае током XX века, који оносе сасвим нова квантитативна теоријска 
превиђања. Да и опстаи, теоријски моеи свемира морају ити оцењени 
опсервационим поацима моерне астрофизике. О веиког роја поатака 
о којих астрофизичари оазе у осматрањима, тек систематском анаизом 
оази се о маог роја итних (експериментано потврђених!) уз помоћ 
којих се може извршити оцена вааности космоошких моеа. 

Астрономија је напреоваа огромном рзином, о наажења нових не-
еских ојеката и закона о проширивања посматрања и увођења њихових 
нових метоа, ансирањем уређаја за осматрање у орите око Земе (као, на 
пример, ИСС међунарона свемирска станица 340 км о Земе, теескоп 

„Ха“ на 580 км, „Лансат“ 7–700 км о Земе, ГПС на 19.000 км и геоста-
ционарни сатеит на 36.000 км о Земе, као и чувени свемирски теескоп 

„COBE“), захваујући којима наука има проор у уоки свемир. 
Навеимо неке опсервационе метое:
1. Пребројавање галаксија
Ова анаиза је показаа а је рој гааксија у свим смеровима исти. Наиме, 

преројавањем све аих гааксија ошо се о веиког степена јенакости 
ових ројева у свим смеровима. Астрофизичари су из тога извеи закучак 
а је свемир изотропан, тј. свуа исти, те отуа и а је свуа исте густине, а 
је хомоген. 

2. Спектрална анализа
Овом метоом откривено је присуство неких хемијских еемената у 

звезама и гааксијама уз помоћ анаизе емисионих и спектраних инија. 
Наиме, свака звеза има разичити сјај, оносно спектар разичитих 
оја. Њиховом анаизом и упоређивањем са апсорпцијом оја хемијских 

1 Реа Попић, „Космоошки моеи“, Гравитација и космологија; Свеске физичких наука 
(СФИН) 2/II (1989), 157–178; Брајан Грин, Елегантни космос, Хеиос, Смеерево, 2009.
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еемената астрофизичари су прецизно ореии који су хемијски еементи 
присутни у звезама. Тако су извеи закучак а су воник H1 и H   

2, хеијум 
Hе3 и Hе4 , као и итијум Li1   

 ,
 оминантни у звезама. 

3. Помак спектралних линија
Испитивањем спектра звеза и гааксија научници су (почетком XX века, 

тачније, 1912; Сајфер) приметии а се оје спектра које су емитовае зве-
зе померају према црвеном крају, тј. према црвеној оји на спектру. Ово је 
значио а се звезе и гааксије о којих нам оази светост уаују о 
посматрача. 

Научник Ха посветио се изучавању уаености гааксија и проучавању 
спектраних инија што су настае о светости која оази са звеза и 
гааксија. Установио је 1929. г., на основу касичног Доперовог ефекта, а 
се ко већине гааксија јавао црвени помак, тј. померање инија спектра ка 
црвеној инији, што је значио а су светост емитовае гааксије и звезе 
које су се уаавае о посматрача, тј. о Земе. 

4. Микроталасно зрачење
Два америчка физичара из аораторије „Bell Telephone“ у Њу Џерсију, 

Пенцијас и Висон, заеежии су 1965, испроавајући осетиви микро-
таасни етектор, некакав шум који као а је оазио непромењен, ма у ком 
правцу ио окренут етектор, и који као а је оазио изван атмосфере. Уз 
то, шум је остајао исти ању и ноћу, и током цее гоине. Закучии су а то 
зрачење оази изван гааксије, оносно а је у питању шум из ране васионе 
који је исти у свим правцима, па је и васиона (виео се касније) иста у свим 
правцима. За ово откриће микротаасних зрачења из веома ране васионе 
Пенцијас и Висон оии су Ноеову награу за физику 1978. гоине. 

Након изожених опсервационих метоа које оцењују вааност космо-
ошких моеа, навешћемо укратко ве основне космоошке параигме:

1. Мое стационарне васионе и
2. Мое веиког праска (Big Bang).
Мое стационарне васионе поставии су 1948. Х. Бони, Т. Го и Ф. Хој. 

По њима, васиона је приижно иста у свим временима и у свим тачкама 
простора. Материја се непрекино ствара и из ње настају нове гааксије. 

Веиког праска није ио, те ни Бога као творца васионе. Густина васионе 
је константна, васиона се непрекино шири, њена маса расте. У овом моеу 
захтева се непрекина произвоња материје свуа у свемиру, што се никако 
није мого потврити експериментом. 

Поаци које су оии астрофизичари о изотропији и хомогености васио-
не потврђују стационарни мое, поаци о црвеном помаку такође, међутим, 
поаци о раном космичком шуму противрече стационарном моеу, који 
искучује веики прасак, самим тим и емитовање микротаасног зрачења 
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које су етектоваи Пенцијас и Висон. Опсервационим поацима за саа у 
науци не противречи Фриманов мое. 

Руски космоог Аексанар Фриман2 је 1922. г. засновао мое свемира 
који је изотропан (тј. истоветан у свим смеровима посматрања) и хомоген (тј. 
свуа исте густине у исто време). По овом моеу, све гааксије се међусоно 
уаују, попут аона са нацртаним тачкама који се поако наувава. По-
што се аон шири, размак између тачака се повећава. Уз помоћ Хаовог 
открића ширења васионе, Фриман је поставио три моеа њеног ширења. У 
првом, васиона се најпре шири, а потом коаира, простор је закривен око 
самога сее и коначан је. У ругом, у којем се васиона заувек шири, простор 
је закривен попут сеа, есконачан је. Простор је раван у трећем моеу, 
те је васиона есконачна. 

