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Редакција:
Ваше Преосвештенство, након ве еценије Вашег активног огосов-
ског и пастирског присуства и утицаја у животу и миси наше, Право-
савне српске Цркве, још увек наиазимо на неовоно разумевање Ва-
ших основних теоошких поставки и њихових примена у итургијском 
животу Цркве. Појеине примее се есетак гоина понавају, ез 
озира на појашњења која сте аваи, ок се неке нове неоумице 
намећу као оминантне. Захваујући Вам што сте овојии своје вре-
ме и посветии га читаоцима Саорноси, жеимо а искористимо 
ову екскузивну приику и отворено поразговарамо са Вама о некои-
ко огосовских тема и иема: о неким старим, још увек актуеним 
питањима, о саашњим изазовима који стоје пре Црквом на нашим 
просторима, аи и у свету, као и о темама које насућујемо и које већ 
саа иентификујемо као воеће у веку пре нама. Најпре нешто из ар-
хива старих неоумица. Након краћег периоа затишја, поново је по тео-
ошким истовима и часописима, као и по разним интернет-форумима, 
оживеа тема онтоошког статуса упокојених ичности, питање које се, 
најчешће, сирово реукује на тему смртности ии есмртности уше. 
Можете и нам, Ваше Преосвештенство, појаснити преањски став 
Цркве о есхатоогији ичности и зајенице, не заоиазећи ни поме-
нута питања смрти, уше, раја, пака, митарстава…?

Епископ Игнатије:
Есхатоогија касног јуаизма, коју насеђују и први хришћани, описује 

се као оазак Месије, „Сина човечијег“ и као сарање свега нароа око 
њега (Мт 25, 31–32). За касније св. оце, као што је нпр. св. Максим Испо-
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веник, есхатон је истина постојања, ок је историја, оносно Црква ико-
на есхатона, икона истине. То значи а се истинско постојање створених 
ића огеа у њиховом ичном зајеништву са Месијом, тј. са Госпоом 
Исусом Христом. Стање уућег века, аке, јесте вечни живот твореви-
не, који почиње са и ове у историји, а завршиће се укиањем смрти за 
цеокупну творевину. 

Онтоогија ичности је хришћанско учење засновано на откривењу 
Бога као Свете Тројице. На основу ојашњења које су нам оставии у 
насеђе капаокијски оци, ичност Бога Оца је узрок постојања Свете 
Тројице. Отац вечно, пре свакога времена, сооно рађа Сина и исхо-
и Светог Духа. За разику о касичних грчких фиософа, који су ви-
еи езичну суштину као основ свих ића, капаокијски оци су учии 
а је ипостас, тј. ичност, носиац постојања прирое. Истовремено су 
постојање ичности као конкретног пуног ића повезаи са зајеницом 
ичности, тј. јена конкретна ичност постоји јеино у зајеници соо-
е, уави са ругом ичношћу. Тако ичност Бога Оца указује на везу, на 
онос (σχέσις) соое са Сином, као што и ичност Сина указује на везу 
са Оцем. Ова светоотачка онтоогија, заснована на ојашњењу постојања 
Свете Тројице, указује на то а је Божије иће израз соое ичности 
Оца, која се пројавује као вечна уав према ругом, према Сину и Духу, 
за разику о античке грчке онтоогије која је утемеена на етерминиз-
му прирое. Ова онтоогија ичности показује и зашто је есхатон као 
зајеништво соое створених ића са вечном ичношћу Бога огоса 
који је постао човек, истина њиховог постојања.  

Што се тиче тварних ића она су створена ни из чега и зато њихово по-
четно постојање није израз њихове соое. Створеним ићима је иће 
ато о Бога, тј. о ругог, а нису она сама сеи узрок постојања као што 
је то сучај с Богом. Она су зато по стварању позвана а своје постојање 
упоое Божијем, тако што ће сооно остварити ичну зајеницу с Бо-
гом. Док се то не оствари, створена ића остају потенцијано смртна, јер 
су створена ни из чега. 

Евиентно је на основу читаве уске историје, као и на основу 
хришћанског преања, а је смрт основни проем, како човека, тако 
и цее творевине. Ово је кучни проем и за хришћане и на њега и 
хришћани треао а указују и анас, каа говоре о спасењу, као што су 
то чинии и оци Цркве пре нас. Јер, спасење за творевину значи спасење 
о смрти, превазиажење смрти за свако иће понаосо. Но, а исмо то 
моги а раимо, потрено је најпре а констатујемо а су сва ића која 
су створена ни из чега, смртна по сеи. Наш проем, међутим, јесте у 
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томе што ми анас не констатујемо смрт као чињеницу и као највећег и 
„посењег непријатеа“ творевини, а се посужимо речима ап. Пав-
а, кога ће на крају уништити Госпо. Ми се понашамо као а смрт уоп-
ште не постоји и то чинимо, ии тврећи а је суштина вечна, оносно 
а је уска врста вечна, ии а је уска уша есмртна по прирои. То 
је свакако посеица помањкања искрене уави према уима и оста-
им ићима. Јер само из искуства уави откривамо и смрт као највећу 
трагеију. Отуа за многе хришћане спасење није више изавење сва-
ког конкретног ића и сваког човека као посене ичности о смрти, већ 
заовоење мораних принципа и закона, јер прироа као општа ни у 
ком сучају не умире. 

Друго питање које је такође вро важно јесте, отку смрт у прирои. 
Јеино ако знамо узрок смрти, можемо правино ореити начин на који 
можемо а се спасемо о смрти. Зато их хтео укратко а се осврнем на 
ово руго питање: оаке смрт у прирои, а исмо она моги а гово-
римо и о томе на који начин се смрт може превазићи. 

Бог је створио свет ни из чега. Није га створио ни из какве вечне, 
претпостојеће прирое, већ ни из чега. То има за посеицу а се свет не 
може поузати у своју прироу како и постојао вечно. Другим речима, 
створена ића су смртна зато што су створена ни из чега. По учењу св. от-
аца, коико сам ја то могао а разумем, Бог је јеини есмртан по приро-
и зато што је нестворен. Све руго је створено о Бога ни из чега и није 
есмртно по прирои. Био а се раи о уховним, ио о материјаним 
ићима. Св. Максим је изричит а је Бог, зато што је нестворен по при-
рои, есмртан, непокретан, јер нема потрее за ругим у свом постојању, 
ок све оно што је створено ни из чега нема постојање по сеи и у сеи и 
зато се креће ка неком ругом изван сее, ка своме узроку постојања, тј. 
ка Богу, у коме јеино ка остигне, престаће а се креће, јер ће остићи 
есмртност. Тежња створених ића за Богом као ругим у оносу на сее 
је, пре свега, тежња за вечним постојањем, које створена ића могу а 
остваре јеино у зајеници с Богом. Да и створена ића мога а постоје, 
потрено је а се осоне, а се утемее на нечему што је вечно, што је не-
створено. Другим речима, а и створена ића постојаа, упркос томе што 
су створена и самим тим смртна, потрено је а остваре зајеницу с Бо-
гом. Јер јеино је Бог вечан, нестворен. 

Свети оци говоре и о томе а је смрт у прирои посеица греха. Ово 
учење може, на први поге, а зуни и а произвее закучак ко уи 
а је прироа створена есмртном, аи а је постаа смртна она ка је 
човек погрешио. Међутим, ако се уе анаизира њихово учење о гре-
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ху, она ће се оћи о закучка а је створена прироа смртна зато што 
је овојена о нестворене прирое, тј. о Бога. Даке исто оно што смо 
претхоно реки о смртности створене прирое, а то је а она, као ство-
рена, не може а постоји сама по сеи, ез зајенице с Богом. Грех за св. 
Максима и за руге источне оце није преступ Божије заповести као прин-
ципа, за којим сеи Божија казна у виу смрти, већ оијање човека а 
сооно прихвати зајеницу с Богом како и и он и цеокупна приро-
а превазиши смрт и постојаи, како и живеи вечно. Без зајенице с 
Богом у Христу тварна ића не могу а постоје. Зато је грех, као оијање 
зајенице с Богом, јенак смрти, јенак ништавиу. 

Бог је, међутим, створио прироу и човека а уу, тј. а постану ес-
мртни и то у зајеници с Њим кроз његовог Сина. Није их, аке, ство-
рио есмртним по прирои, тј. по сеи, независно о зајенице с Богом, 
јер то просто није могуће, него а у зајеници с Њим, оносно у ичности 
Сина Божијег постоје есмртно. Отуа ап. Паве говори а је све ство-
рено кроз Христа, за Христа и у Христу. „У Њему живимо, крећемо се и 
јесмо“. Јер Христос је Син Божији, који својим овапоћењем возгавује 
читаву творевину у својој ичности и на тај начин је чини а постоји, тј. а 
уе причасник вечног Божијег живота. Ова Тајна Христова, по ап. Пав-
у, аи и на основу учења св. Максима Исповеника, је презамишена 
и пре стварања створених ића и човека, а откривена нам је у посење 
време кроз овапоћење Бога огоса. Учење св. Максима о „огосима тва-
ри“ јасно говори а је Бог сва ића презамисио у свом огосу, тј. у Сину, 
пре него што их је створио. Јеино на овај начин, у ичности Сина, тварна 
ића могу а постоје, јер су кроз њега у зајеници са нествореним Богом. 
огоси твари нису исто што и твари, већ су то „жее Божије“ о тварним 
ићима а она, ка уу створена, постоје у зајеници са Богом огосом 
зато што и она то жее. Ово је почео а се остварује најпре стварањем ића 
кроз огос Божији, затим кроз стварање човека као сооног ића који 
је позван а се сооно сјеини с Богом и а на тај начин и он и прироа 
кроз њега постоје вечно, тј. а превазиђу смрт. Спасење створених ића, 
аке, има своју историју и треа а прође историју а и се остварио. 

