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PRAVOSLAVNI  
KATIHIZIS

Qu bav

Q у ба вљу мо же мо да са зна мо оно што не мо же мо 
ра зу мом или чу ли ма. При ро ду ко ја нас окру жу је, 

и по себ но љу де, нај бо ље по зна је мо кад их за во ли мо, од
но сно, кад сту пи мо са њи ма у за јед ни цу љу ба ви. Бо га, 
пак, не мо же мо от кри ти ни ка ко, ни ра зу мом ни чу ли ма, 
не го је ди но љу ба вљу. Јер, Бо га ни је дан чо век ни ка да ни је 
ви део. Син Бо жи ји ко ји је по стао чо век, Исус Хри стос, 
от крио је љу ди ма Бо га. Кад за во ли мо дру гог чо ве ка, та да 
от кри ва мо и Бо га у ње му.

Бог Отац има Си на и Све то га Ду ха. Они жи ве у та квој 
љу ба ви да им је за јед нич ко све што има ју. Све што чи не  
чи не из ме ђу соб не љу ба ви.

Бог Отац, за јед но са Си ном и Ду хом, ство рио је нај пре 
биљ ке и жи во ти ње, а за тим и чо ве ка, као за јед нич ки свет 
на ко ји је гле дао кроз сво ју љу бав пре ма Си ну и Ду ху. По
што је на сва ство ре ња гле дао кроз свог Си на, она су за 
Бо га Оца би ла не са мо жи ва, већ и нај леп ша, а сва ко ство
ре ње за се бе и сва за јед но  би ла су му по себ но дра га.

Бог Отац, Син и Све ти Дух на кра ју су ство ри ли и чо
ве ка. Ство ри ли су Ада ма и Еву слич не се би, да и ови гле
да ју на све биљ ке и жи во ти ње као Бог – с љу ба вљу, и да 
бу ду њи хо ви при ја те љи, го то во као си но ви, и да им сва 
тво ре ви на, сав свет на зе мљи бу де за јед нич ки. Да за јед
но са Њим, у љу ба ви, па зе на сва ство ре ња. Овим су Бог 
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Отац, Син и Дух хте ли да сва ство ре ња уче ству ју у Њи хо
вој веч ној сре ћи кроз чо ве ка Ада ма, на ко га је Бог Отац 
гле дао као на сво га си на, али би ло је по треб но да и чо век 
во ли Бо га као свог Оца. Слич но је и са на шим ро ди те љи
ма, ко ји су нам да ли жи вот из љу ба ви, па је због то га све 
што је њи хо во и на ше. На ши ро ди те љи, та ко ђе, кроз нас 
гле да ју чи тав свет и за то је свет за њих леп, као што смо 
им и ми ле пи. То нам они че сто и ка жу кад нам те па ју да 
смо „ма ми но зла то“ или та ти но „све на све ту“, јер на свет 
гле да ју кроз нас ко је мно го во ле.

Ва жно: 
Ка да во ли мо не ко га и сав свет нам из гле да леп, то 

јест она кав ка кав за и ста и је сте  драг и не по но вљив. Та
да са зна је мо да су сва жи ва би ћа не по но вљи ва, чу де сна 
и ле па.

Бог Отац гле да на свет кроз свог Си на Ису са Хри ста, 
ко га во ли нај ви ше, и у ко ме је ди но и пре по зна је свет као 
свој свет и бри не о ње му. А то сто га што и Исус Хри стос 
во ли Бо га Оца нај ви ше на све ту.

Cr kva je te lo Hri sto vo

I сус Хри стос је Син Бо жи ји и ње га Бог мно го во ли. 
Исус та ко ђе мно го во ли Бо га Оца и као из раз те љу

ба ви да ро вао му је све што има: биљ ке, жи во ти ње, пти це. 
Упо знао је и љу де, сво је при ја те ље, са Бо гом Оцем и за мо
лио га да их при ми и во ли као сво је си но ве, то јест она ко 
као што во ли ње га  Хри ста.

Та ко Бог Отац во ли све љу де, Хри сто ве при ја те ље, и 
сву при ро ду ко ју му је Хри стос да ро вао, као Хри ста, свог 
Си на, не одва ја ју ћи их јед но од дру го га.
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У ту за јед ни цу љу ба ви Бо га Оца и Ису са Хри ста, у ко
ју је Хри стос увео при ро ду и у ко ју су ушли сви они ко ји 
су за во ле ли Хри ста, а ко ја се дру га чи је зо ве Цр ква, по зва
ни смо да уђе мо и ми. У њу тре ба да уне се мо и све оно 
што во ли мо, да би смо би ли си но ви Бо жи ји и да би смо 
за јед но са оста лом при ро дом веч но жи ве ли као дра га и 
не по но вљи ва би ћа за Бо га.

Ва жно:
 Сви љу ди и сва при ро да ко ја уђе у за јед ни цу љу ба ви 

Хри ста са Бо гом Оцем по ста ју део Хри ста, тј. Те ло Хри
сто во. Слич но ства ри ма, ко је по ста ју део нас ка да нам 
их не ко из љу ба ви по кло ни. За то кад из гу би мо јед ну од 
њих, осе ћа мо бол као да се не што от ки ну ло од на шег 
те ла.

Adam

Bог отац је, за јед но са Си ном и Све тим Ду хом, у по
чет ку ство рио не бо и зе мљу. Ство рио је ва здух, во ду, 

биљ ке и жи во ти ње, од нај ма њих до нај ве ћих. На кра ју је 
Бог ство рио чо ве ка Ада ма слич ног се би.

Бог је Ада ма ство рио са ци љем да Адам бу де све ште
ник у при ро ди, тј. у све ту. То зна чи да је Адам тре ба ло да 
во ли Бо га и при ро ду око се бе и да је да ру је, тј. да је де ли 
са Бо гом и са дру гим љу ди ма. Адам је, да кле, тре ба ло да 
бу де као Хри стос  по сред ник из ме ђу Бо га и све та.