Сви Фриманови моеи сажу се у сеећем:
У неком тренутку у прошости,3 пре 10–20 хиаа мииона гоина, уа-

еност између гааксија је иа равна нуи. У том тренутку, каа су густина 
васионе и закривеност простор-времена ие есконачне, и из јене ес-
коначно мае и есконачно густе тачке (из сингуаритета) настао је свемир 
огађајем названим — велики прасак (Big Bang). Хаово откриће ширења 
гааксија ао је овом моеу искуствену основу. У овој тачки (сингуари-
тету) нису важии прирони закони (закони физике), јер су примениви 
само за равно и хомогено простор-време, које је у сингуаритету есконач-
но закривено, те је извеен закучак а је време почео веиким праском, 
пошто је есмисено ио питати се шта се огађао пре веиког праска. Из 
опште теорије реативности (Ајнштајн, 1916) Фриман је извео мое неста-
ционарне васионе која се шири, што су потврии Пенроуз и Хокинг 1970, 
сматрајући а је сингуаритет морао а постоји, тј. а је васиона почеа а 
постоји о веиког праска. 

Знатно касније научници су закучии а је квантна механика у могућ-
ности а опише огађаје у почетку, јер је проучаваа есконачно мае и-
мензије, што је воио опуњавању опште теорије реативности теоријом 
микрокосмоса и наговестио рађање јеинствене теорије свега ии веике 
ојеињујуће теорије (квантне гравитације), која и коначно аа оговор на 
питање — зашто уопште постоји васиона, ии зашто уопште постоји нешто 
а не ништа. Пре ње, касична Њутнова теорија гравитације опуштаа је а 
васиона ии има почетак у простору и времену ии је постојаа оувек, ок 
је Ајнштајнова општа теорија реативности говориа а васиона има поче-
так у сингуарности. 

Концепција експанирајуће васионе, коју је најпре поржао Хокинг, није 
искучиваа Бога — творца, међутим, касније је управо он (Стивен Хо-
кинг), користећи квантну теорију гравитације, преожио мое самосвојне 

2 Ђорђе Живановић, „Проеми реативистичке космоогије“, Теорија, 1–4/XXII, 1979, 41–
47.

3 Стивен Вајнерг, Прва три минута, Београ, 1981.
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васионе која нема сингуаритет, која је коначна и ез граница (попут ко-
начне неограничене сфере), која оувек постоји и јеноставно јесте — што 
све искучује Бога. Ову хипотезу Хокинг је изожио у Ватикану 1981. на 
зајеничком скупу научника и теоога. 

Но, ојеињена теорија квантне гравитације тек опушта а је васиона 
таква (самосвојна), а укоико и укучује Бога, она му оеује изор физи-
чких закона који већ постоје и по којима се васиона ваа, аи не и само 
твораштво Божије као такво. Даке, тек са квантном теоријом гравитације 
отвориа се могућност а простор-време уе коначно и езгранично, те а 
нема почетка нити створености васионе. По Кару Поперу,4 можемо ити си-
гурни а је нека теорија, чак и ова, ваана тек она каа се експериментом 
може потврити; о таа она је још увек хипотетична. 

Са руге стране, теорија веиког праска, која увои почетак васионе и 
тиме импицитно укучује Творца, такође није експериментом потврђена, 
маа није ни оповргнута — јеноставно, остаа је на снази. Ове прескачемо 
руге космоошке моее, попут оних који произиазе из првог Фримано-
вог става о низу сукцесивних васиона које посе периоа ширења преазе 
у фазу скупања о сингуаритета, а и новим веиким праском из њих 
настае нове васионе, и тако у ескрај, са понавањима. Такав мое и им-
пиковао поикосмизам, оносно постојање јеног мегакосмоса који стано 
у сеи рађа нове космосе, о којих је јеан и наш у којем смо. 

Навеимо и а су моеи Лифшица и Хаатникова покушаи а изегну 
веики прасак, маа на начин супротан Хокинговом, међутим, ни они нису 
изржаи научну критику. Коначно, постоје и руги моеи, као, рецимо, Де 
Ситеров (1917), Каснеров (1921), Гееов (1945) и Леметров ии Роертсон–Во-
керов из 1927, који су коначно утемеии теорију веиког праска. Све ове 
теорије су математички гомазне, сожене и за аика неразумиве, те смо 
их ове сажеи. 