Наравно, Бог је хтео а створена ића постоје возгавена у Богу о-
госу тако што ће и она то сооно а жее. Зато је, прииком стварања 
ића, на крају свега створеног, створио човека као сооно иће, са цием 
а кроз њега и његов соони пристанак сва ића сооно учествују у 
вечном Божијем животу кроз возгавење у ичности Бога Сина. То нам 
је откривено кроз овапоћење огоса, који је постао човек, и кроз Цркву. 
Јер Тајна Христова је утемеена на соои и сооном пристанку, како 
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Бога огоса, тако и човека. Куч за разумевање Тајне Цркве је такође со-
оа, како Бога тако и човека, који на овај начин грае зајеницу, Цркву 
као јеини ек против смрти створених ића. Но, сооа је веома со-
жен и уок проем и ове се не можемо њиме авити у појеиностима. 
Можемо нагасити само то, а утемеити своје постојање на прирои, о-
носно на есмртности уше по сеи, а не на сооној ичној зајеници с 
Богом, у најмању руку значи не веровати у хришћанског Бога, који је со-
она ичност, тачније који је Света Тројица.

Свети оци, аке, ка говоре а је створена прироа есмртна, не мисе 
а је она есмртна по прирои, ез озира о којој се прирои раи, већ по 
агоати. Багоат Божију, међутим, оци на Истоку схватају као сооно, 
ично зајеништво створене прирое с Богом у Христу, која своју пуноћу 
остиже у овапоћењу Сина Божијег, а не, како су то учии појеини за-
пани огосови, а је Бог створио свет есмртним по прирои и на тај 
начин су агоат схватии као створену (gratia creata). Они који схватају 
а је створена прироа есмртна по прирои, на овапоћење Христово и 
јеинство створених ића с њим геају као на огађај који није неопхо-
ан за постојање творевине. Оно се схвата у етичком смису, а не у он-
тоошком. Овапођење Сина Божијег је ко многих огосова схваћено 
тако, као а се не и есио а човек није погрешио. Св. Максим, који је 
најуе проникао у Тајну Христову, тври супротно.  

Тврња а се Син Божији овапотио зато што је човек погрешио, такође 
је тачна, аи она по св. ап. Паву и св. Максиму, као и по мишењу ру-
гих источних отаца, не искучује то а и се Тајна Христова огоиа и 
а човек није погрешио. Зог тога што ез овог огађаја, тј. ез сјеињења 
свега створеног с Богом кроз возгавење у Христу Сину Божијем, творе-
вина јеноставно не може а постоји. Овапоћење Сина Божијег, међутим, 
саржи и оговор на грех човека. У ком оносу стоје човеков па и огађај 
очовечења Сина Божијег? Како ово треа разумети?

Бог није хтео а створена прироа постоји у зајеници с Богом ого-
сом мимо њене вое и зато је на крају свега створио човека сооним. 
Стварање човека се огоио управо зато што је Бог хтео а створена ића 
сооно учествују у Његовом вечном животу, а не а то уе на сиу, ез 
пристанка створених ића. Бог је хтео а вечно живи сва прироа, и у-
ховна и материјана, аи њиховим сооним прихватањем те Божије 
жее. Тај заатак је треао човек а испуни. Зато је Бог на крају ство-
рио човека који је својом прироом ио у јеинству и са уховном и са 
материјаном прироом, и створио га је сооног. Преко човека је треа-
о а ође спасење цеокупној прирои, зато што је човек јеино соо-
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но иће које у својој прирои остварује јеинство са читавом прироом. 
Ту соону зајеницу с Богом треао је а пројави човек. Први човек је 
оио а прихвати зајеницу с Богом. Зо, тј. смрт је посеица погрешно 
употреене соое о стране човека, аи тиме он није натерао Бога а 
оустане о свог првоитног пана а створена прироа вечно постоји у 
зајеници с Њим и то воом и пристанком човека. Ту соону воу а 
створена ића постоје у зајеници са Богом, а која је у скау и са Божијом, 
тј. која је у скау са Божијим паном о творевини, пројавиа је Пресве-
та Богороица, сооно приставши а рои Бога огоса као човека, а 
Исус Христос је, поставши човек, такође сооно сјеинио сву створе-
ну прироу с Богом и то „преко смрти, смрти крсне“ и на тај начин је ис-
пунио Божију жеу о творевини. Исус Христос је, аке, учинио оно што 
је први човек Аам оио а учини. На основу тога што је Син Божији 
постао човек и на основу његовог живота као човека, јасно је а је уо-
га човека у творевини иа та, а сјеини, а принесе створену прироу 
Богу, и то сооно. На овај начин створена прироа је почеа а постоји 
не само зато што то Бог жеи, него зато што и сама то жеи, сооно 
се саоражавајући Божијој вои о свом постојању. Захваујући соои, 
како Бога огоса, тако и човека, оносно захваујући њиховој сооној, 
ичној зајеници, човек се оожује и постоји вечно, аи не само он, него 
преко њега и остаа створена прироа. Зато је Син Божији постао човек, 
а преко њега створена прироа сооно прихвати Божију жеу о свом 
вечном постојању. Христос је постао човек, а не анђео, а и и материјану 
прироу спасао о смрти. У овоме се састоји оговор који овапоћење 
Сина Божијег аје на грех првог човека. Иначе, и а човек није погрешио, 
опет и се оствариа Тајна Христова. Пан Божији, тј. Тајна Христова као 
зајеница човека с Богом у ичности Сина Божијег, есиа и се у сваком 
сучају. Зато што је Тајна Христова, тј. зајеница створених ића и чове-
ка с Богом у ичности Сина, о онтоошког значаја за човека и твореви-
ну, а не о етичког. Без овог огађаја створена ића јеноставно не могу 
а постоје. Син Божији је, поставши човек, учинио оно што је први човек 
оио: остварио је сооно зајеницу с Богом као човек и то кроз смрт, 
зато што је то ио човек посе паа – смрт, и на тај начин је спасао творе-
вину о смрти. Човек је посе оијања зајенице с Богом (п)остао смртан, 
управо зато што ез зајенице с Богом не може а постоји. 

Па човека је, по св. Максиму, само променио начин остварења овог 
пана Божијег о творевини, аи не и сам пан. Промењен је τρόπος τῆς 
φὺσεως, а не λόγος τῆς φὺσεως. Та промена се огеа у томе што је Хри-
стос морао а умре а и се остварио презамишени пан Божији о тво-
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ревини, што се иначе не и есио а први човек није оио а оствари 
зајеницу с Богом. Међутим, Тајна Христова и се свакако есиа, јер је 
Тајна Христова неразеиво и несивено сјеињење Бога и човека. Без 
тог сјеињења, тј. ез Тајне Христове, створена ића не могу а постоје 
вечно, зато што су створена ни из чега.  

Сооа, остварена као уав према ругом, кучни је, онтоошки 
појам у хришћанству; како у оносу на постојање Бога, тако и у оносу 
на постојање човека. Јер човек је човек, тј. ичност, икона Божија, управо 
зато што има сооу и што је позван а свој онос са Богом, који му аје 
постојање, заснује на соои. У томе му много оакшава и сам Бог који 
се открива човеку на такав начин а му аје могућност а оствари са Њим 
соону, ичну зајеницу, не укиајући му сооу. Апсоутно соона 
зајеница с Богом остварује се, ма коико ово параоксано звучао, преко 
смрти, тј. кроз мучеништво, јер је смрт највећи изазов уској соои, тј. 
вери у Бога. Зог смрти многи уи не верују у Бога. Они, пак, који верују 
у Бога упркос постојању смрти, тачније умирући воно, из уави према 
Богу, то чине апсоутно сооно. Зато је превазиажење смрти за човека 
и остау творевину по сооне зајенице човека с Богом и остварује 
се на крају. Зајеништво човека с Богом је ствар вере. А вера није ништа 
руго него соона зајеница човека с Богом. Јер по речима ап. Пава, 

„вера је основ (ὑπόστασις) свега чему се наамо“ и твро уеђење а постоје 
ствари које не виимо (уп. Јев 11, 1). Међутим, многи уи нису у стању 
а уу соони. То се, на жаост, оноси анас и на многе хришћане. 
Већина хришћана не темеи својe постојање на оносу соое са Богом 
и са ругим уима, већ на својој прирои. Отуа је већина хришћана 
прихватиа Патонову тезу према којој само материјана ића умиру, зато 
што су материјана, ок су уховна есмртна, тј. а су и уи есмртни 
зато што су уске уше есмртне по сеи, по својој прирои. Буући а је 
човек саставен из материјане и уховне прирое, тј. из теа и уше, он 
је као тео смртан, а као уша есмртан. Човекова есмртност се, аке, 
за многе хришћане темеи на његовој есмртној уши, а не на сооном 
зајеништву с Богом и на васкрсењу, при чему је уско тео постао 
непотрено за вечно постојање човека као конкретне ичности. Отуа и 
спасење човека за многе не поразумева превазиажење смрти теа, што је 
резутирао тиме а је васкрсење мртвих постао неважан огађај, нити 
се оно темеи на сооном, ичном зајеништву са Богом, већ је спасење 
схваћено, пре свега, као есмртно постојање уше и коначно остварење 
етичких принципа: праве, јенакости ит. Међутим, ако жеимо а уемо 
истински јеванђеисти, она треа а указујемо уима на то а је смрт 
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највећи проем за човека и а ће она ити превазиђена васкрсењем теа, 
захваујући сооном, ичном зајеништву човека с Богом у Христу, 
на шта нас упућује Христов живот на земи, а посено његова смрт и 
његово васкрсење, а не на основу есмртности уше. За потвру овога 
става, интересантно је навести оговор ап. Пава, на питање Соуњана 
шта је са онима који су умри. Он, аке, не оговара и не теши Соуњане, 
тј. Јеине, тиме а смрт није ништа, зато што је уша есмртна, а што и 
ио апсоутно у скау са јеинским схватањем човека, већ их теши 
васкрсењем из мртвих. „Нећемо, пак, раћо, а вам уе непознато шта 
је са онима који су уснуи, а не исте туговаи као они који немају нае. 
Јер ако верујемо а Исус умре и васкрсе, тако ће и Бог оне који су уснуи у 
Исусу овести с Њим“ (1Со 4, 13–14). Ап. Паве, аке, јасно говори а о 
посењег огађаја, тј. о есхатона као васкрсења мртвих, зависи истина 
постојања човека и творевине. Јер, како каже он: „Ако мртви не устају, 
то ни Христос није устао. А ако Христос није устао, узау вера ваша; 
још сте у гресима својим. Она и они који уснуше у Христу, пропаоше“ 
(1Кор 15, 16–18). Они који су уснуи у Христу нису пропаи, јер су уснуи 
у Њему са наом на васкрсење и живот вечни.