Сва ки чо век је ство рен по ли ку Бо жи јем. За то су сви 
љу ди по зва ни да се бри ну о при ро ди и да је да ру ју Бо гу 
и сво јим бли жњи ма. Исус Хри стос је је ди ни по сред ник 
из ме ђу Бо га Оца и при ро де и за то је Он но ви Адам. Све 
што Хри стос да ру је Бо гу Оцу веч но ће жи ве ти.
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Чо век Адам ни је хтео да бу де при ја тељ са Бо гом. Хтео 
је свет са мо за се бе. Због то га се де си ло не што стра шно и 
за ње га и за свет: уме сто да по ста не бо гат и сре ћан, Адам 
је, ка да је остао сам, по стао ту жан и не сре ћан. У том тре
нут ку сав свет, све жи во ти ње и љу ди, по ста ли су му не
по зна ти, стра ни и не при ја тељ ски. Шта ви ше, ство ре ња су 
по че ла да уми ру јер су оста ла без љу ба ви. Јер, љу бав је за
јед ни ца са дру гим, то јест са Бо гом, ко ја ожи вља ва и биљ
ке, и жи во ти ње, и љу де, и све што по сто ји.

Ка да се ро дио Исус Хри стос, пре ко Ње га су љу ди и 
при ро да по но во ушли у за јед ни цу и при ја тељ ство са Бо
гом и по но во су ожи ве ли и за си ја ли истин ским сја јем. 
Љу ди су по ста ли је дин стве не и не по но вљи ве лич но сти, а 
при ро да је ожи ве ла.

Ва жно: 
Да би при ро да ко ја нас окру жу је би ла жи ва и ле па и 

да би љу ди по ста ли не по но вљи ве лич но сти, тре ба да уђу 
у Цр кву као за јед ни цу Бо га Оца и Ису са Хри ста. Да би
смо то схва ти ли, тре ба да во ли мо дру ге љу де, а при ро ду 
да де ли мо са дру ги ма, да би смо је за јед но не го ва ли у љу
ба ви са дру гим љу ди ма.

Љу ди за нас као да не по сто је све док не оства ри мо за
јед ни цу љу ба ви са њи ма. И при ро да за нас, у ства ри, као 
да не по сто ји док нам је би ће ко је во ли мо не по кло ни и 
док је не за во ли мо бри ну ћи се о њој и чу ва ју ћи је.
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Kr {te we

K р ште њем нас Дух Све ти уво ди у Цр кву, то јест у за
јед ни цу љу ба ви са Хри стом и Бо гом Оцем и са дру

гим љу ди ма ко ји су у Цр кви. За хва љу ју ћи тој за јед ни ци и 
ми по ста је мо во ље на би ћа за Бо га Оца и за оста ле љу де, 
као и они за нас. У тој за јед ни ци по ста је мо по себ ни и је
дин стве ни и за то на кр ште њу до би ја мо име. То име зна чи 
да смо то ми а не не ко дру ги, али и мно го ви ше од то га. 
То је знак да нас Бог Отац по себ но во ли, као сво је си но
ве. Ула ском у Цр кву  Ли тур гиј ску за јед ни цу, оства ру је мо 
за јед ни цу са Бо гом Оцем и по ста је мо за Ње га је дин стве
на, не по но вљи ва и веч на би ћа.

Za jed ni ca

I сус Хри стос је жи вео у за јед ни ци са сво јим при ја те
љи ма. Ње го ви пр ви при ја те љи би ли су апо сто ли. 

Они су Хри ста мно го во ле ли, као и Он њих, и би ли су му 
до кра ја жи во та вер ни при ја те љи. Хри стос је пр во њих 
упо знао са сво јим Бо гом Оцем, а Ње га је за мо лио да их 
чу ва и во ли као са мог Хри ста. За то их је Бог Отац за во
лео и по ста вио да бу ду за јед но са ње го вим Си ном, Ису
сом Хри стом, и да све оно што Он има бу де и њи хо во. 
Апо сто ли су, пак, упо зна ли свет са исти ном да је Исус 
Хри стос из На за ре та Син Бо жи ји.

Ва жно: 
Тре ба чу ва ти и про ду бљи ва ти при ја тељ ство са љу ди ма, 
јер ти ме по ста је мо и Бо жи ји при ја те љи. Је ди но апо сто ли 
зна ју ко је пра ви Син Бо жи ји  Хри стос и за то њи ма тре
ба ве ро ва ти.
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Pri ~e {}e

K а да у не де љу по ђе мо у Цр кву, но си мо са со бом да ро
ве Бо гу: хлеб, ви но, уље, раз не пло до ве и цве ће. Та мо 

их пре да је мо све ште ни ци ма, а ка да поч не Слу жба, они их 
пре да ју у ру ке Хри сту. Хри стос на ше да ро ве да ру је Бо гу 
Оцу и мо ли га да њих и све нас осве ти и сје ди ни у љу ба ви. 
На кра ју сви је де мо од тих да ро ва, то јест од јед ног хле ба, 
и пи је мо из јед не ча ше  при че шћу је мо се, као знак на шег 
ме ђу соб ног је дин ства и је дин ства са Хри стом у љу ба ви.

Ва жно: 
При ро да нам је од Бо га да та да пре ко ње у љу ба ви 

оства ру је мо на ше ме ђу соб но је дин ство и је дин ство са Бо
гом. И при ро да ко ја нас окру жу је део је нас. Ако уни шта
ва мо при ро ду, на но си мо бол они ма ко је во ли мо и ко ји 
нас во ле, али и са ми ма се би.
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Li tur gi ja

K а да се не де љом сви са бе ре мо у Цр кви  епи скоп, 
све ште ни ци, ђа ко ни, пој ци и на род  по чи ње Бо

жи ја слу жба. Сви ми ту има мо сво је за ду же ње и сво ју 
слу жбу ко ја нас сје ди њу је са дру гим уче сни ци ма у Ли
тур ги ји. Слу жба ма у Цр кви ру ко во ди епи скоп. Дру гим 
ре чи ма, сви ми ко ји смо при сут ни на Ли тур ги ји слу жи
мо јед ни дру ги ма и сви за јед но пре ко епи ско па слу жи мо 
Бо гу Оцу оства ру ју ћи са Њим и ме ђу со бом за јед ни цу 
љу ба ви. За то се Ли тур ги ја и зо ве слу жба. То на ше за јед
ни штво у љу ба ви за вр ша ва се та ко што сви је де мо од да
ро ва ко је смо до не ли  од јед ног хле ба, и пи је мо из јед не 
ча ше. Та ко сви по ста је мо јед но те ло, слич но на шем те лу, 
на ко ме сви удо ви има ју раз ли чи те слу жбе, али слу же 
је дан дру гом јер на ше те ло мо же да по сто ји са мо на тај 
на чин. Свим удо ви ма на на шем те лу ру ко во ди мо ми, а 
не не ко дру ги, за то што је то на ше те ло. У све ту по сто је 
мно ги љу ди ко ји има ју раз ли чи те да ро ве. Не ко има дар 
да бу де учи тељ, а не ко има пе снич ки дар, не ко, пак, уме 
да се бри не о при ро ди, а не ко да пра ви ци пе ле. Дру ги, 
опет, зна ју да пра ве ку ће. Сви ти да ро ви су по треб ни за 
жи вот сва ког чо ве ка и због то га љу ди тре ба да слу же јед
ни дру ги ма.