Антропички принцип између космоогије и теоогије

На питање како је настаа васиона наука аје оговор у некоико мое-
а, о којих је мое експанирајућег космоса из есконачно закривеног 
простор-времена (сингуаритета) и есконачно густе тачке у којој не важе 
општи физички закони — најприхвативији. Овај инфаторни мое5 (ва-
сиона се шири, изотропна је и хомогена) упућује на чињеницу а је Бог ини-
цирао и интервенисао „споа“, те га укучује у стварање. Простор-време 
и читава васиона имају границу ии почетак. Шта је ио пре, није могуће 
сазнати. Стивен Хокинг, са руге стране, сматра а је замисао о коначном 
аи езграничном космосу (који је самосвојан и који постоји оувек, не-
створен о Бога) ипак само претпоставка, јер таква теорија не може ати 

4 Кар Попер, Трагање без краја, Ноит, Београ, 1991.
5 Инфаторни мое је највише разраио Аан Гут 1981. Виети: Миан Мијић, „Квантна 

и инфациона космоогија“, СФИН 2/II (1989), 179–202.
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превиђања која се покапају са наазима посматрања, маа је он приста-
ица таквог моеа.6

На питање зашто васиона уопште постоји (и зашто постоји аш таква 
какву је ми виимо) у науци нема јеинственог оговора. Тек и можа, по 
Хокингу, уућа цеовита теорија ии веика ојеињујућа теорија (о којој 
је сањао Ајнштајн, а саа и Хокинг) иа поога за разумевање разога 
постојања нас и васионе. Експицитно, Бог још није „изачен“ из космоогије. 
Ствар је вере научника хоће и га укучити у стварање ии не. 

Ипак, у посење време у науци је понуђена — као оговор на питање 
зашто виимо васиону онакву каква јесте — хипотеза која тври а је та-
квом виимо зато што постојимо. Прецизније речено, васиону виимо ка-
ква јесте, јер не исмо, а је ругачија, ии ове а је посматрамо. Заправо, 
поставен је антропички принцип у космоогији,7 који за разог стварања 
васионе узима претпоставку по којој Бог ствара свет веиким праском и на 
његовом почетку постава такве параметре (физичке законе) са цием а 
се уз помоћ њих створе оговарајући аи усови потрени за формирање 
и настанак живота, те на крају и самог човека. Примера раи, а је Бог ство-
рио еектрон са мао ругачијим еектричним наојем, то и овео о сас-
вим ругачијих међучестичних оноса, који и формираи сасвим ругачију 
васиону, и у њој не и ио усова за настанак живог света и човека. Даке, 
оарани су аш такви почетни физички усови и закони (усе езрој ру-
гих могућности) који и на крају евоутивног процеса формираи усове за 
настанак живота и човека. 

Постоји саи и јаки антропички принцип, а њих нећемо етано ораз-
агати, маа је важно истаћи а оа увое у космоогију питање разога и 
циа стварања света, ојашњење смиса постанка космоса, те тако увое у 
физику и антропоцентричност.

Укратко, по саом антропичком принципу, о свих параметара космоса 
највероватнији су они који овое о настанка живота и човека. Јаки прин-
цип ојашњава а космос мора имати такве осоине какве и у јеној фази 
његовог живота омогућие настанак живота и човека. Овим принципом је 
увеена контратеза коперниканском орту, аи и питање смиса, којим се 
нису много авии научници. Космотеијски проем и тееоошки прин-
цип поново уазе у науку отварајући питање: није и ипак човек разог и ци 
стварања света? О Коперника о наших ана антропоцентричност је увеи-
ко изегавана управо измештањем Земе из центра васионе, што је овео 
о огромног напретка науке, ок се навееним принципом, изгеа, увои 
нова параигма. Схоно реченом, закучимо о антропичком космоошком 
принципу сееће: Бог је створио космос, рецимо огосовски, из неића у 
иће, поставивши управо прироне законе такве какви су, те затим аш та-
кву инамику инфационе васионе и оносе у честицама са међуејством 

6 Стивен Хокинг, Кратка повест времена, Београ, 1996, 144.
7 J. Barrow and F. Tipler, The Antropic Cosmological Principle, Clarendon Press, Oxford, 1986.
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сиа (гравитационе, еектромагнетне, сае и јаке) са цием а, каа се стек-
ну усови, створи човека, раи којег је све то и започео. 

Наравно, многи се, оштро критикујући антропички принцип, с овим не 
сажу, попут С. Хокинга и пристаица нехомогених, пураистичких ии 
стохастичких космоошких моеа. Они оацују првоитни сингуари-
тет и Божији упив, аи тиме што та хипотеза (антропички принцип) ипак 
постоји као могућност отвара се простор за ијаог са теоогијом на jеан 
потпуно нови начин, осоођен схоастичко-апоогетско-креационистич-
ког приступа. Антропички принцип, оносно његова основна поставка, по 
којој је човек разог и ци стварања, може ити затна нит ијаога између 
савремене космоогије и савремене теоогије. Да и су она теоошка и кос-
моошка сфера разичите исципине ии имају пресек у поменутој оа-
сти? На ово питање оговара антропички принцип. Постоји низ оасти у 
којима теоогија има пресека са космоогијом и о то се не можемо огушити. 
Гавне тачке пресека ие и: појам стварања ни из чега (у теоогији) и ве-
ики прасак (у космоогији). Да и је, затим, ијаог теоогије (хришћанске, 
црквене, светоотачке, проше и савремене) и космоогије (космогоније, сав-
ремене, научне) само посеица тога што „реигиозне“ ставове заступају на-
учници верници ии тога што ое оирују зајеничку оаст, која се не мора 
увек скривати иза математичког руха и теоошких спекуација?8 Фиософ-
ски став нечим мора ити унапре опосреован,9 у нашем сучају: ии су 
космогоније са теоошком поогом и позаином ии нису. Наравно, Бог не 
може стати у космоошке јеначине, аи у завршне закучке може. Коначно, 
Бог иијског искуства се и не може сместити у огику, нити се њоме може 
оухватити и описати, што не значи а је противогичан и а се не може 
„сместити“ у научну космоогију. И, на крају, о ком Богу говоримо каа се 
упуштамо у ијаог са физичарима, астрофизичарима, космоозима? Као 
оговор рецимо — Света Тројица. Да и, ае, говоримо о теоогији као кон-
фесионаном уеђењу и иеоогији ии о теоогији као егзистенцијаном 
тумачењу истине о Богу и космосу? Црква има теоогију схваћену у овом 
ругом смису. 