Морамо, међутим, признати а је Патоново геиште о есмртности 
уше веома привачно за уе који имају проем смрти. Поготово за оне 
који се не ууују у теоошка разматрања овог проема, него њему по-
вршно приступају. Јер се на овај начин ако решава проем смрти: тачније, 
смрт и не постоји за човека. Међутим, ово геиште нису усвојии сви св. 
оци. Душа није цео човек и она не може а постоји ез конкретног теа. 
Ако постоји, она постоји захваујући томе што је Госпо постао човек и 
узео је у зајеницу са соом, што је ураио и са теом. Син Божији је по-
стао човек, узевши наше тео и разумну ушу у своју ичност. Св. Мак-
сим Исповеник говори а су уша и тео еови јеног цеовитог чове-
ка, јене ичности. Ка кажемо уша, пише св. Максим, ми увек миси-
мо на ушу суге Божијег тога и тога. Исто важи и за тео: и оно је тео 
конкретног суге Божијег. Ни јено ни руго не могу постојати, осим у 
јеној конкретној ичности, тј. као јена конкретна ичност. Оци посе-
но нису озвоаваи могућност а уша постоји пре теа и независно 
о теа, као ни тео о уше. Св. Максим користи ово јеинство уше и 
теа а и показао јену уу истину, а то је јеинство Бога и човека и 
немогућност постојања творевине ез јеинства с Богом. Зато он каже а 
оно што је уша за тео, мисећи при том а уша оживава тео, то је 
Бог и за јено и за руго (Уп. Св. Максим, 9. Амигва). Оно у чему се оге-
а јеинствени став св. отаца, и у чему се разикује иијски и светоо-
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тачки приступ овој теми о Патоновог, јесте чињеница а је јеино Бог 
вечан, есмртан по прирои, зато што је нестворен. Све руго је створено 
о Бога, па и уша, и нема вечности у сеи по својој прирои. Постојање 
уше, као и свега што је створено, зависи о Бога и сооне зајенице 
човека с њим у Христу.

Што се тиче раја и пака, можемо рећи сееће. Сва створена ића ће 
постојати есмртно захваујући овапоћењу Бога огоса. Хтеа то твар-
на ића ии не, она ипак постоје у зајеници с Богом огосом, јер су посе 
његовог овапоћења, у њему саржана по прирои. Ако соона тварна 
ића, као што су то уи и анђеи, и сама сооно то прихвате, то ће за 
њих ити аженство. Укоико, пак, не прихвате ову зајеницу, то ће за 
њих ити мука. Аи тиме што не жее зајеницу с Богом, она неће моћи 
а учине а не постоје. Све што је Бог створио постојаће вечно, јер он неће 
порећи оно што је створио, нити ће створеним ићима укинути сооу. 
То је оно о чему говори св. Максим: ића ће постојати вечно у Богу о-
госу, јена зато што то сооно жее, а руга мимо своје вое (јена у 
скау са Божијом жеом, тј. у скау са огосом, κατά τὸν λόγον, ру-
га против Божије жее, παρά τὸν λόγον). 

Хришћанство, аке, говори а се смрт може превазићи само у Хри-
сту и захваујући Тајни Христовој. То значи а је спасење створене при-
рое о смрти по њеног јеинства с Богом у Христу. Даке, јеинство 
створене прирое с Богом у Христу, које је почео а се остварује кроз 
само стварање творевине кроз Христа, тј. кроз Божански огос, а које се 
настава преко овапоћења огоса, тј. Сина Божијег и Цркве и које ће се 
завршити ругим и савним Христовим оаском и васкрсењем мртвих, 
јесте извор есмртности за сва створења, а не њихова прироа. Зато су св. 
оци инсистираи на томе а је јеино у Христу могуће превазићи смрт.

На питање шта је са умрима о васкрсења, оговор треа тражити у 
Евхаристији. Све што је створено, и живи и умри, сјеињени су са Богом 
огосом и присутни су у евхаристијском сарању. Зато што је Евхаристија 
сам Госпо, тј. зајеница цее творевине с Богом у Христу. И као што ми, 
присутни на итургији, показујемо а смо у неразеивом јеинству с Бо-
гом у Христу, тако су на итургији присутни и сви свети, тј. они који су 
се упокојии у Христу. Тамо ге је Госпо, тамо је и Тео његово, тј. Црква, 
јер Бог је Бог живих, а не мртвих. 

Евхаристија нам, с руге стране, открива а је то јеинство с Богом у 
Христу, и кроз њега остварење есмртности за створена ића, иконијско. 
Још увек није у пуноћи, зато што је Евхаристија икона уућег Царства 
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Божијег. Каа Царство Божије ође у свој својој пуноћи, оно ће ити ое-
ежено свеопштим васкрсењем и коначним укиањем смрти у приро-
и. Таа ће се свет јавити као јена „космичка итургија“, а се посужи-
мо визијом св. Максима, возгавена у Госпоу нашем Исусу Христу. На 
Евхаристији не само а потврђујемо наше сооно јеинство с Богом у 
Христу које је већ остварено, него стано моимо Госпоа а нас се сети 
каа ође у Царству своме. То значи а Црква мои Госпоа а ође Цар-
ство његово, тј. мои га а он сам ође нама и а васкрсне све оне који су 
се упокојии у њему, а а нас живе, такође, осоои о смрти. 

У погеу есмртности уше, аке, закучак и ио сеећи: ништа 
о онога што је створено ни из чега није по сеи, по својој прирои, нити 
есмртно, нити оро, нити пак зо. Јеини је Бог по прирои есмртан. 
Све што је створено, постоји захваујући зајеници с Богом у Христу, а не 
на основу своје прирое и све се оређује у оносу на зајеницу с Богом 
у Христу. То значи а се ни оро ни зо не оређују по сеи и на основу 
своје прирое, нити, пак, на основу иеја и разичитих принципа, већ у 
оносу на зајеницу с Богом у Христу.

Што се пак тиче присуства упокојених међу нама, њих треа сагеава-
ти у иконијском свету, тј. у Евхаристији. У Евхаристији присуствује сам 
Госпо Исус Христос Духом Светим, а тамо ге је он, тамо је и све што је 
он створио и што је сјеинио са соом, а посено су тамо они који су то 
јеинство са Христом и воно, тј. сооно потврии. Ова тема прису-
ства упокојених и посе смрти о коначног васкрсења и ефинитивног 
уништења смрти за сву творевину је вро еикатна и опширна, и ја сам 
на њу указао у својој најновијој стуији Биће као есхаолошка заједница.

Редакција:
О хиротоније за епископа раничевског, Ви сте, Преосвећени, своју па-
стирску активност усмерии ка онови итургијског живота у повереној 
Вам епархији, позивајући наро Божији на активно учествовање у 
итургији, што је поразумевао и причешћивање присутних на 
Евхаристији. Зачуо, то је ио пово најжешћих напаа и оспоравања 
Вашег пастирског раа. Можете и нам, још јеном, ојаснити Ваш 
епископски, пастирски поге на оно што се анас назива оновом 
итургијске зајенице, оновом активног итургијског живота?

Епископ Игнатије:
Виђење стварања и постојања ића у Христу, која су изнета у огово-

ру на претхоно питање, увое нас у тему екисиоогије која је кучна за 
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разумевање онога што је речено о постојању човека и читаве творевине у 
зајеници с Богом у Христу. 