Да би смо слу жи ли јед ни дру ги ма, тре ба да по сто ји је
дан, пр ви ме ђу на ма, да све то усме ра ва и по ве зу је јед ну 
слу жбу с дру гом.

Свет у ко ме жи ви мо тво ри јед ну ве ли ку Бо жи ју слу
жбу, ко јом ру ко во ди Исус Хри стос. Све слу жбе у све ту, и 
оне раз не ко је оба вља ју љу ди и оне ко је оба вља ју биљ ке и 
жи во ти ње, нео п ход не су да би свет по сто јао. Свет је као 
јед но ве ли ко те ло ко је, да би жи ве ло веч но, тре ба да по
ста не Те ло Хри сто во.

Gradac
Highlight

Gradac
Highlight



ПРАВ О С ЛАВН А ВЕРА

18

Хри стос је наш при ја тељ и пра ви из вор на шег жи во
та и жи во та це лог све та. Но, то ће мо раз у ме ти са мо ако 
га за во ли мо. Хри стос, Син Бо жи ји, по стао је чо век да би
смо ми љу ди и при ро да мо гли да га во ли мо и да оства ри
мо за јед ни цу са Њим. За то, ка да во ли мо јед ног чо ве ка, 
та да во ли мо и Хри ста и раз у ме мо Ње го ве ре чи: „Ја сам 
хлеб жи во та: ко ји ме ни до ла зи не ће оглад не ти и ко ји у 
ме не ве ру је не ће ни кад ожед не ти.“

Stva ra we sve ta

Bог Отац, Син и Све ти Дух ство ри ли су ни из че га Не
бо и Зе мљу и све што се ви ди и не ви ди. Ства ра ње је 

тра ја ло шест да на. Све што је Бог ство рио по ве за но је ме
ђу соб но је дин стве ном при ро дом, а раз ли ку је се по вр ста
ма. Нај пре је Бог ство рио ни же, про сти је вр сте, а за тим 
оне ви ше и сло же ни је. Све је Бог Отац ство рио кроз Си
на и Све тог Ду ха, сво јом реч ју, та ко што је го во рио: не ка 
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бу де то и то, што је од мах и би ва ло. Чо ве ка је ство рио 
на кра ју, као нај у зви ше ни је би ће, слич но Бо гу.

У по чет ку, Зе мља је би ла оба ви је на во дом и та мом, не
ви дљи ва и без кон крет них об ли ка и Дух Бо жи ји ди зао се 
над во дом. Бог је нај пре ство рио све тлост. Све тлост је ра
заг на ла та му и та ко је осва нуо пр ви дан.

Дру гог да на Бог Отац је ре као да по ста не не бо ко је 
ће раз дво ји ти во ду. Та ко је и би ло  во да се раз дво ји ла на 
во ду ис под не ба и на во ду из над не ба. Бог је по том ре као 
да се са ку пи сва во да ис под не ба на јед но ме сто и да се 
по ка же су во тло. Та ко се и до го ди ло. Бог је на звао су во 
тло зе мљом, а во де мо ри ма. И ви део је Бог да је то до бро. 
По том је Бог ре као да из зе мље ник ну тра ва, би ље и раз
не вр сте др ве ћа ко ја до но се плод у ко ме је њи хо во се ме 
за раз мно жа ва ње. Та ко је и би ло. И ви део је Бог да је и 
ово до бро и осва нуо је тре ћи дан.

Че твр тог да на Бог је ство рио не бе ска те ла  сун це, ме
сец и зве зде као но си о це све тло сти. Сун це је по ста вио да 
оба сја ва и да за гре ва зе мљу, да се по ње му и по ме се цу 
од ре ђу је вре ме на зе мљи, дан и ноћ. И ви део је Бог да је 
до бро и то што је ство рио.

По том је Бог ство рио во де ни свет: ки то ве, ве ли ке и 
ма ле ри бе, мно ге жи ве ду ше у во ди и раз не вр сте пти ца 
на зе мљи. Ви део је Бог да је све то до бро и бла го сло вио 
их ре кав ши им да се ра ђа ју, да се мно же и да ис пу не мо
ра, а пти це да се мно же на зе мљи. И до шло је ве че и осва
ну ло је ју тро ше стог да на.

Ше стог да на Бог је ство рио раз не вр сте гми за ва ца на 
зе мљи, че тво ро но жне жи во ти ње, сто ку и сит не жи во ти
ње, као и мно ге вр сте ди вљих зве ри. И ви де Бог да је то 
до бро.

На кра ју, Бог Отац је пред ло жио Си ну и Све том Ду ху 
да ство ре чо ве ка ре кав ши: „Да ство ри мо чо ве ка слич ног 
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на ма, ко ји ће би ти упра ви тељ над свим мор ским ри ба ма, 
пти ца ма, жи во ти ња ма и над це лом зе мљом.“

Још је Бог ство рио чо ве ка слич ног се би и то му шко и 
жен ско.

Чо ве ко ва слич ност Бо гу зна чи да је Бог ство рио чо
ве ка да жи ви у за јед ни ци љу ба ви са дру гим љу ди ма и са 
при ро дом, као што Он жи ви са Си ном и Све тим Ду хом. 
Бог је бла го сло вио чо ве ка и же ну го во ре ћи: „Ра сти те и 
раз мно жа вај те се и на пу ни те зе мљу и вла дај те њом. Упра
вљај те мор ским ри ба ма, пти ца ма у ва зду ху и свим жи во
ти ња ма на зе мљи.“

Бог је дао љу ди ма сво би ље и све пло до ве од ра зног 
др ве ћа за хра ну, а жи во ти ња ма, пти ца ма и све му што се 
кре ће по зе мљи дао је тра ву за хра ну.

Та да је по гле дао Бог све што је ство рио и ви део да је 
све ве о ма до бро. Та ко је Бог за шест да на ни из че га ство
рио све што по сто ји, а сед ми дан је бла го сло вио као дан 
од мо ра од ства ра ња.

Ва жно: 
Свет је ство рен. То зна чи да свет ни је по сто јао све до

тле док га Бог ни је ство рио, а све што је ство ре но има по
че так и крај. Свет је ство рен из раз ли чи тих вр ста ко је су 
ме ђу соб но раз де ље не. Сва би ћа су раз ли чи та по вре ме ну 
ства ра ња, док им је ство ре на при ро да за јед нич ка.