У светости ових начеа, укратко ћемо изожити огосовски став о раз-
огу и циу стварања космоса и повезати га са антропичким принципом 
савремене космоогије. 

Богосове такође има свој „антропички принцип“ као разог стварања 
и ци раи којег је „постао све што је постао“. 

Космос се, као цеина, тиче и теоогије. Ставoви о ширењу васионе (ин-
фациони мое), инамичком пусирању и непрекином кретању имају 

8 Петар В. Грујић, „Космоогија и реигија“, Гледишта, 3–4/1996, Београ, 1996, 14–30.
9 О томе виети: Вернер Хајзенерг, Физика и метафизика, Београ, 1972; „Прирона на-

ука и реигијска истина“, Источник, 3–4, Београ, 1992, 160–167; Макс Панк, „Реигија 
и прирона наука“, Источник, 5, Београ, 1993, 114–123; А. Ајнштајн, „Прирона наука и 
реигија“, Источник, 5, Београ, 1993, 124–128. Раомир Ђорђевић, Увод у философију 
физике, Јасен, Београ, 2004.
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својих основа у огосову. Кретање је уткано у цеокупну материју и енер-
гију космоса, који се креће управо зато што је несавршен и неовршен, те 
кретањем о самог свог почетка тежи нечем савршенијем и оем. О кре-
тању ће ниже ити речи, а саа навеимо теоошки разог стварања ко смоса, 
из пера св. Максима Исповеника. 

Тајну Христову реч Писма назива Христом… тј. јено је и исто Христос и 
тајна Христова. А то очигено јесте неизрециво и несхвативо сјеињење 
по Ипостаси Божанства и човечанства, овоећи на сваки начин човечанство 
у јено са Божанством, принципом Ипостаси, и чинећи јену сожену Ипо-
стас оавога… То је та Веика и Скривена тајна. То је ажени крајњи ци 
раи којега је све створено. То је тај ожански ци, презамишен пре почет-
ка свих ића, којега оређујући кажемо: а је он унапре смишен свршетак, 
раи којега је све, а он није ни раи чега. Геајући на овај ци, Бог је створио 
суштине постојећих ића… раи Христа, тј. раи тајне Христове, оии су 
сви векови и све што је у тим вековима у Христу почетак и крајњи ци ића.10

Црква зна уину разога стварања космоса — што је изражено теоогијом 
св. Максима Исповеника — и оговор на питање зашто је васиона настаа 
веиким праском и зашто је Бог направио аш такве почетне усове и фи-
зичке законе који су овеи о настанка човека. Човек, аи не само огоени 
човек већ и Христос Богочовек, раи којег је све покренуто, стоји у основи 
теоошког „антропичког принципа“. Космос је створен ни из чега, са цием 
а се у њега настани Бог, а у њега уђе Син Божији својим овапоћењем како 
и у сеи сјеинио читав космос са Богом Оцем и „оспосоио“ га за есмрт-
ност, аженство и живот. Стога теоогија не може пристати на теорије о 
топотној смрти и коапсу васионе, јер је уућност простор вечног живота 
и савршенства човека и света. Раст и ширење света је његово непрекино 
ново стварање и инамички хо ка савршенству. То је ци који тек треа 
остићи, сјеињење с Богом Оцем у Христу у веку који тек оази. Схоно 
томе, опет ко св. Максима наазимо: 

Све што је створено има сиу ии енергију а се креће и то ка јеном циу 
који је изван њих, у коме ће остићи мировање као испуњење своје тежње. 
Ништа о онога што је створено није само сеи ци, зато што и у противном 
ио само сеи узрок, оносно ио и нестворено, еспочетно, непокретно, 
немајући потрее ни према коме а се креће.11

Чињеница а се човек и космос крећу12 указује на њихово несавршенство, 
смртност, оносно на тежњу ка изавењу о ништавиа, које је ван њих, 
у Богу, зог чега се и крећу ка Њему. Ци тога кретања је тајна Христова 

10 Прево преузет из: епископ Атанасије (Јевтић), „Протоогија и есхатоогија Светог Мак-
сима Исповеника — кратко ојашњење Максимових Оговора 59. и 60. Таасију“, Ви‑
дослов 37, Треиње, 2006, 22–23.

11 Прево преузет из: епископ пожаревачко-раничевски Игнатије (Миић), „Онто огија 
и етика у свету христоогије Св. Максима“, Саборност 1–4/IX, Пожаревац, 2003, 24.

12 О кретању виети у: епископ Максим (Васиевић), „Сиа у немоћи. ’Начин постојања’ и 
’закон прирое’, Допринос Светога Максима Исповеника теми превазиажења тварно-
сти“, у: Архи ке Телос, Луча XXI–XXII (2004–2005), Никшић, 2006, 423–434.
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— Богочовек Христос, о којег је све почео. Цием раи којег је Бог све 
створио оређује се и осмишава почетак. Тек на крају (схваћеном као циу) 
космос остиже свој прави и пуни почетак, јер је створен како и учествовао 
у сјеињењу са Богом Оцем у овапоћеном и васкрсом Христу. 