Свето писмо и св. оци су Цркву поистоветии са Теом Христовим. 
Они су Христа и његово тео виеи као Евхаристију, као конкретну 
евхаристијску зајеницу многих у Христу. Христос нам се открива као 
зајеница, као Евхаристија, као Црква, и то посено посе свога васкрсења 
из мртвих. Свеочанства о васкрсом Христу, која ееже јеванђеисти, 
говоре о томе а се он ојавује својим ученицима у евхаристијском 
сарању. Посе свог вазнесења на нео, Христос Духом Светим и ае 
остаје са нама у Евхаристији. Евхаристија је, по Светом писму и св. оци-
ма Истока, сарање свих верних јенога места око јеног епископа као 
око Христа. То значи а је Христос истовремено јеан и многи. Чанови 
Цркве своју црквеност и христоикост, тј. свој хришћански иентитет, 
остварују и изражавају, пре свега, у Евхаристији. У Евхаристији је њихово 
иће неовојиво о зајенице са Христом и ругим човеком. По св. Мак-
симу, уи испуњавају огос Божији о њима, тј. воу Божију коју Бог има 
о сваком ићу пре стварања, не тоико својим инивиуаним пови-
гом, већ тиме што постају чанови Евхаристије, тј. што постају Тео Хри-
стово. По речима овог оца, Бог нас је створио из неића а уемо ча-
нови, суеоници Бога огоса, тј. а уемо Тео Христово (вии 9. Ам�
игву). Чанови Евхаристије су, према св. Максиму, ти који су свој огос, 
жеу Божију о њима а постоје у зајеници са Христом као Тео његово, 
поистоветии са својом воом и жеом. Ово оровоно потчињавање 
чанова Цркве вои Божијој кроз чанство у Евхаристији чини их, не 
само вечним по прирои, него и непоновивим ичностима у зајеници 
уави с Богом и с ругим уима у Христу. То није сучај са онима који 
нису чанови Евхаристије, иако се можа и повизавају, а који ће такође 
постојати у Христу, иако се не сажу са тим, аи на основу своје прирое. 
Они своје несагање са Христом изражавају управо тиме што не остварују 
ичну зајеницу с њим, тј. што не постају чанови Евхаристије и зато Бога 
и не признају као конкретну ичност, већ, ако га признају и верују у њега, 
признају га као принцип, као вишу сиу, а не као јену конкретну ичност, 
као Бога и Оца Госпоа нашег Исуса Христа из Назарета. 

Остварење зајенице са Христом раи вечног живота, поразумева, 
аке, уазак у Евхаристију и остварење зајенице са свим њеним ча-
новима. То поразумева и причешћивање. Јер причешће је најприсније 
сјеињење са Госпоом и његовим Теом, што значи сјеињење са свима 
који су већ остварии зајеницу с Њим. Причешћивање, аке, није не-
што што може, аи и не мора а се остварује. Не причестити се значи не-
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мати зајеницу с Христом. Онај који је оучен о причешћа, оучен је 
из евхаристијске зајенице, оносно оучен је о Христа. А ако је оу-
чен о Христа, она је мртав као ичност. По речима св. Јована Затоу-
ста, ако се Тео Христово и јеног тренутка овоји о своје гаве, о Хри-
ста, мртво је.

У схоастичком виђењу Цркве, она се не поистовећује нити са Христом, 
нити, пак, са конкретном итургијском зајеницом. Христос је, као гава 
Цркве, овојен о ње. Запани огосови су Цркву виеи као институцију, 
а хришћане као многе инивиуе расејане по свету. Они су овојени о 
Христа зато што Христос, посе свог вазнесења на нео, није више при-
сутан на земи. Оно што је присутно на земи јесу само Христове запо-
вести и правиа, на основу којих они треа а се управају у свом живо-
ту. Ту су свакако и св. Тајне као срества спасења. Чанови Цркве нису 
сјеињени са Христом, него посеују Христу ка Царству Божијем и то 
посеовање изражавају инивиуаним испуњењем његових заповести, 
за шта као награу ии, пак, као потпору за напреовање у врини, оијају 
св. Причешће. Ове је Причешће срество, оносно ако је оно поистовећено 
са Христом, ствар, а не жива ичност са којом хришћани остварују ичну 
зајеницу. Евхаристија је виђена као јена о светих тајни, која сужи а 
произвее Тео Христово као ствар, као ојекат, који се касније аје вер-
ницима. Тако је Евхаристија схваћена као јено о срестава за спасење 
уи. Отуа хришћани не престају а уу чанови Цркве, иако не оа-
зе на итургију и не причешћују се. У оваквом виђењу ствари, Црква је 
институција у којој припаност њених чанова извире из њиховог иниви-
уаног испуњавања етичких норми и ожанских закона, ии из њиховог 
социјаног ангажмана, а не из зајенице са Христом као живом ичношћу 
која присуствује у Евхаристији Духом Светим кроз чанове Евхаристије. 
Овакво виђење Цркве, међутим, није ио присутно у правосаву све 
о новијег времена, ок и оно није пао у „вавионско ропство“ (речи о. 
Георгија Форовског). Основни неостатак оваквог схватања Цркве јесте 
у томе што се на овај начин човек не остварује као непоновива ичност 
у зајеници са живим Богом као живом ичношћу, него се остварује као 
инивиуа, испуњавајући норме и иеае. Ово, међутим, не оговара 
учењу св. отаца Истока о ичности, која је то само у зајеници са ругом 
ичношћу, што се темеи на откривењу Бога који је Света Тројица. Ове 
је ичност инивиуа која нема потрее за ругим а и иа ичност. 
Наш заатак, наша сужа епископа и пастира Цркве, састоји се у томе а 
поново вратимо свест ко уи а је Црква евхаристијска зајеница. Све-
ти оци су посматраи итургију као огађај сјеињења створених ића с 
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Богом у Христу, ез чега нема спасења за створена ића, нити пак може 
ити речи о остварењу човека као ичности. Можемо испуњавати закон 
и ити у томе савршени, аи ез ичне зајенице с Богом у Христу, ез, 
аке, итургијске зајенице, нећемо имати живот вечни, нити ћемо по-
стати непоновиве ичности. Дух Свети својом еатношћу управо кон-
ституише итургију као зајеницу уи с Богом у Христу, чинећи их, на 
тај начин, вечним и непоновивим ичностима. Наравно, Дух то чини о 
оних уи који ту зајеницу сооно жее и у њој сооно остају. Оту-
а се намеће потреа а се огађај итургијског сарања поново врати у 
центар нашег живота.

То такође значи а Евхаристија треа а уе и мерио хришћанског 
живота. Јер је Евхаристија икона Царства Божијег и њени чанови тре-
а а постоје и а живе са и ове онако како ће живети у уућем Цар-
ству Божијем. Ово поразумева, пре свега, уав и зајеницу са Госпоом 
у Евхаристији, као зајеницу са свим чановима евхаристијске зајенице. 
Закучујемо а онос њених чанова према првом у тој зајеници, као и 
међу соом, треа а уе онакав какав ће ити у Царству Божијем. 

Припаност итургијској зајеници као икони Царства Божијег по-
разумева и учешће свих њених чанова у свим сегментима итургије, а 
пре свега у причешћу. Зато што је причешће у јеном хеу и јеној чаши 
пројава сјеињења с Христом и са свима уима. На овај начин се пре-
вазиази смрт, која није ништа руго него разјеињење, распаање ића.

Редакција:
Шта у истом контексту престава позив на осмишавање свих све-
тих Тајни Евхаристијом и а и је анас итургијски извоиво, прак-
тично примениво и могуће запечатити сваку Тајну Евхаристијом?

Епископ Игнатије:
Чињеница је а се већ уже време, а по утицајем Запаног огосова 

и праксе, и у правосаву геа на итургију као на јену о сеам све-
тих тајни, а не као на пројаву Цркве, тј. Евхаристија се схвата као сре-
ство спасења, а не ци. Не постоји Црква ез итургије. Евхаристија 
није срество спасења, јено о многих у низу. Схватање Евхаристије као 
срества је по јуриичког, тј. етичког схватања спасења, које је и анас 
оминантно у Запаном огосову. Јуриичко схватање спасења на св. 
тајне, па и на итургију, геа као на опунска срества спасења. Гавно 
је испуњавати заповести, тј. етички закон, ок су св. тајне срества којим 
се аје агоат Светог Духа за напреовање у вринама. 
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Ако се итургија поново оживи као сјеињење уи и прирое Ду-
хом Светим с Богом у Христу, ез кога нема вечног живота, она, не само 
а је могуће а читава еатност Цркве уе везана за итургију као 
њен ци, као што је то ио сучај и у прошости, већ је то и неопхоно. 
У прошости је све оно што је Црква чиниа, Крштење, Миропомазање, 
Рукопоожење, Исповест, Брак и р., ио везано за итургију. О томе 
нам свеоче многоројни писани окументи. Зато што је посењи ци 
нашег постојања сјеињење с Богом у Христу, које се остварује јеино 
уаском у евхаристијску зајеницу. Без тог сјеињења нема нам живо-
та. А ако немамо вечног живота, она је све што чинимо есмисено. Јер 
Крштење је крштење за покајање, и ако не сиђе на нас Дух Свети, који нас 
сјеињује са Христом, она нам покајање не вреи ништа, како каже ап. 
Паве. Дух Свети, пак, сјеињује с Христом, тј. граи итургију као Тео 
Христово. То се најое вии у Рукопоожењу. Рукопоожење се врши 
у скопу итургије и конституише итургију. Миропомазање је такође 
рукопоожење, рукопоожење за аика. Зато је оно спојено са Крштењем, 
које престава наше воно орицање о сатане и сјеињење са Христом 
и треа и оно а се врши у скопу итургије, као што је то нека ио. 
Такође и тајна Брака треа а уе везана за итургију. Ако се женимо и 
уајемо, а не везујемо се за Госпоа, у коме је јеини извор живота, какве 
користи имамо о тога? Бое је а јеемо, пијемо и весеимо се, јер ћемо 
сутра умрети, како каже ап. Паве.

Даке, онтоошки је апсоутно потрено, а практично је то и извоиво, 
а све свете Тајне уу поново неовојиви ео итургије и а уу веза-
не за итургију, као што је то нека и ио.

Редакција:
Свеоци смо живе и отворене искусије о итургијској реформи, посе но 
о питању „правиног“ и „неправиног сужења“ свете итургије, које 
није заоишо ни засеања Саора СПЦ. Реците нам, Ваико, о чему се, 
заправо, раи? Која су то суштинска питања реформе огосужења, шта 
се може ии сме мењати, а шта не и ко је оговоран за начин сужења 
итургије у нашој Цркви? Бии исмо Вам, такође, захвани ако и-
сте моги а нам прокоментаришете став о потреи реформисања на-
шег Типика, о чему се, такође, говорио током расправа о поменутом 
питању огосужене реформе.