Свет, да кле, има по че так по сто ја ња, а мо же има ти и 
крај. То за ви си од во ље Бо га ко ји је свет ство рио. Је ди но 
је Бог не ство рен и за то је Он ве чан, од но сно не ма ни по
че так ни крај.
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Pri ro da sve ta je dru ga ~i ja u od no su na 
Bo ̀ an sku pri ro du

S вет не ка да ни је по сто јао. Ка да је Бог за же лео ство
рио је свет ни из че га. Пре не го што је свет по стао, 

ни је по сто ја ло ни шта. По сто јао је са мо Бог. Бог ни је ство
рио свет из сво је Бо жан ске при ро де, или не ке при ро де 
ко ја је прет ход но по сто ја ла, већ ни из че га. Бо жан ска при
ро да је не ство ре на, нео гра ни че на, не ви дљи ва, бе смрт на. 
Свет је по при ро ди не што дру го у од но су на Бо га и оде
љен је од Бо га. Бог је не ство рен, док је све дру го што по
сто ји ство ре но.

Та оде ље ност све та од Бо га и раз ли чи тост ње го ве 
при ро де у од но су на Бо жи ју при ро ду, по сле ди це су ство
ре но сти све та ни из че га. Ство ре ност све та зна чи да он 
има по че так, од но сно да по сто ји као вре ме и про стор. 
Свет, да кле, по сто ји у вре ме ну и про сто ру за то што је 
ство рен, за то што има по че так. Слич но то ме, кад чо век 
пра ви јед ну од ре ђе ну ствар, он по чи ње да је пра ви у јед
но од ре ђе но вре ме. Од тог тре нут ка по чи ње вре ме тра
ја ња те ства ри. Исто вре ме но, кад по чи ње да је пра ви, 
чо век ту ствар одва ја од дру гих ства ри. Та ко на ста је про
стор.

По сто ја ње вре ме на и про сто ра, да кле, за ви си од на
ста ја ња све та. Од ка да је на стао свет, од та да по чи ње ње
го во вре ме и про стор. Ни вре ме ни про стор не по сто је 
из ван ство ре ног све та. Бог по сто ји из ван вре ме на и про
сто ра за то што је не ство рен, ве чан, не ма ни по че так ни 
крај.

Бог је ство рио свет, као што смо ви де ли, не као је дин
стве ну ма су, већ као мно га кон крет на би ћа и вр сте. Та 
раз де ље ност би ћа омо гу ћу је да по сто је вре ме и про стор 
и уну тар са мог све та. На тај на чин по сто ји свет и сва 
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би ћа; све је на ста ло, од но сно ро ђе но, ни из че га, во љом 
Бо жи јом. За то све има по че так и крај по сво јој при ро ди; 
свет као це ли на и сва ко би ће по себ но.

Ва жно: 
Бог и свет су раз ли чи ти по при ро ди. Бог је не ство

рен док је при ро да све та ство ре на ни из че га. Вре ме и 
про стор по сто је у ство ре ној при ро ди. По че так по сто ја
ња при ро де зна чи по че так по сто ја ња вре ме на и обр ну то. 
Про стор и вре ме су две нео дво ји ве ка те го ри је.

Bog je stvo rio pri ro du ni iz ~e ga

B ог је ство рио при ро ду из не би ћа, из ни шта ви ла. За
то је ство ре на при ро да про па дљи ва, смрт на. Сво јим 

на ста ја њем, или ра ђа њем, би ћа де ле јед ну исту при ро ду, 
од но сно јед на иста ство ре на при ро да по сто ји у мно гим 
вр ста ма и би ћи ма. То нам по ка зу је ства ра ње све та, од но
сно на ста ја ње и ра ђа ње би ћа. На ста ја ње, од но сно ра ђа ње 
би ћа из не би ћа, чи ни да су сва би ћа по при ро ди смрт на. 
Бог је, ме ђу тим, ство рио свет да жи ви, а не да умре, јер га 
је ство рио из љу ба ви и мно го га во ли.

По ста вља се пи та ње: на ко ји на чин свет мо же да жи
ви иако је ство рен, од но сно по при ро ди смр тан?

Да би ство ре на при ро да пре ва зи шла смрт, тре ба да 
оства ри је дин ство са не ство ре ном при ро дом, с Бо гом. То 
је дин ство тре ба да бу де та кво да не уки не раз ли чи тост 
ство ре не при ро де у од но су на Бо жан ску при ро ду. Јер ако 
се ство ре на при ро да сли је с Бо жан ском при ро дом, он да 
ће не ста ти, од но сно умре ти, за то што је Бо жан ска при
ро да мно го ја ча од ство ре не. Ство ре на при ро да тре ба да 
бу де, да кле, сје ди ње на са Бо жан ском при ро дом, од но сно, 
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са Бо гом, али не сли ве на, да би жи ве ла, од но сно да би 
пре ва зи шла смрт.

Да би се по сти гао овај циљ, Бог је на кра ју ства ра ња 
ство рио чо ве ка од зе маљ ског пра ха, тј. од при ро де од ко
је су ство ре на и сва оста ла би ћа и да ро вао му сло бо ду, од
но сно свој Бо жан ски лик. Јер је и Бог сло бод на лич ност, 
а не без лич на при ро да. Сво јом сло бо дом чо век мо же да 
бу де у за јед ни ци с Бо гом, а пре ко чо ве ка то мо же и це ла 
при ро да, а да се не сли је са Бо жан ском при ро дом, ко ја би 
је због сво је си ли не и нео гра ни че но сти уни шти ла.

По сле ди це ство ре но сти све та је су, да кле, да је свет по 
при ро ди смр тан, док је Бог бе смр тан. Свет не ма у се би 
Бо жан ску при ро ду па за то мо же и да пре ста не да по сто
ји. Ње го во по сто ја ње за ви си од Бо жи је и чо ве ко ве во ље, 
од но сно од сје ди ње ња ство ре не при ро де пре ко чо ве ка са 
Бо гом.

Ва жно: 
При ро да све та је ство ре на ни из че га и за то је смрт на. 