Христос, савршени Бог и савршени Богочовек, центар је космоса, раз-
ог његовог стварања. То је есхатоошка тајна која је присутна ове и саа; 
ругим речима, она почиње из историје и тежи тачки „омега“, у којој ће се 
ујеинити и ојеинити све што је створено, о микрочестица о човека, 
оухватајући све разаине, разеености и мегапросторе, са среиштем у 
ичности новог човека, Богочовека Христа, који је саоран и који у сеи све 
саржи. Покрет створених ића таа ће се завршити у њему као крајњем и 
жееном циу. За то је васиона припремана и спрема се, за тај веики сусрет 
и сјеињење, раи чега је у њу заожен покрет. Почетак учествовања у тајни 
Христовој остварив је у тајни Цркве, оносно у Евхаристији, која је цеи Хри-
стос. Тајна Христова почиње у историји као тајна Цркве, те расте у ескрај, у 
вечну космичку Цркву ии вечну „космичку Литургију“, у незастариви ес-
коначни век. Историја, време, материја, живи свет, све вииво и невииво 
са човеком као круном треа а остане у свеоухватном јеинству са ко-
смичким, есхатоошким и евхаристијским Христом, што значи — а поста-
не Црква: нова зајеница човека и космоса са Богом Оцем у Христу, новом 
Богочовеку, у Духу Светом. 

Изнети ставови извеени су из огосова св. Максима Исповеника и 
наахнути његовим учењем о огосима ића, есхатоогији, кретању, тајни 
Христовој и месту човека као посреника у космосу. Како је ове реч о о-
ирима између космоогије (научне) и теоогије, навешћемо још неке важне 
закучке из миси св. Максима Исповеника.13

Геајући на Ци, на тајну Христову, која престава сјеињење човека 
и космоса са Христом и у Христу са Богом Оцем, саејством Светога Духа, 
Бог је створио свет као израз сопствене вое. Управо је воа Божија ууће 
сјеињење света са њим у Логосу Божијем, тј. Сину Божијем. Стога је узрок 
стварања ића и све творевине не на почетку стварања, већ у огађају који 
тек треа а ође. То је огађај уућности, Други и савни оазак Хри-
стов и васкрсење мртвих, васпоставање Царства Божијег и живот вечни, 
у којем треа а учествује читава историја роа уског, како и заоиа 
своју пуноћу, вечно постојање и истинитост. Посењи огађај је нови по-
четак и ново стварање, ново откровење, те зато уући огађај као тачка 
„омега“ осмишава и чини истинитом тачку „афа“ (стварање света), јер је 
крај савршенији, ои, истинитији, зато што је коначна поеа на смрћу, 
превазиажење пропаивости и остварење истинитог, вечног живота.14

13 Виети цеу књигу: Архи ке Телос, Луча XXI–XXII (2004–2005), Никшић, 2006, 1–687.
14 Епископ Атанасије (Јевтић), „Протоогија и Есхатоогија Светог Максима Исповеника“, 

Видослов 37, Треиње, 2006, 19–35.
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Центар света, среишна тачка, куч све творевине и њен разог јесте 
Логос Божији, Христос, овапоћени и васкрси, који у сеи саржи све ве-
кове и сва времена, ујеињује све поее и усреоточава сва растојања. На 
почетку и на крају стоји Личност, саорна и свеоухватна, сва космичка 
историја око њега као центра креће се мирујући — зато св. Максим каже а 
је то сјеињење Бога и човека, престанак кретања, „вечно крећуће се стајање 
и стојеће кретање“, кретање које ће се зауставити15 у вечном спокоју осмог 
ана, у „неизрецивом заовоству и раости оожених“ који „непреки-
но уживају“ у остварењу своје исконске жее, сјеињени са жееним Хри-
стом. Хармонија и космичка симфонија, савршенство и ска, наступају тек 
по васкрсењу мртвих и Другом оаску Христовом. Но, човек и свет имају 
ове преокус те тајне у Литургији као икони уућег космичког огађаја. 
Космичка Литургија је прототип и узрок из које реаност, истину и сáмо 
постојање црпе саашња Литургија, аи не у смису Патоновог оноса си-
ке и параигме, већ у смису светомаксимовског оноса иконе и истине. Ко-
смички рај ии Царство Божије јесте најсигурнији опстанак творевине, аи 
и осмишење, оправање и печат читавом току времена, историји и свим 
уским зивањима и стањима (изузев греха), јер је изавење о смрти, а 
самим тим — аривање нечег новог и непознатог. 

Спасење и оожење овијају се у простору соое, најпре о стране Бога, 
а потом и човека. Човек као посреник16 и јеини сооан у прирои може 
а изрази воу и жеу читаве творевине (а то је вапај за животом), те а се 
опрееи за остварење зајенице, инамичке и реане са још реанијим и 
инамичнијим Богом и а сооним окретањем према Богу испуни воу 
Божију о самом сеи и творевини. Сооним опрееењем човека за сје-
ињење са Логосом Божијим поистовећују се воа Божија, огоси Божији, 
који су ци и назначење човеково, са начином човековог постојања, што је 
итургијски начин, а то се потом пројектује и проужује кроз сву вечност. 
Бића су створена са жеом Божијом а се оствари свекосмичко сјеињење 
са Христом у космичкој, вечној Литургији. 