Епископ Игнатије: 
Оавно се појавиа потреа у правосавној Цркви за исправкама у 

вези са сужењем св. итургије. О томе свеочи и покрет такозваних 
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„коивара“, на Светој Гори у 19. веку. Ово, међутим, не значи реформу 
итургије у касичном смису ове речи, онако како је она извеена у ру-
гим хришћанским зајеницама, већ значи исправку појеиних грешака које 
су унете у итургију током посењих векова, а које не изражавају њену 
суштину. итургија је живо присуство Христа, који се мои у име цее 
Цркве Богу Оцу за нас и привои нас Оцу, и као таква, икона је уућег 
Царства Божијег. Зато, све што се у њој раи, треа а осикава то Цар-
ство. Даке, Царство Божије је мерио како треа а се сужи итургија. 
Тако је то ио о почетка хришћанства. Зато се итургија кроз векове 
развијаа и то у контексту уућег Царства Божијег чија верна икона тре-
а и а уе.

У уућем Царству Христос је први, он је гава читаве зајенице, цее тво-
ревине која је сјеињена с њим и коју он привои посреством и саејством 
Светог Духа Богу Оцу. У Царству Божијем ће ваати зајеништво и уав 
између Бога и уи, као и између уи међусоно и са прироом и у том 
Царству неће ити смрти. Сествено овом, тј. геајући на Царство 
Божије, суштински еементи итургије треа а уу, као што су ваза и 
ии у правосавној Цркви, сеећи: сарање свих верних јеног места 
око јеног првог (епископа), окренути ка Богу Оцу коме изражавају а-
гоарност за све оно што је учинио и што ће још учинити за нас и за наш 
вечни живот; јеинство чанова итургије са првим у итургији (епи-
скопом) и међу соом, као са Христом, које се изражава пре свега кроз 
причешће о јеног хеа и јене чаше; као и а цеокупна атмосфера на 
итургији посећа на ууће Царство Божије. Сви ови еементи су онто-
ошки и зато су они сама суштина итургије. Правосавна итургија се 
у суштинским сегментима мање-више очуваа онаквом каква она и тре-
а а уе. То не значи, међутим, а се током векова нису увуке и неке 
погрешке у итургију, које треа исправити. И управо на те погрешке су 
указаи и указују многи епископи и огосови широм правосавне Цркве, 
па наравно и ко нас (у вези са овим треа виети најновије вишетомно 
ео епископа Атанасија Јевтића о итургији).

Њихово исправање је, међутим, изазвао урну реакцију ко неких 
епископа и огосова који, угавном, не геају на итургију као на ико-
ну уућег Царства Божијег и зато они и не разумеју зашто и ово тре-
ао исправати. Многима о њих не треа оспорити оронамерност 
и ревност за веру, аи то у Цркви није овоно а и се сачуваа њена 
исти нска суштина. Потрено је, пре свега, оро познавање правосавног 
огосова а и се то ураио. Посено је потрено схватити критеријум 
који су користии веики св. оци и учитеи у Цркви, по коме су мерии и 
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оцењиваи шта је правино, а шта није у Цркви. Тај критеријум, како на-
шег живота, тако и огосужења, увек је ио и треа а уе ууће Цар-
ство Божије и његова структура. Ко има право а исправа нешто у Цркви 
ии, а по потреи, увои нешто у њу?

За очување праве вере, као и итургијског поретка, оговорни су 
сви хришћани, а посено епископи. Епископи су ти који су учитеи у 
Цркви и који вое Цркву. У старо време епископи су сами саставаи 
итургијске моитве за поверене им Цркве, тј. епископије, и јеини су су-
жии итургију. Отуа су о нас оше разичите итургије: св. Јакова 
рата Госпоњег, св. Васиија Веиког, св. Јована Затоуста, св. Григорија 
Двојесова и р. Све ове итургије носе имена ових епископа управо зато 
што су их они и саставии. Не постоје итургије које је саставио неки 
Васеенски саор. Но, то не значи а саори нису наежни за исправ-
ност итургијског сужења. Њихова наежност се огеа у томе што 
саори интервенишу она каа је угрожена сама суштина итургије. Та 
су штина се састоји пре свега у очувању итургијске структуре, која извире 
из уућег Царства Божијег: епископ, свештенство и наро Божији, који 
иконизују Христа, апостое и све свете. Затим, итно је очување јеинства 
зајенице у епископу, јер је епископ гарант јеинства Цркве на оканом 
нивоу. Епископ се, такође, стара за узизање кваитета међусоних о-
носа чанова, рине о симвоима који се употреавају на итургији и 
о саржини итургијских моитава. О свему томе оучују сви еписко-
пи, оносно Саор, јер се ово тиче свих епископа. Међутим, шта је Са-
ор у правосавној Цркви и како Саор оноси оуке? У контексту овог 
питања посено их хтео а се осврнем на Архијерејски Саор СПЦ и на 
његово конституисање и ра. Показао се, наиме, а многи хришћани не 
познају управо овај сегмент у правосавној Цркви.

Већина хришћана, а међу њима и већина епископа, схвата Саор као 
врховну васт у Цркви у смису „коективног папе“, који стоји изна мес-
не Цркве и њеног епископа, зато што изражава већину. Пратећи емо-
кратске принципе, Саор је прогашен за апсоутни ауторитет у Цркви, 
зато што изражава већину у оносу на јеинку, тј. на мањину. Тако је Са-
ор наше Цркве прерастао у већинску групу, која се ори против еписко-
па као јеинке, покушавајући а га стави по контроу и а оминира на 
њим зог тога што је већина. На тај начин, Саор је почео а оноси о-
уке искучиво на основу већине гасова. 

Тако је неосетно ошо о поремећаја оноса између епископа и Сао-
ра, између инивиуане еатности епископа и саорног еовања. На 
који начин се може изечити ова оест и како се може оржати јеинство 
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наше Цркве, а а то не значи иктатуру јеног на многима, ии већине 
на мањином и орнуто? 

Свака месна Црква возгавена јеним епископом (анашња епархија), 
престава пуну Цркву, Јену, Свету, Саорну и Апостоску Цркву, а не 
ео Цркве. Јена епархија није ео јене помесне, такозване аутокефане 
Цркве, већ Црква у правом смису те речи. Не постоји Јена, Света, Са-
орна и Апостоска Црква, тј. не постоји васеенска Црква мимо месне, 
тј. окане Цркве. окана Црква је истовремено кроз итургију и њеног 
епископа и васеенска Црква. Гава те Цркве је епископ, који има пуну 
васт сужења и управања у њој и који је, по речима св. Кипријана: „ок 
постоји итургијско јеинство у њој, јеино Богу оговоран за свој ра“ 
(уп. св. Кипријан, Посланица 55 (52), 21). 

На основу оваквог схватања Цркве, произази чињеница а су сви 
епископи међусоно равни по остојанству. Сваки епископ је гава јене 
месне Цркве и икона је Христова, по речима св. Игнатија Богоносца и 
као такав престава не сее као јеинку, него јену зајеницу као пуну 
Цркву Христову. По учењу св. отаца и на основу канонског устројства 
правосавне Цркве, епископско остојанство извире из рукопоожења 
као ара Светог Духа и места које епископ заузима у јеној итургијској 
зајеници, а не из уских кваитета и врина. Јер Дух Свети, еујући 
кроз рукопоожење „све оно што је немоћно на човеку исцеује и оно што 
неостаје опуњује“. На тој основи сви су епископи равни међу соом по 
остојанству. Отуа извргавање епископа ругу и његово омаоважавање 
о стране ругих епископа зог евентуаних његових уских неостата-
ка, као и позивање кирика и верног нароа на непосушност епископу, а 
зог наших ичних процена његовог живота и раа, које се не темее на 
реаности уућег Царства Божијег као прототипа и јеиног мериа ис-
тине, него на нашој уској огици и на томе што ту огику еи већина, 
престава разијање Цркве и, у најмању руку, неверовање у Бога. Ово се 
свакако оноси на сваког чана Цркве, аи посено на епископа, јер епи-
скоп није чан Цркве као и руги верници, већ њена гава и њен наче-
ник ез кога не постоји Црква, укоико верујемо у јерархијску структуру 
Цркве и њено јеинство. А треао и а верујемо и а је чувамо као зе-
ницу ока, јер она није проукт уске историје и уске мурости, већ је 
Божије ео, које нам, еатношћу Духа Светог, открива ууће Царство 
Божије у историји. 

Саор, као руга институција у оносу на институцију епископа и мес-
не Цркве, настао је у историји Цркве управо раи остварења јеинства 
Цркве на васеенском нивоу. Многе епископије као пуне Цркве кроз своје 
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епископе и кроз институцију Саора чине а је Црква јена и јеинствена, 
а самим тим и истинита, ез озира на то што постоје многе епископије 
као пуне Цркве. Јер, ако Црква није јена, она се аутоматски постава 
питање њене истинитости. Ако постоје многе помесне Цркве које нису у 
јеинству, она и оне саме гуе своју истинитост, јер истина је само јена. 