Сва би ћа су смрт на за то што има ју исту при ро ду ко ја је 
ство ре на ни из че га. Бог мно го во ли свој свет јер га је сло
бод но, из љу ба ви, ство рио и же ли да он веч но жи ви. Да 
би се то по сти гло, ство рио је чо ве ка сло бод ним ка ко би 
оства рио с њим, а пре ко ње га са це лом при ро дом, за јед
ни цу љу ба ви.
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 ^o vek je stvo ren po iko ni Bo ̀ i joj

„По том ре че Бог: да на чи ни мо чо ве ка по сво ме об лич
ју као што смо ми, ко ји ће би ти го спо дар од ри ба мор
ских и од пти ца не бе ских и од сто ке и од це ле зе мље и 
од свих жи во ти ња ко је се кре ћу по зе мљи. И ство ри Бог 
чо ве ка по об лич ју сво ме, по об лич ју Бож јем ство ри га; му
шко и жен ско ство ри их.“

 (1Мој 1, 26–27)

B ог Отац, Син и Све ти Дух ство ри ли су чо ве ка, од но
сно људ ску вр сту, на кра ју ства ра ња све та. Чо век је 

ство рен та ко што је Бог узео ра ни је ство ре ну при ро ду 
и од ње ство рио чо ве ка. То зна чи да чо век са др жи у сво
јој при ро ди исту ту ство ре ну при ро ду ко ја је за јед нич
ка свим ство ре ним би ћи ма. Дру га чи је ре че но, чо век је 
свет у ма лом.

Бу ду ћи да је и чо век ство рен од исте смрт не при ро
де као сва дру га би ћа, и он је по сво јој при ро ди смр тан. 
Чо век уми ре из истог раз ло га због ко га уми ру сва ство
ре на би ћа. Бог је ство рио чо ве ка, ме ђу тим, по сво ме ли
ку, тј. слич ног се би. Шта је то ико на Бо жи ја у чо ве ку, 
све ти љу ди и пи сци су кроз ве ко ве раз ли чи то де фи ни
са ли: дух, сло бо да, ду ша, лич ност итд., при ла го ђа ва ју
ћи то људ ском раз у ме ва њу. Сви се, ме ђу тим, сла жу с чи
ње ни цом да је Бог ство рио чо ве ка раз ли чи тим од свих 
дру гих ство ре них би ћа.

Раз ли ка из ме ђу чо ве ка и оста лих ство ре них би ћа 
огле да се у то ме што је чо век би ће за јед ни це. Бог је Је
дан, али је у исто вре ме Тро ји ца. Сва ки чо век као ико
на (сли ка) Бо жи ја, та ко ђе је је дан, кон крет на лич ност, 
али је у исто вре ме мно ги. Ка да чо век во ли јед но би ће 
он та да не мо же да за ми сли сво је по сто ја ње без ње га. 
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За то же ли да би ће ко је во ли жи ви веч но. То зна чи да 
је чо век као лич ност, од но сно као ико на Бо жи ја, би ће 
за јед ни це. Не мо же да по сто ји сам и же ли да по сто ји 
веч но.

За хва љу ју ћи, да кле, сло бо ди, љу ба ви, од но сно ико
ни Бо жи јој ко ја му је да ро ва на од Бо га, чо век мо же да 
во ли дру го би ће и да љу ба вљу, сло бо дом са зна оно што 
не мо же ни јед но дру го жи во би ће на зе мљи: да је чо
век би ће за јед ни це и да не мо же да по сто ји сам, ми мо 
за јед ни це љу ба ви са дру гим чо ве ком. У за јед ни ци сло
бо де, љу ба ви с дру гим чо ве ком, чо век та ко ђе са зна је да 
је сва ки чо век но си лац по сто ја ња це ло куп не при ро де 
и да смрт јед ног чо ве ка угро жа ва чи тав свет смр ћу као 
ни шта ви лом. Ка да чо век во ли дру гог чо ве ка, он у ње
му ви ди чи тав свет и све љу де као јед ног чо ве ка, као ту 
лич ност ко ју во ли и же ли да она веч но по сто ји, и за то 
кад се он из гу би, као да се гу би чи тав свет, иако и да ље 
по сто је мно га би ћа и мно ги љу ди. Ово ис ку ство, ко је 
има са мо чо век, упу ћу је нас на то да је чо век ико на Бо
жи ја, јер је ди но он има са зна ње о то ме, да је сва ки чо
век но си лац по сто ја ња чи та вог све та и да кад је дан чо
век умре, као да са њим уми ре чи тав свет и за то је ди но 
он и тра га за пре ва зи ла же њем смр ти. Чо век је та ко ђе 
све стан да бе смрт ност не мо же на ћи у ство ре ној при ро
ди и за то њу тра жи у кон тек сту оства ре ња за јед ни це с 
јед ним би ћем ко је се на ла зи из ван при ро де, тј. с Бо гом. 

У то ме је, да кле, ико на Бо жи ја у чо ве ку, тј. су штин
ска раз ли ка из ме ђу чо ве ка и свих оста лих би ћа на зе
мљи. Чо век мо же, за хва љу ју ћи тој ико ни, тј. сло бо ди ко
ја му је да ро ва на од Бо га, да во ли дру го би ће и да на тај 
на чин са зна да је по сто ја ње из раз сло бод не за јед ни це с 
дру гим би ћем, за то же ли да он и би ћа ко ја во ли по сто је 
веч но. Оту да, је ди но чо век тра жи Бо га.
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Ва жно: 
Бог је ство рио чо ве ка на кра ју ства ра ња све та. Ство

рио га је по сво ме ли ку што зна чи да је чо век сло бо дан, 
од но сно лич ност. Чо век је лич ност, од но сно не по но вљи
во би ће и но си лац по сто ја ња це ло куп не при ро де, у за јед
ни ци сло бо де с дру гом лич но шћу. Бог је ство рио чо ве ка 
по сво ме ли ку, што зна чи да му је да ро вао сло бо ду, ка ко 
би мо гао да има за јед ни цу љу ба ви са дру гим чо ве ком и 
ка ко би мо гао да са зна да је по сто ја ње из раз за јед ни це 
сло бо де с дру гом лич но шћу, од но сно да са зна смрт ност 
и про ла зност сво је при ро де и при ро де це лог све та и да 
мо ра, ако же ли да пре ва зи ђе смрт, да оства ри с Бо гом 
лич ну за јед ни цу.