Свет је створен раи соое и сооног начина постојања у зајеници 
са Богом, о које му зависи живот. Свет (Зема, Сунчев систем и гааксије) 
неће престати а постоји, ез озира на сва огичка, опсервациона и ек-
спериментана тврђења о крају, ентропији, коапсу, топотној смрти ии 

15 О кретању св. Максим каже: „Само Богу припаа савршенство и естрашће и Он је ци 
свега као пуноћа и непокретан и естрасан. Онима који су, пак, створени потрено је ићи 
ка еспочетном циу како и у овом и овим савршеним цием престаа њихова енергија 
кретања и њихова жуња, аи не а и постаа нешто руго по прирои, јер ништа о 
онога што је постао и створено неће се изменити нити изгуити своју прироу.“ Св. 
Максим Исповеник, „Амигва 7, Тумачење XIV есее Св. Григорија Богосова“, у пре-
воу еп. Игнатија (Миића), у: Архи ке Телос, 263.

16 Виети: Ларс Тунерг, Микрокосмос и посредник — теолошка антропологија све‑
тог Максима Исповедника, Београ – Шиеник, 2008, као и: протопрезвитер Јован 
Мајенорф, „Космичка имензија спасења — Свети Максим Исповеник“, Беседа 1–2, 
Нови Са, 1992, 57–69. 
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веиком сажимању, јер је Личност Божија, Бог као ичност поставио свога 
Сина у сами центар и њиме све ржи у егзистенцији и животу, те неће оста-
вити а се све распрсне, распане и раскомаа у езану неића и ништа-
виа. То су вера и поверење, који се косе са огиком и који су често премет 
посмеха „озиних“ научника, уући а еују неуеиво, хипотетички 
и неогично, супротно свим рационаним чињеницама о завршетку света и 
уског роа. Остаје поверење у оно што чини Логос Божији и што ће учи-
нити и осањање на уав Божију, „скок“ у амис постојања, на чијем ну 
није неиће већ рука Божија. Ово се не може математички описати, експе-
риментом оказати, јер је неопипиво и неухвативо, еује неутемеено 
и ез извесности, можа митски, ајковито, контраикторно… Но, реаност 
васкрсења Христовог, Црква, Евхаристија и, коначно, есхатон као „омега“ — 
уивају нау а је истина ипак на нашој страни, оносно а смо ми на стра-
ни истине. 

Христос све ујеињује и ојеињује, попут центра. Поее и распарча-
ности, о којима је писао св. Максим (нпр., пет поеа17 на: нестворено и 
створено, умно и чуно, нео и зему, рај и екумену, те мушко и женско), 
ујеињују се, возгавују и превазиазе у Христу, новом Ааму и центру 

„космичке Цркве“ у „космичкој Литургији“. Свет је стога Црква,18 створен је 
а то постане, као јеинство свих и свега са Богом Оцем у Христу, Духом 
Светим. Доајмо а ове речи нису иеоошке и оро научене фразе које се 
премештају из контекста у контекст у зависности о интеектуане потрее 
ии циа, већ тумачење истине о уућности човека и творевине, схоно 
томе, никако не неко реигиозно учење ии посена фиософска октрина. 

За св. Максима посреник у космосу је човек, аи човек сјеињен у Хри-
сту са Богом Оцем. Он је микрокосмос, јер носи читав свет у маом, оно-
сно макрокосмос, и као такав — „икона Христова“. Сроан је са Црквом, те 
је Црква његово изоражење и он њен изоразите који има сужу све-
штеничку, посреничку и крајње оговорну за читаву твар. Човек (нови чо-
век) као разог стварања има функцију измирења поеа и разеености, 
супротности. Стога своју аутентичност и истинитост не може заснивати на 
„огоеном“ човештву, већ на овапоћеном Богу Христу, који је „руги и прави 
човек“, космички нови Аам. 

Простор остварења тајне Христове је читав свет, јер он сав треа а се 
уије у Христа, не гуећи посеност. По св. Максиму, „Црква Божија је знак и 
сика цеокупног света који се састоји из суштина виивих и невиивих, 
јер се у њој огеа и јеинство и разика, као и у њему.“19 Ци света је Црква, 
а Црква је саорни Христос, есхатоошки и ове присутни, конкретно 

17 О томе виети у: Ларс Тунерг, Човек и космос, визија светог Максима Исповедника, 
Београ – Шиеник, 2008, 96–107.

18 Епископ Игнатије (Миић), „Црква као нови начин постојања човека и творевине (изна 
мораа и институције)“, у: Архи ке Телос, 546–559.