Саор као институција, као Саор многих епископа, тј. као Саор Црка-
ва – епископија, неразеиво je повезан са институцијом епископа, оно-
сно епископије као месне Цркве. Та повезаност извире из евхаристијске 
зајенице којој пресеава епископ као њена гава. итургијска зајеница, 
а самим тим и њен епископ, је истовремено окана и васеенска Црква. 
У каквом оносу треа а стоје месни епископ и Саор епископа? О томе 
свеочи канонско устројство правосавне Цркве. На основу 5. канона 
1. Васеенског Саора, који каже а, ако неко уе искучен о јеног 
епископа из итургијске зајенице, не треа а уе приман о ругих, 
закучујемо а искучење из итургије јене окане Цркве, аутоматски 
поразумева искучење из свих итургијских зајеница, што јасно указује 
на нераскииву повезаност окане и васеенске Цркве, тј. између мес-
ног епископа и Саора епископа. Такође, ове речи навееног канона нам 
ставају о знања а је епископ јене Цркве неприкосновени ауторитет, 
јер његова оука важи за све епископе.

Истовремено, међутим, уући а се оука о искучењу из Евхаристије 
неког о чанова о стране јеног епископа тиче свих епископа (јер нико 
о епископа не сме а прими искученог у своју епископију), сви еписко-
пи су позвани а у тој оуци учествују. Зато овај исти канон настава и 
каже а, што се тиче оучених о зајенице, треа а се саеру сви епи-
скопи најмање ва пута гоишње и а размотре а и је оука о оучењу 
некога о Причешћа, коју је онео месни епископ, исправна и оправа-
на, ии је онета можа зог маоушности истог. (Иако се из овог ка-
нона јасно вии а се Саор пре свега састаје а и расправао о оуче-
нима о причешћа, јер управо то ремети јеинство месне Цркве, Саор 
наше Цркве ника није нашао за потрено а разговара о хиаама о-
учених о Причешћа ез икаквог суа, аи зато расправа а и а се 
итургијске моитве читају тихо ии нагас, и а и а се царске вери 
током итургије отварају ии затварају и на основу тога суи о ваино-
сти итургије?) Овај канон, с руге стране, аке, јасно говори и о васти 
Саора на месним епископом. Јер Саор има посењу реч о томе а и 
је неко с разогом оучен о Причешћа ии није. Имамо, аке, на еу 
ве институције: месну Цркву и њеног епископа, и Саор као зајеницу 
многих епископа, оносно Цркава. Ове ве институције не потиру јена 
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ругу, већ сапостоје неразеиво и несивено, утврђујући и чувајући 
јена ругу кроз оезеђење итургијског јеинства. Речју, епископ као 
институција, нераскииво је повезан са Саором и орнуто. На то указује 
и сам изор и хиротонија јеног епископа. Епископа ира Саор еписко-
па и хиротонише га Саор. Укоико, пак, то није могуће, тј. а сви епи-
скопи присуствују хиротонији, она оазе најмање војица ии тројица, 
што такође изражава Саор. Сви остаи треа а ају писмену сагасност 
на то. Даке, прииком самог конституисања епископа као институције, 
уази Саор. Истовремено, пак, Саор сачињавају, конституишу епископи. 

Да и постојао, Саор се мора конституисати. Како се конституи-
ше Саор и како он еује? 34. Апостоско правио нааже а епископи 
јеног региона треа а изаеру између сее првога, ез кога неће чинити 
ни шта, нити ће први чинити ишта ез сагасности свих остаих еписко-
па. Даке, реч је о конституисању институције Саора епископа кроз из-
ор првог међу епископима. Без првог не постоји Саор. Овај канон јасно 
указује на узајамну повезаност првог међу епископа и многих епископа, тј. 
између патријарха и чанова Саора. Даке, као што смо виеи на осно-
ву 34. Апостоског правиа, Саор не може а постоји ез првог у њему, 
нити пак први, тј. патријарх, може постојати ез зајенице многих. Уо-
га првог у Саору, тј. архиепископа ии патријарха се огеа, пре свега, у 
томе а је он гарант јеинства Цркве на васеенском пану. Но, јеинство 
које остварује први у Саору није нимао ака сужа. Патријарх треа 
а чува неразеиво и несивено јеинство између месног епископа и 
Саора епископа, између пуноће и аутокефаности месне Цркве и њеног 
епископа и пуноће васеенске Цркве, коју изражава Саор, што морамо 
признати, није ака сужа. Она поразумева познавање Преања Цркве 
и јасно разиковање онога што је суштинско у том преању, тј. онога што 
је зајеничко свим Црквама и што је основ јеинства свих месних Црка-
ва и као такво спаа у наежност Саора, о онога што спаа искучиво 
у наежност месног епископа. Први је искучиво оговоран а не ође 
о поништавања јеинке о стране многих, тј. аутокефаности и пуноће 
месне Цркве о стране Саора, као ни поништавања многих о стра-
не јеинке, оносно Саора и јеинства Цркве на васеенском нивоу о 
стране месне Цркве. 

Оуке које оноси Саор у контексту остварења јеинства Цркве на 
васеенском нивоу, тичу се, пре свега, итургијског јеинства, тј. оучења 
о итургије ии причастија итургији и свега онога што је повезано са 
питањем итургијског устројства и јерархијског поретка. Све остае о-
уке оноси месни епископ сам за своју епископију. То су, на пример, 
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рукопоожење кирика, уређење црквеног живота, а у старо време епи-
скоп је имао искучиво право а за своју Цркву састава и итургијске 
моитве. Отуа све итургије носе име појеиних епископа, Васиија, 
Јована, а не Саора, јер су их саставаи епископи, а не Саори. Ова прак-
са је напуштена појавом јереси, аи она није укинуа право епископа а 
уе врховна васт у стварима која се тичу вере, живота и огосужења 
у својој Цркви. 

Оуке које оноси Саор, а које треа а уу примењене у цеој 
Цркви, нису проукт већине, јер у том сучају Саор као већина уки-
а епископа као јеинку, већ су проукт јеномисија, тј. сагасја свих 
епископа изграђеног на свеукупном Црквеном Преању. Оуке Саора 
нису ствар ичног и сујективног нахођења епископа, већ су утемеене 
у уху правосава, које управо поразумева ово што смо навеи, а то је 
пуноћа и итургијско јеинство месне Цркве и интегритет њеног еписко-
па и јеинство Цркве на васеенском пану, утемееног на светим кано-
нима и цеокупном преању Цркве, и зато оне поразумевају сага сност 
свих епископа и проверу о цеокупне Цркве. У противном, ако се о-
уке које оноси Саор тичу саме суштине Цркве и у сагасности су са 
њеним цеокупним преањем, а неки епископ их не прихвата, она тај 
епископ мора ити свргнут и на његово место Саор постава ругог. Не 
може, аке, постојати јеинство Цркве ни на месном, тј. оканом ни-
воу, ако не постоји на васеенском, нити пак на васеенском нивоу, ако 
не постоји на оканом. 

Оуке које оноси Саор по ругим питањима, које се не тичу и-
ректно оучених о итургије, и које се не тичу итургијског јеинства 
месних Цркава – епископија, могу ити израз већине, аи оне као такве 
немају тежину и оавезност за све епископије, као што имају оуке које 
се тичу итургијског јеинства. 

Саор, аке, оноси своје оуке које се тичу свих епископија, и које су 
изграђене на свеукупном преању Цркве јеногасно, а не по већинском 
систему. То нам у остаом показује историја Цркве и историја Саора. 
Јер већина не значи аутоматски и истину, као што ни јеинка не мора а 
је у праву. Саор епископа као институција нема никакве везе са такоз-
ваним емократским институцијама, у којима оучује већина. Параме-
тар на основу кога Црква мери шта је истинито, а шта не, јесте ууће 
Царство Божије као зајеница уави, соое, у којој јеинка постоји 
захваујући зајеници, а зајеница захваујући јеинкама, оносно па-
раметар је итургијска структура, која је икона Царства Божијег. 
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Што се тиче оука које је онео Саор наше Цркве у погеу итургијских 
питања, оне нису нити суштинске, нити су утемеене на свеукупном 
преању Цркве. На самом Саору поставено је питање о стране неко-
ицине архијереја, а и се смеју читати итургијске моитве гасно ии 
не. Такође, поставено је питање а и треа читати тропар трећег часа 
на итургији ии не, као и руга овим сична. Ова питања су поставена 
у контексту јеинства Цркве, тачније, поставено је питање: а и ми мо-
жемо рећи а смо јена Црква, ако међу нама постоје овакве разике? На 
Саору је указано на то а та питања нису суштинска нити за ваиност 
итургије, нити за јеинство Цркве. Јер, историја огосужења право-
савне Цркве невосмисено показује а су се итургијске моитве чита-
е и гасно и тајно, како ка (в. 19. правио аоикијског саора), као и а 
је тропар трећег часа реативно скоро увеен у итургију и то већином 
у пракси совенских Цркава. Посено, ка је реч о тропару трећег часа, 
његово увођење у итургију је погрешно и из теоошких разога. Наи-
ме, све итургијске моитве које су оухваћене каноном Евхаристије, 
упућене су пре свега Богу Оцу. То значи а онај који се на итургији мои 
и приноси арове јесте Син Божији, Исус Христос. То уостаом показује 
и мои тва пре канона Евхаристије „Нико није остојан…“. Ако и се унео 
тропар трећег часа, који је упућен Госпоу Христу, она и то значио а 
се Госпо мои самом сеи! Такође је указано и на то, а потенцирање а 
се моитве оавезно морају читати тајно као и тропар трећег часа, може 
пре а овее у питање јеинство наше Цркве, него што ће га учврстити 
јеном апсоутном унификацијом њеног живота. Јена струја архијереја 
је остаа твра у свом ставу, не уважавајући никакву научну нити тео-
ошку аргументацију, која свеочи супротно у оносу на њихов став, и 
изејствоваа је, сакупивши већину, а Саор онесе оуку а се по 
питању сужења итургије „ржимо вековног поретка“. Ова оука, уући 
а није јасно прецизираа ког поретка се треа ржати, из ког века, јер 
је кроз векове ио разичитих пракси по овом питању, поре тога што 
је показаа а овој групи архијереја не само а није најјасније која је то 
пракса исправна, него и а им није аш много о овога стао, створи-
а је простора за манипуације сваке врсте у нашој Цркви и изазваа је 
отварање низа питања, као што је отварање ии затварање царских ве-
ри на итургији, која су такође ругостепена и неитна, како за прави-
ност итургије, тако и за јеинство наше Цркве, и још више је опринеа 
стварању нереа у Цркви. Уз то, појеини архијереји из ове струје поче-
и су отворено а позивају свештенство и наро а откажу посушност 
архијерејима који се тооже не рже вековне праксе, позивајући се на о-
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уку Саора, откривајући при том а стварни узрок оваквог еовања 
појеиних епископа у нашој Цркви није рига за чистоту правосава и 
исправност огосужења, већ ична мржња према ругим епископима, 
прикривена тиме а се они тооже оре за исправност итургијског по-
ретка и чистоту вере, ок су руги „изајници вере“ и „папски шпијуни“. У 
ту сврху почеи су а прете, не само разијањем јеинства Цркве, ако се не 
уовои њиховом мишењу, ез озира што су огосовски и историјски 
аргументи против њиховог става, него и физичким разрачунавањем са 
појеиним архијерејима. Јер, имајући у виу историјско преање Цркве, 
правосавна Црква ника није инсистираа на апсоутној унификацији, 
како огосужења, тј. итургије, тако и свеукупног црквеног живота. На 
то указују чињенице, не само разичитих итургијских пракси и оичаја 
међу месним Црквама, него и постојање више разичитих итургија, као 
и то а у Цркви постоје разичити начини живота њених чанова. При-
мера раи, јени су монаси, руги ожењени ит. Ове разике нису смета-
е Цркви а уе јена и јеинствена. На овај начин сутња некоицине 
архијереја изражена на Саору а инсистирање на апсоутној унификацији 
огосужења кроз поменуту оуку нема за ци орану чистоте вере, већ 
а вои разјеињавању Цркве, као а почиње, на жаост, а се оистињује.