Ne sli ve na i ne raz de qi va za jed ni ca bo ̀ an ske 
i stvo re ne pri ro de

D а би ство ре на при ро да жи ве ла веч но, би ло је по
треб но да се сје ди ни са не ство ре ном, од но сно Бо

жан ском при ро дом. То је дин ство је тре ба ло да бу де 
та кво да не до ђе до сли ва ња ових две ју при ро да. У ту 
свр ху Бог је ство рио чо ве ка слич ног се би, тј. сло бод ног, 
као лич ност. Чо век као лич ност оства ру је лич ну за јед
ни цу с Бо гом, ко ји је та ко ђе лич ност. То ни је за јед ни ца 
при ро де, не го лич но сти. То зна чи да је Бог ство рио чо
ве ка као лич ност ра ди лич ног сје ди ње ња с њим, а пре ко 
ње га и са чи та вом при ро дом, без сли ва ња Бо жан ске и 
ство ре не при ро де. Јер, ако би до шло до сли ва ња при ро
да, та да би се ство ре на при ро да из гу би ла, јер је сла би ја 
од Бо жан ске. Не раз де љи во је дин ство из ме ђу Бо жан ске и 
чо ве чан ске при ро де, без њи хо вог сли ва ња, омо гу ћу је чи
ње ни ца да су и Бог и чо век сло бод ни, тј. да су лич но сти. 
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То зна чи да су Бог и чо век у свом по сто ја њу сло бод ни од 
за ко на при ро де. Слич но љу ди ма ко ји мо гу да се по на ша
ју ми мо за ко на при ро де: да по сте иако су глад ни, да во ле 
дру ге љу де иако су ови гре шни, ру жни, при пад ни ци дру
гог „пле ме на“, итд. Иако је, ме ђу тим, чо ве ко ва сло бо да у 
од но су на за ко не при ро де огра ни че на, она ипак по ка зу је 
да је чо век ство рен да по сто ји сло бод но, у за јед ни ци љу
ба ви с дру гим чо ве ком, од но сно да пре ва зи ђе при род не 
за ко не, тј. смрт.

Ва жно: 
Да би ство ре на при ро да жи ве ла, по треб но је да се сје

ди ни с Бо жан ском при ро дом. Да не би ство ре на при ро да 
би ла уни ште на од стра не Бо жан ске, то сје ди ње ње тре ба 
да бу де не раз де љи во, али не сли ве но. Та кву вр сту сје ди ње
ња мо гу да оства ре је ди но Бог и чо век за то што су они 
лич но сти, тј. сло бод ни су у свом по сто ја њу и не за ви се 
од за ко на при ро де. Бог је ап со лут но сло бо дан, док чо век 
још увек ни је, али же ли да бу де ап со лут но сло бо дан, од но
сно да бу де као Бог.

Bog je iza brao ~o ve ka da pre ko we ga ostva ri 
za jed ni cu sa stvo re nom pri ro dom

I ако је сва ко ство ре но би ће Бо гу дра го јер га је Бог 
из љу ба ви ство рио, Бог је иза брао из ме ђу свих 

ство ре ња чо ве ка да с њим, а пре ко ње га и са оста лом 
при ро дом, оства ри сло бод ну за јед ни цу, за јед ни цу лич
но сти и да та ко смрт на при ро да по ста не бе смрт на. У 
том ци љу Бог је ство рио чо ве ка на кра ју ства ра ња, по 
сво јој ико ни и по до би ју, од но сно ство рио га је као лич
ност, тј. спо соб ног да жи ви у за јед ни ци сло бо де, љу ба ви 
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с Бо гом и с дру гим би ћи ма. Чо век је ство рен сло бо дан, 
тј. као ико на Бо жи ја и но си лац је це ло куп не ство ре не 
при ро де за то што је лич ност. Кад во ли мо јед ног чо ве
ка, та да от кри ва мо да је он лич ност и да не мо же мо да 
жи ви мо без ње га, као и то да је као лич ност но си лац 
по сто ја ња це ло куп не ство ре не при ро де. За то кад из гу
би мо јед ну во ље ну лич ност, он да смо из гу би ли све, чи
тав свет. Без лич на при ро да, упра во због то га што не ма 
сло бо ду, за ви си од чо ве ка у свом сје ди ње њу с Бо гом, а 
са мим тим и у свом по сто ја њу. Кроз чо ве ка и ње го ву за
јед ни цу с Бо гом и сва оста ла при ро да ауто мат ски до ла
зи у је дин ство с Бо гом, јер чо век је но си лац це ло куп не 
при ро де.

Чо век тре ба сло бод но, лич но, да оства ри за јед ни цу 
с Бо гом, а са мим тим и спа се ње, од но сно веч ни жи вот. 
Јер, чо век је сло бод на лич ност. Без ње го вог при стан ка 
не мо же би ти спа се ња, од но сно не мо же би ти сје ди ње
ња Бо га и ство ре не при ро де. Са мо уз Ада мов сло бод ни 
при ста нак мо гло је да до ђе до лич ног је дин ства Бо га с 
њим, а пре ко ње га и са оста лом при ро дом. Слич но је 
кад же ли те да сте с не ким чо ве ком при ја тељ и не раз
двој ни друг, то не мо же те по сти ћи ако и тај дру ги то не 
же ли. Жи во ти ња ма и ства ри ма мо же те упра вља ти ка ко 
хо ће те јер оне не ма ју сло бо ду, док љу ди ма не мо же те 
без њи хо вог сло бод ног при стан ка. У про тив ном, љу де 
сво ди те на жи во ти ње и на ства ри.

Ва жно: 
Бог је иза брао да пре ко чо ве ка оства ри лич ну за јед

ни цу са це ло куп ном при ро дом и да на тај на чин ство ре
на при ро да пре ва зи ђе смрт. Та за јед ни ца је тре ба ло да 
бу де сло бод на и од стра не Бо га и од стра не чо ве ка. За то 
је Бог ство рио чо ве ка сло бод ним.
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Bog Otac je `e leo da tvo re vi na kroz ~o ve ka ima 
za jed ni cu sa Si nom, po sred stvom Sve tog Du ha

B удући да је Бог Света Тројица, Отац, Син и Свети Дух  
три кон крет не лич но сти, а не без лич на при рода или 

си ла, Бог Отац је же лео да се сје ди ни са све том пре ко сво
га Си на. Син Бо жи ји је тај ко ји у име Све те Тро ји це оства
ру је лич ну за јед ни цу с чо ве ком, а пре ко ње га са при ро дом. 
Бла го сло вом Оца, пре ко Си на Бо жи јег, уз по моћ Све тог 
Ду ха, ство ре ни свет би се пре ко чо ве ка сје ди нио са Бо гом 
у лич но сти Си на Бо жи јег и био би бе смр тан.