19 Навеено из: „Максим Исповеник, Мистагогија“; прево еп. Артемија (Раосаве вића) 
у: Архи ке Телос, 158–159.
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евхаристијски, аи и уући — „космички итургијски“. Живот човеков је 
кретање ка савршенству, истини и циу — васкрсењу, те коначној свеукупној 
зајеници са Христом. Кретање има свој смисао и може се сооним покре-
том вое усмерити ка оожењу као учествовању у животу Божијем, „крају и 
испуњењу свих жеа“. Кретање самог космоса о веиког праска, ширењем и 
инамичним развојем, треа а се уије у „вечнопокретно стајање“, космичку 
игру око овапоћеног Логоса, у којем су сјеињени сви огоси као жее Бога 
Оца о ићима и у хоистичку сику са центром у Христу, што је све заато и 
још неиспуњено. Свет је искупен, аи још не и преоражен. Зато тежи свом 
коначном исхоу, новом, искупеном, ујеињеном простору и новом нефраг-
ментарном времену, „вечном саа“, као „увек новом почетку“. У саашњем 
стању он је нужан, етерминисан, несооан и „везан“ физичким законима, 
те његово осоођење оази васкрсењем као теменом тачком онтоогије 
света, након чега сее мир, ска и вечна хармонија. 

Са свитањем посењег ана и васкрсењем мртвих оази Божије при-
суство као остварење живота, ескрајна раост, истина ића и постојања, 
изечење и искупење читавог космоса. Битно је и треа рећи а између 
саашњег стања — смртног, пропаивог, трошног — и оног уућег — ис-
тинитог и вечног — не постоји зјапећа празнина. Човеку је ата могућност 
а се „ухвати“ сасвим реано и живо за васкрсог Христа, који постоји као 
Црква, ове и саа. 

Стога је Црква коначни разог стварања поистовећује се са Христом Бо-
гочовеком, корпоративном Личношћу која соом оухвата све створено. 
Црква је космичка реаност и нови пореак твари, сјеињење нествореног 
и створеног у Христовој Личности, вечно итургијско агоарење и про-
стор новог учествовања ића у пуноћи живота, коју аје Бог Отац Духом 
Светим. Перспектива света је живот, трајање и вечно иће, који се заоијају 
учествовањем у животу Божијем као извору, што је, заправо, ново постојање 
ез прекиа и ична, соона есконачност. 

Разози стварања света нису, аке, езични принципи, нити је крај 
света у топотној смрти, сажимању ии коапсу, како уче неке научне 
космоогије — маа све то, чуесно и неојашњиво, аје повоа таквом 
тумачењу — већ је „крај“ у ескрају, пошто свет нема завршну тачку. Жи-
вот човека и твари, есконачни, нови, у зајеници и сјеињењу са Христом, 
јесте атернатива сваком космоошком нихиизму и гоом антропоцен-
тризму. Човек треа а постане ог по агоати, син Очев, ескрајан и 
незастарив, незавршив, вечан, оожен, есмртан (са њим и космос), а не а 
ишчезне у сажимању црне рупе и амису међугаактичких мегапростора. 
То је перспектива св. Максима, за којег је почетак, среина и крај — Хри-
стос: „све у свему, Христос“, онај који „покрива“ време и простор о праска 
о ескраја и пре којег нити је ио „неког“ нити „нечег“, јер управо он „све 
ново твори“ (Отк 21, 5). 
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***

Човек Аам је разог стварања космоса, и то човек Аам као посреник 
у творевини, сјеињен са Богочовеком новим Аамом, раи воног и со-
оног сјеињења са Богом Оцем у Духу Светом, јер је принуна „вечност“ 
равна паку. Оно што је „пропуштено на почетку“, каже св. Максим, „оства-
рено је на крају“,20 јер је „крај“ већ отпочео, а то је овапоћење и васкрсење 
Христово. Но, „крај“ ка којем тежимо као према испуњењу „исконских жеа“ 
тек се приижава, то је свекосмички жеени ци ии оожење светих21 у 

„космичкој Литургији“. 
Везу између ууће, космичке и саашње Литургије св. Максим вии 

као органску и иконичку. Штавише, саашња ће се преити и проужити 
у вечну, каа ће читав свет ити преоражен. У саашњој Литургији итни 
су: сарање око првог (епископа), вхоови и причешће као учешће у реа-
ном Христу, што је иконички покрет ка Царству Божијем, савршенству и 
жееном циу. Ту се поистовећују огоси са Логосом Христом и свака твар 
заоија свој смисао и пуноћу. Јеина разика је у томе што саа виимо 

„као у огеау и загонетки“, ок ћемо у космичкој Литургији геати Бога 
„ицем у ице“ (1Кор 13, 12). За есхатоошку стварност можемо рећи а већ 
присуствује, маа Литургија у историји ипак има свој корен у уућој реа-
ности, из које црпе сву своју истинитост, те је онос између њих као између 
иконе и истине. 

Воа је Божија а се човек и свет возгаве у његовом Сину и такви оста-
ну саоразни Божијем, непропаивом, нетруежном, ичном и сооном 
начину живота. То упућује на космичку уав ии уавно сјеињење у Ло-
госу Божијем, што отвара човеку јену ескрајну перспективу раста из савр-
шенства у савршенство и могућност напреовања у „огочовечанском стању“ 
усиновења и у ономе што је Бог зажеео каа је стварао свет. У против-
ном, све постаје есмисено и неразумиво, укоико је створено ез јасног 
циа и оређене огосности и оставено а „еи“ у ишчекивању изнена-
ног ишчезнућа, што је за човека најфатанија трагеија. Космос је, напро-
тив, устројен са итургијским презнаком и раи Литургије, коју схватамо 
као огађај узајамне уави Бога и човека у Христу. Што је још значајније, 
сáмо постојање је инамични, узајамни огађај који се ствара, изграђује и 
конституише у органској и онтоошкој зависности о уавне вое ругог. 
Читав космос је тако у оносу зависности, не физикане већ ичне и соо-
не, и зато је свет у процесу који се шири о крајње тачке, о преоражаја у 
Цркву, а она је космичка реаност и космичка Литургија. У саашњем стању, 
20 Досовније: „Јасно је, аке, свима а ова тајна која се огоиа у Христу на крају века 