Да и се ови проеми и њима сични решии, потрено је најпре по-
ставити правину „ијагнозу“, а се посужимо меицинским терми-
ном. Јер, ез тачне ијагнозе, немогуће је преузети правину терапију 
нити изечити оест. Шта је узрок оести која тренутно хара у нашој 
помесној Цркви? 

Боест са којом се тренутно суочава наша Црква, извире из поремећених 
оноса самих архијереја и неразумевања оноса месне Цркве, тј. епископије 
и Саора. 

Поремећају оноса међу епископима је свакако опринеа ранија 
мржња према тзв. „јустиновцима“, која је касније проширена на све та-
козване „грчке ђаке“, као и ансирано погрешно мишење а се епископ-
ско остојанство темеи на уским сиама и аровима које имају уи 
као појеинци. Буући а су се око појеиних пастира и епископа наше 
Цркве почеи скупати маи уи, то је ко ругих епископа изазва-
о отворену мржњу према њима. Као посеица тога, настао је у новије 
време у нашој Цркви мишење а постоје мањи и већи епископи, они 
који су важни и они који нису. Ово је створио киму неповерења међу 
епископатом и тиху и притајену нетрпеивост. Почео је еење еписко-
па по свим основама, па чак и на основу гоина, на мае и старе у акси-
оо шком смису. Изграђено је мишење а они епископи који су ученији, 
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ии који су у повигу ревноснији ии који су старији, ии пак они који 
имају веће и огатије епархије, имају и већег епископског остојанства, 
у оносу на оне руге. Да и орании своје остојанство, они еписко-
пи који су се сматраи униженим, несмотрено су опустии а се у њима 
развије орамени механизам, који је такође утемеен на уским са-
остима, типа умањивања кваитета ругог епископа, а и они постаи 
веики. Појавиа су се поозрења сваког типа, о сумње у мораност жи-
вота ругих, о сумње а руги епископ погрешно исповеа веру. У тој и 
таквој кими створена је ситуација у којој су појеини епископи миси-
и а се јеинство Цркве јеино може остварити и оржати ако сви исто 
мисимо и раимо, тј. ако се укине свака врста разичитости међу епи-
скопима. У ту сврху постоји покушај ко појеиних архијереја а натуре 
своје мишење и своју праксу као јеино исправне, тежећи а то уе из-
ражено Саором, не воећи рачуна о свеукупном преању Цркве. Укои-
ко се то не оствари омах, настају оптуживања и еое међу архијерејима. 

Други ееменат који карактерише тренутну оест у нашој Цркви јесте 
неправиан онос месне Цркве и њеног епископа и Саора епископа. Тај 
неправини онос је створен на тежњи, ии а месна Црква и њен епи-
скоп уу апсоутно независни у оносу на Саор, ии а Саор уе о-
минантан у оносу на месног епископа по свим питањима, укиајући 
његову аутономност, што је, као што смо виеи, у оа сучаја погрешно. 

Све ово навеено у контексту оноса епископа и Саора, није само 
ствар канонског уређења Цркве, већ је ово сама њена онтоогија, која 
је основ за цеокупно њено еовање и учење, тј. веру. Као што постоји 
месна Црква као итургијска зајеница, чије јеинство и постојање чини 
епископ, тако треа а постоји и јеинство васеенске Цркве, које осигу-
рава Саор епископа, тј. први међу њима. То је учење које су нам св. оци 
Цркве оставии о Богу у Тројици у кога верујемо и чија је Црква верна 
икона. Бог је Јеан, аи је јеан зато што је Света Тројица. Нити јеност 
укиа тројичност, нити тројичност укиа јеност. Тим пре, ако се има 
у виу а је хришћанство Црква, а не иеоогија, и а Црква није про-
сто јена институција, већ јеан нови начин постојања уи, пооан 
Божијем постојању. Сви смо ми иконе Божије и позвани смо а се упоо-
имо Божијем начину постојања. 

Овај мое постојања кога правосавна Црква чува већ више о ве 
хиае гоина, и то не ез веиких жртава и мука, позвани смо и ми а 
сачувамо и а га пренесемо свету у коме живимо. И то, пре свега, а га 
пренесемо и преочимо уима у ржавама у којима постојимо као Црква. 
Да исмо то моги а учинимо, потрено је најпре а га ми епископи 
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сами спровоимо у међусоним оносима. Тиме ћемо помоћи своме на-
роу као и нароима који живе са нама (а који имају тененцију а се све 
више ее, мисећи а ће на тај начин остварити свој независни иенти-
тет), а живимо у зајеници јено са ругим, а а нико не изгуи свој на-
ционани и кутурни иентитет. Зајеница не мора нужно а угрожава 
иентитет јеинке. Напротив, Црква нас учи а само у зајеници соо-
е са ругим тај иентитет се стиче и постоји, аи уз пуно поштовање и 
јеног и ругог: и јеинке и зајенице. 

Истовремено је потрено а овај мое постојања правосавне Цркве 
преочимо и ругим уима, нашој иносавној раћи, као основ нашега 
јеинства, тј. јеинства Свете Цркве. Зато је неопхоан ијаог правосав-
не Цркве са иносавним, ијаог у уави и аргументован, утемеен на 
правосавној екисиоогији, која извире из самог начина постојања Бога 
у кога верујемо: Јенога Бога Оца и Сина и Светог Духа, који је Јеан и 
Тројичан захваујући ичној зајеници уави која постоји међу ично-
стима Свете Тројице. Јер, очигено је а већина несугасица међу уима 
и ржавним зајеницама произазе из сукоа јеног и многих, из непра-
виног оноса јеинке и мноштва. Највећа оговорност је, аке, на нама 
епископима и у погеу очувања Цркве и у погеу очувања цеовитости 
руштва у коме живимо и еујемо у овом омену: а кроз Саор осигу-
рамо сапостојање јеног и многих.

Очигено је, на основу зивања и разичитих описа који се појавују 
у меијима, а који се тичу црквеног живота, а у нашој помесној Цркви 
постоје проеми које треа хитно решавати. Свако оагање њиховог 
решења прети а још више погорша нормаан живот Цркве и а ове-
е о разијања њеног јеинства. То може имати, ако се не ај Боже еси, 
катастрофане посеице, како по саму нашу помесну Цркву, тако и по 
свеукупни руштвени живот у нашој отаџини. Јер, јеинство Цркве је 
суштинска претпоставка за њено, не само правино еање, већ за само 
њено постојање. Ако Црква није Јена и јеинствена, она се отвара про-
ем њеног истинског постојања. Јер, ако постоји више цркава које нису у 
јеинству, она се огично постава питање, која је о њих права? Истовре-
мено, раско у Цркви неминовно повачи и неку врсту раскоа у руштву. 
Раско те врсте, међутим, како нам показује историја наше Цркве, много 
је уи и трагичнији о свих ругих. Како о тога не и ошо, потрено 
нам је јеинство Цркве. Јеинство Цркве, како нам њена историја показује, 
не може се остварити и оржати ез оприноса сваког архијереја и ез 
Саора. Да и Саор могао а постоји и а оноси правоснажне оуке, 
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мора а има патријарха који њиме пресеава и који својим еовањем 
остварује јеинство међу епископима. 

Редакција:
Ваше Преосвештенство, веики међунарони огосовски симпосион 

„Онтоогија и етика“, оржан у Пожаревцу, октора 2003. гоине, иза звао 
је читаву авину прозивања, како зог теме, тако и зог закучака о 
којих сте таа, зајено са еминентним гостима, оши. Да и исте моги 
а нам ојасните иеју воиу тог симпосиона, као и посеице јеног 

„новог“ приступа етици на који Црква, као евхаристијска зајеница, чини 
нам се, није никаа ни престаа а призива своје чанове? 