У лич ном, сло бод ном је дин ству Си на Бо жи јег са чо
ве ком, Син Бо жи ји би из љу ба ви пре ма чо ве ку то ли ко 
по стао чо век, ко ли ко би чо век из љу ба ви пре ма Бо гу по
стао бог, а при ро да би се обо жи ла. Слич но чо ве ку ко ји 
сло бод но, из љу ба ви од го во ри на по зив дру гог чо ве ка 
и оства ри са њим лич ну за јед ни цу. Он та да по ста је нео
дво јив од те лич но сти и по ста је из љу ба ви део ње то ли ко 
ко ли ко дру га лич ност ко ју во ли по ста је из љу ба ви пре ма 
ње му део ње га. Дру гим ре чи ма, кроз сје ди ње ње Си на Бо
жи јег с чо ве ком, оства ри ла би се Тај на Хри сто ва у ко јој 
би Син Бо жи ји по стао чо век не пре ста ју ћи да бу де Син 
Бо жи ји, а чо век би у Хри сту по стао као Бог, син Бо жи ји, 
не пре ста ју ћи да бу де чо век, док би се сва оста ла при ро
да обо жи ла, бу ду ћи да је чо век но си лац це ло куп не ство
ре не при ро де. На тај на чин би це ла тво ре ви на по ста ла 
Хри стос, Те ло Хри сто во, од но сно Цр ква као за јед ни ца 
свих ство ре них би ћа, во згла вље на у Хри сту, Си ну Бо жи
јем пре ко чо ве ка.

Ва жно: 
Бог је Све та Тро ји ца, Отац, Син и Све ти Дух. Као што 

људ ска при ро да не по сто ји ми мо кон крет них љу ди, Мар
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ка, Јо ва на, Ми ли це, та ко не по сто ји ни Бо жан ска при ро да 
ми мо Оца, Си на и Све тог Ду ха. Бог Отац је по же лео, а са 
тим су се сло жи ли и Син и Дух, да ство ре на при ро да има 
за јед ни цу с њи ма кроз Си на. На тај на чин би Син по стао 
чо век, а чо век у ње му као син Бо жи ји, од но сно Хри стос, 
док би свет у Хри сту по стао бе смр тан.

Bog je stvo rio svet sa ci qem da svet 
po sta ne Cr kva

C р ква је за јед ни ца сло бо де, љу ба ви ство ре не при
ро де пре ко чо ве ка са Си ном Бо жи јим. Дру гим ре

чима, Цр ква је Тај на Хри сто ва, од но сно Хри стос. За то 
што је Хри стос, од но сно Тај на Хри сто ва, је дин ство ство
ре не при ро де кроз чо ве ка са не ство ре ном при ро дом у 
лич но сти Си на Бо жи јег. Бог је ство рио свет са ци љем да 
свет по ста не Цр ква, Тај на Хри сто ва, од но сно за јед ни ца 
чи та ве ство ре не при ро де са Си ном Бо жи јим, кроз чо ве
ка Ада ма. Чо век би у за јед ни ци са Си ном Бо жи јим по
стао као Бог, од но сно као син Бо жи ји, а пре ко ње га би 
сва ство ре на при ро да оства ри ла за јед ни цу с Бо гом. На 
тај на чин би ство ре на при ро да по ста ла бе смрт на и жи ве
ла би веч но. 

Са овим ци љем је Бог ство рио свет и на кра ју бла го
сло вио чо ве ка, од но сно за же лео, да чо век, а пре ко ње га и 
сва ство ре на при ро да, сло бод но, из љу ба ви оства ри за јед
ни цу са Си ном Бо жи јим.

Ва жно:
При ро да све та је ство ре на ни из че га и за то је смрт на.
Свет је ство рен као мно га би ћа и вр сте из јед не је дин

стве не при ро де. За то су сва ство ре на би ћа смрт на.
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На кра ју ства ра ња, Бог Отац, Син и Све ти Дух ство ри
ли су чо ве ка слич ног се би. Чо век је ство рен сло бод ним 
да би по стао би ће за јед ни це.

Свет је као је дан ве ли ки чо век, од но сно чо век је свет 
у ма лом.

Бог је за же лео да бу де у за јед ни ци сло бо де, љу ба ви са 
све том пре ко чо ве ка у Хри сту, сво ме Си ну да би на тај на
чин чо век, и свет у ње му, жи вео веч но.

Бог је ство рио свет са ци љем да по ста не Цр ква, од но
сно Тај на Хри сто ва.

Pr vi ~o vek i we gov greh

P р ви чо век Адам хтео је да по ста не бе смр тан, тј. да 
по ста не као Бог. То је би ла и Бо жи ја на ме ра кад је 

ства рао чо ве ка. То је, ме ђу тим, тре ба ло да се оства ри 
кроз сло бод но сје ди ње не Ада ма с Бо гом. За то је Бог по
ма гао чо ве ку да оства ри тај циљ, али на та кав на чин да 
му не уки не сло бо ду, већ да му по мог не да је из ра зи као 
љу бав пре ма Ње му, за то што је чо век је ди но у сло бод ној 
за јед ни ци с Бо гом мо гао да пре ва зи ђе сво ју смрт ност. 
Дао му је на по чет ку лак за да так, да не је де пло до ве са мо 
од јед ног др ве та, же ле ћи да чо век тра жи из вор бе смрт но
сти у Ње му, Бо гу, а не у смрт ној при ро ди.

Уме сто да по слу ша Бо га и да те жи ка сје ди ње њу с 
Њим, чо век се сје ди нио са ство ре ном при ро дом оче ку ју
ћи да му она да бе смрт ност. Ство ре на при ро да, ме ђу тим, 
бу ду ћи да је и са ма би ла смрт на, ни је мо гла да бу де из вор 
бе смрт но сти за чо ве ка. Та ко је чо век, уме сто да по ста не 
бе смр тан, тј. да по ста не као Бог, остао и да ље смр т ан.

Грех пр вог чо ве ка Ада ма је сте, да кле, у то ме што је 
он бе смрт ност тра жио у ство ре ној при ро ди, а не у за јед
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ни ци с Бо гом, и за то је остао смр тан. Уме сто да у сје ди ње
њу с Бо гом тра жи бе смрт ност, он ју је тра жио у ство ре ној 
при ро ди. Ову гре шку мно ги љу ди по на вља ју до да нас.

Ва жно: 
Чо век мо же да по ста не бе смр тан са мо у за јед ни ци 

с Бо гом. Ство ре на при ро да ко ја нас окру жу је и са ма је 
смрт на и не мо же би ти из вор бе смрт но сти. При ро да, та
ко ђе, же ли бе смрт ност и то мо же по сти ћи је ди но пре ко 
чо ве ка уко ли ко се он сје ди ни с Бо гом.