(ка се навршиа пуноћа времена) јесте ез сумње потвра и испуњење тајне која је про-
машена о нашег праоца (Аама) на почетку историје.“

	 Прево св. Максима из PG 91, 1097d преузет из: епископ Игнатије (Миић) „Онтоогија 
и етика у свету христоогије Св. Максима“, Саборност 1–4/IX, Пожаревац, 2003, 41.

21 Митропоит пергамски Јован (Зизијуас), „Оожење светих као икона Царства Божијег“, 
Видослов 20, Треиње, 2000, 16–28. 
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он је нужан у свим сегментима и посојевима, прожет пропаивошћу и 
труежношћу, те остава утисак а ће се завршити у свеопштој ентропији 
система. У том сучају, Христос заиста престава атернативу и утеху на 
онтоошком и егзистенцијаном пану. Укоико је свет створен са Божијом 
интенцијом и промишу а вечно постоји у зајеници са Христом, она 
космоошко-антропоошки оптимизам има смиса. Таа су све звезе и сва 
гаактичка растојања ескрајно маа и неважна у оносу на тајну коју нам је 
припремио Бог, те је човек заиста итан, а свет антропоцентричан, маа не 
у срењовековном маниру огоеног хуманизма, који је осуиа наука, него 
у смису остварења тајне Христове. 

Укоико физичка космоогија и постави веику ојеињујућу теорију, она 
неће изећи нужност устројства света, који је тако утемеен и који се понаша 
искучиво по принуним прироним законима. Веика теорија може само а 
откуча тајну створене стварности, остајући немоћна пре амисом који нас 
еи о тајне нестворене стварности. Без ијаектике нестворено – створено 
и ез њиховог сјеињења не могу се прероити проеми пропаивости 
читавог космоса, што је аксиоматски захтев светоотачке теоогије, оајмо, и 
теоошког „антропичког принципа“. Свет не хри у неизвесност ништавиа, 
јер није натемпиран за смрт, већ а свим снагама тежи животу и остварењу 
истине ии вое Божије о човеку. У поређењу са таквим Божијим „пројектом“, 
механизам света је о ругостепене важности, те може само посужити као 
пово за ивење и савосове и за вечно итургијско агоарење, неизре-
циви хваоспев, наумну химну и непрестани псамопој Богу Логосу, његовом 
Оцу и Духу Светом, у нераскиивој зајеници са свима светима. 

Космоогија и теоогија се, аке, могу споразумети на темеу антропич-
ког принципа, с тим што теоогија ие ае, осоађајући свет о егоцен-
тричног антропоцентризма (мисимо на Бога који осоађа), о завршености 
и смрти. Физика постаје немоћна пре тајном ништавиа и може овести 
у ћорсокак и замку огичких поставки и хипотеза. Она анас јесте проа-
иистичка и остава простор за ново и неочекивано, међутим, и ти нови 
простори су само езројни могући исхои унутар јеног затвореног круга, 
оивиченог ништавиом. Физика не може наћи изаз из овога света јер се 
врти ии у микро- ии у мегапросторима, који су на крају само есконачни 
сојеви и варијанте створене реаности. Тајна покрета и кретања је ого-
совска категорија, која може иступити сама из сее само унутар Божијег 
присуства. Укоико физика и „призна“ Бога Творца, он ће јој само сметати, 
јер се не може укопити у математичку схему и огичке категорије. Физика 
се „паши“ соое и потпуно се гуи у простору непревиивости. 

У сваком сучају, антропички принцип савремене научне космоогије 
је простор на којем се физичари и теоози могу конструктивно сусретати 
воећи ијаог, чији је ци егзистенцијано сазнање а је Бог старији о 
ое (физике и теоогије), те а је несместив у њихову огику и, коначно, а 
управо он уаву вои човека и читав свет ка остварењу циа — ка тајни 
Христовој, раи које их је и створио. 
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From the Big Bang to the Cosmic Liturgy
(The introduction to the dialogue)

The work represents the introduction to the dialogue among some aspects of 
the theological thought and the concluding attitudes of the modern scientific 

cosmology. The point of convergence of cosmology and theology is recently popu-
lar, so called “the anthropological principle”, which modern cosmology promoted. 
It is the unique reason of the creation of the world, in science as well as in theology, 
where theology considers the Christ’s secret as the aim and the primary reason 
was created to take part in the Christ’s secret, which is the eschatological reality 
but also the historical one, present in the concrete Eucharist event. The work is 
inspired by “the general attitudes” from the theology of the Saint Maxim Confes-
sor, especially about the Christ’s Secret, the movement of the being to God, about 
the Logos and the Liturgy. The world will not end in the thermal collapse which 
cosmology tells about, but in Christ who is the new beginning of the world and 
the humankind. 

Key words: cosmos, creation, Big Bang, aim, liturgy, anthropological principle, 
Saint Maxim Confessor, Christ, integration, eschatology.
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