Епископ Игнатије:
Овај симпосион је оржан зог потрее а се у центар хришћанског 

интересовања и живота поново врати онтоогија, тј. проем смрти и 
њеног превазиажења. Јер, уместо овог проема, етика и кршење етич-
ких закона је постао јеини проем, како за хришћане, тако и за уе 
који не верују у Бога. Етика не постава проем смрти, већ преко њега 
преази као а је он решен, ии као а он уопште не постоји. Као резутат 
тога имамо појаву а нам Црква и није потрена. Јер сваки човек и сам, 
ез Цркве, зна шта је оро а шта зо и може то а чини ии а не чини. 
Ако нам је Црква и потрена, таа се она не схвата као „ек за есмртност“, 
као што каже св. Игнатије Богоносац, него као институција која чува мо-
ране законе и национану ржаву. Зато се многи уи анас питају, за-
што им је Црква потрена, ка они могу а верују у Бога и а уу мора-
ни и мимо Цркве, и чему она ржава и ржавне структуре, ако Црква 
чува нацију? Љуи који не верују у Бога, уући а се Црква екарише 
као она институција која је ту за очување мораних врености, све више 
жее а истисну Цркву из руштвеног живота, указујући на моране не-
остатке њених чанова, правећи о тога сканае. 

С руге стране, ако се етика, а не онтоогија, узме као мерио за тумачење 
Јеванђеа, она не само а нам многе ствари и огађаји из Јеванђеа неће 
ити јасни, нпр. приче о Митару и фарисеју, о уном сину, о раници-
ма у винограу ит., него ће се и сама Црква показати неистинитом, јер је 
у њој пуно грешника. Међутим, изгеа а је мерио Јеванђеа и Цркве 
онтоогија, а не етика. 

Но, а и нам иа јаснија разика између онтоогије и етике, треа 
виети шта заправо етички начин постојања значи, а шта је онтоогија.
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Етика се ави питањем уског понашања, тј. живота утемееног на 
принципима. Етика је скуп начеа и правиа понашања, који је ораи-
а и ефинисаа уска огика ии сама по сеи ии као тумачење неког 
трансценентног узрока (Кантовог мораног императива), прихваћеног 
о стране уске огике. (Занимиво је а у правосавном преању ети-
ка као термин уопште не постоји све о новијег оа. Овај термин се ско-
ро уопште не среће ко отаца Цркве. А а не говоримо о томе а се није 
преавао ни у шкоама као премет све о новијег оа. Раи се о Запа-
ном произвоу који је отуа ошао и ко нас). Живот јеног хришћанина, 
ако се утемеи на етици, тј. на уској огици, не само а постаје реа-
тиван, зато што зависи о уске огике која се мења, него такав човек 
нема потрее за зајеницом са ругим човеком и Богом као ичношћу. 
Он постаје сам сеи овоан, јер његов живот зависи о принципа, тј. о 
његове огике. Ово најое иуструје Спасите причом о Фарисеју и ца-
ринику. Фарисеј је ио савршен етички, по закону, аи он није имао ни-
какву потреу за зајеницом с ругим, тј. са Богом. Јер, а и неко ио мо-
раан нема потрее за зајеницом са ругим. Каа, пак, граи зајеницу 
са ругим на основу мораног и ругих закона, та зајеница није ична 
зајеница, јер руги као ичност није итан, већ је итан закон, начео 
кога сви поштују. У том сучају човек чини у оносу на ругог човека и 
Бога оно што мора, што му наажу етички принципи, ез озира на ру-
гог човека као ичност. Укоико руги не поштује те исте норме и прин-
ципе, ми она раскиамо зајеницу с њим, што показује а нам није руги 
итан као ичност, већ принципи и етичке норме. Ту нема места за уав 
према ругом човеку као ичности, понајмање за уав према грешни-
ку, који је управо то зато што крши моране норме. Нема уави ни пре-
ма Богу као ичности, ако се и он не понаша у скау са етичким норма-
ма, тј. у скау са нашом огиком.

Онтоогија указује на проем смрти и на то а се он не може реши-
ти испуњењем мораних норми. Нити се мора, оносно оро у етич-
ком смису, може постићи све оте ок постоји смрт и страх о смрти 
ко уи. Смрт се може превазићи у зајеници с Богом у Христу. Зог 
тога онтоогија нужно претпостава постојање Цркве раи решења про-
ема смрти. Јер Црква је огађај зајеништва уи међу соом и с Бо-
гом у Исусу Христу. Међутим, Цркву не треа схватати као апстрактну 
зајеницу, ии као институцију, већ као итургијски огађај зајеништва 
уи с Богом и међу соом у Христу. Исус Христос је Син Божији који је 
постао човек и зајеница човека с Богочовеком Христом граи јену по-
сену зајеницу уи која је Црква. Та посеност Цркве се огеа у на-
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рочитом оносу који имају уи према Богу, тј. према Исусу Христу и 
према ругим уима. Тај онос је заснован на вери у овапоћење Сина 
Божијег као човека, с којим нас сјеињује Дух Свети, граећи на тај на-
чин евхаристијску зајеницу и зато се сваки човек у Цркви оживава 
као Син Божији, Христос, и тако се и оносимо према њему. 

Из ове посење констатације произази закучак а онтоогија не 
поразумева етички, већ онос уави човека према ругом човеку као 
према Христу. Онтоогија поразумева зајеништво са ругим човеком 
и са Христом, ез чега нема ни постојања, ако се сожимо с тим а мимо 
зајенице с Христом нема спасења. Даке, уместо етике, која нема потрее 
за постојањем Цркве а и се оствариа, онтоогија нужно претпостава 
Цркву као зајеницу а и се оствариа, тј. а и човек и створена приро-
а превазиши смрт. Истовремено, онтоогија која се заснива на ичној 
зајеници човека с Богом у Христу, што значи на зајеници човека с чо-
веком, рађа јеан нови начин постојања који није етика, већ итургијска 
зајеница као спет оноса међу уима који иконизују ууће Царство 
Божије. То ууће Царство у историју оноси, остварује, конституише Дух 
Свети, конституишући итургију. 

Дух Свети који конституише Евхаристију као ипостас сваког њеног 
чана, не чини то на основу етичких закона и принципа, већ на основу 
уави Божије према уима и уави уи према Богу. Такође, ни ча-
нови Евхаристије не уазе у Евхаристију а и постаи етички савршени 
уи, већ а и вечно постојаи, а и се осооии смрти. У тој зајеници 
се остварује човек као ичност и као светите, јер, „агоат Божија све 
оно што је немоћно исцеује и оно што неостаје опуњује“, зато што, 
захваујући Евхаристији, јеино и постоји. Мимо евхаристијске зајенице 
човек не постоји као ичност. Истовремено, ни чанови Евхаристије не 
темее свој живот на етичким принципима, већ на основу уави према 
Госпоу и међусоне уави. Не униче, не ажу јени руге, не зато 
што то закони наажу, него зато што у ругом човеку вие самог Госпо-
а и извор свога постојања. 

У вези са овим хтео их а кажем некоико речи и о повигу, јер ми 
се чини а се повиг у Цркви све више поистовећује са етиком. Наравно, 
повиг може а се схвати ии етички, ии онтоошки, тј. евхаристијски. 
Бојим се а се повиг у Цркви све више схвата у контексту етике. Етички 
посматрано, повиг је усавршавање човека, померање граница сопстве-
не прирое на основу веже: усавршавање човека као инивиуе на осно-
ву праксе а се живи по оређеним принципима. Ова врста повига нема 
никакве везе са остварењем зајенице човека са ругим, с Богом као кон-
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кретном ичношћу и с ругим човеком, који је такође конкретна ичност, 
и зато нема везе са повигом о коме нам говоре св. оци Цркве. Повиг у 
Цркви је остварење зајенице човека с ругим, уав човека према Богу 
као ичности и према ругом човеку, која се крунише жртвом за ругог. 
Отуа истинско повижништво карактеришу: орицање о своје вое 
а и се оствариа воа ругог, посушање према ругом, уав и пре-
ма непријатеима, чак и смрт за ругог а и се на тај начин оствариа 
зајеница с ругим и а и се остао у тој зајеници. Зато повиг у Цркви 
утемеује и чува евхаристијску зајеницу. Етички посматран, повиг не 
само а не може а схвати жртву за ругог, него тражи смрт ругог уко-
ико је он грешан а и се сачувао принцип ора. 

Црква је, пре свега, евхаристијска зајеница, а не скуп инивиуа које 
саме за сее испуњавају законе, и то зајеница соое, уави Бога и 
уи у Христу. Љуав Бога према човеку и човека према ругом човеку и 
према Богу, најпотпуније се пројавује у Цркви, у Евхаристији. Зато што 
се Црква, тј. Евхаристија, поистовећује са Христом у коме нас Бог уи 
тако што има зајеницу с нама и ми с Њим. Љуав Бога према човеку и 
човека према Богу и ругом у Цркви, не извире из етичког „мора“, него из 
соое. Нико не постаје чан Цркве зато што мора, зато што му етика то 
нааже, нити у њој остаје на сиу, већ зато што то сооно жеи. Тамо 
ге нема соое, нема ни уави. Човек у Цркви као зајеници соое, 
постоји као икона и пооије Божије. Бог у кога хришћани верују је Отац, 
Син и Свети Дух, зајеница ичности, Света Тројица. Бог је зајеница 
ичности, тј. уав Оца према Сину и Духу, не зато што мора, зато што 
Му етика то нааже, него зато што Он тако постоји.

Разговор воио
ђакон Злако Маић

новемар 2008.
Пожаревац