Po sle di ce Ada mo vog gre ha

B ог је иза брао чо ве ка да се сје ди ни са Ње го вим Си
ном и да по ста не бе смр тан, од но сно да по ста не син 

Бо жи ји. Кроз ње га би се сје ди ни ла це ла при ро да с Бо гом. 
Та ко би на ста ла Тај на Хри сто ва, тј. Цр ква, за јед ни ца ство
ре не при ро де с Бо гом у Си ну Бо жи јем, кроз чо ве ка.

Адам је, ме ђу тим, по тра жио обо же ње, од но сно бе
смрт ност, не у сје ди ње њу с Бо гом, не го у сје ди ње њу са 
ство ре ном при ро дом. Хтео је да он бу де Бог за при ро ду и 
да при ро ду при но си се би а не Бо гу. За то је остао смр тан, 
а са њим и оста ла при ро да.

По сле ди це про ма ша ја ци ља због ко га је ство рен, од
но сно гре ха пр вог чо ве ка, по ред то га што је свет остао 
смр тан, је сте бор ба чо ве ка с при ро дом да би је пот чи нио 
се би као бо гу. Ка да то ни је мо гао он је по чео да се пла
ши при ро де, да је обо жа ва и да јој се кла ња као Бо гу. По 
ре чи ма Све тог Пи сма „уме сто да се кла ња Твор цу, чо век 
је по чео да се кла ња тво ре ви ни“. Бу ду ћи угро жен смр ћу, 
чо век је по чео да тра жи бе смрт ност у ство ре ној при ро ди, 
уме сто у за јед ни ци с Бо гом, и за то је по чео и да обо жа ва 
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при ро ду уме сто Бо га. При ро да је, та ко ђе, по ста ла не при
ја тељ чо ве ку.

Ва жно: 
По сле ди це гре ха пр вог чо ве ка Ада ма је су: смрт, бор

ба чо ве ка про тив при ро де, обо жа ва ње при ро де уме сто 
Бо га и не при ја тељ ство при ро де пре ма чо ве ку.

Bog ni je od u stao od svo je na me re da svet 
po sta ne be smr tan

U пр кос Ада мо вом гре ху, Бог ни је од у стао од сво је 
пр во бит не на ме ре да ство ре на при ро да до стиг не 

бе смрт ност кроз сје ди ње ње чо ве ка са Ње го вим Си ном, 
за то што је Бог ство рио при ро ду из љу ба ви и ни је хтео 
да до зво ли да она про пад не. На раз не на чи не је по зи вао 
љу де да не оча ја ва ју и да се не ми ре са смр ћу, обе ћа ва
ју ћи им да ће на кра ју смрт ипак би ти по бе ђе на. Мно ги 
љу ди су ве ро ва ли у Го спод ње обе ћа ње и че ка ли да се оно 
оства ри.

Обе ћа ње Бо жи је ис пу ни ло се ро ђе њем Си на Бо жи јег 
ко ји је по стао чо век, тј. Бо го чо век Исус Хри стос, јер је у 
Хри сту ство ре на при ро да сје ди ње на с Бо гом. У оства ре
њу Тај не Хри сто ве, Бог је та ко ђе по што вао сло бо ду чо ве
ка као што је то учи нио и у слу ча ју пр вог чо ве ка, Ста рог 
Ада ма. Де вој ка Ма ри ја, Пре све та Бо го ро ди ца, сло бод но 
је при ста ла да да ру је ство ре ну при ро ду Бо гу и да ро ди 
Си на Бо жи јег као чо ве ка. Син Бо жи ји се ро дио од Све тог 
Ду ха и Ма ри је Дје ве и по стао чо век  Но ви Адам, Исус 
Хри стос. Та ко је циљ због ко га је Бог ство рио свет ипак 
ис пу њен. Про ме нио се са мо на чин оства ре ња тог ци ља. 
Са да је Син Бо жи ји учи нио све оно што је про пу стио да 
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учи ни пр ви чо век Адам. Чак је пре тр пео и смрт због гре
ха, од но сно од би ја ња пр вог чо ве ка да при не се при ро ду 
Бо гу. Циљ је, ме ђу тим, остао исти: сје ди ње ње ство ре не 
при ро де пре ко чо ве ка са Бо гом у Си ну Бо жи јем.

При ро да је у Хри сту по бе ди ла смрт што је по ка за ло 
Хри сто во вас кр се ње из мр твих. Хри стос је по стао гла ва 
Цр кве (од но сно, чи та вог све та) и њен на чел ник као Но
ви Адам. Сви љу ди су по зва ни да оства ре за јед ни цу са 
Хри стом Бо го чо ве ком, од но сно да по ста ну чла но ви Цр
кве и да на тај на чин по ста ну бе смрт ни. Оно што је Бог 
обе ћао пр вом чо ве ку по че ло је да се оства ру је у Хри сту 
и са Хри стом кроз Ње го во вас кр се ње. Ово обе ћа ње Бо
жи је по ка за ће се као исти ни то у свој сво јој пу но ћи ка да 
Хри стос по но во до ђе и кад вас кр сну из мр твих сви ко ји 
су умр ли.

Ва жно: 
И по ред то га што је Адам по гре шио, Бог ни је од у

стао од свог ци ља да свет по ста не бе смр тан. То нај бо ље 
по ка зу ју ро ђе ње Си на Бо жи јег као чо ве ка, Ње го ва смрт 
и Ње го во вас кр се ње. При ро да и љу ди мо гу по ста ти бе
смрт ни са мо у за јед ни ци са Хри стом. То ће се по ка за ти 
као исти ни то у по след њем да ну ка да Хри стос по но во до
ђе.

Адам је хтео да по ста не као Бог, тј. да по ста не бе смр
тан, али не у за јед ни ци с Бо гом, већ са ство ре ном при ро
дом.

По сле ди ца чо ве ко вог па да, тј. про ма ша ја по ста вље
ног ци ља, је сте то да су чо век и при ро да оста ли смрт ни и 
по ста ли не при ја те љи јед но дру гом.

И по ред то га што чо век ни је оства рио по ста вље ни 
циљ, Бог ни је од у стао да му по ма же у оства ре њу тог ци
ља, а то је до сти за ње бе смрт но сти.
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Ро ђе њем Си на Бо жи јег као чо ве ка Бог је по ста вио 
но ви по че так у исто ри ји спа се ња све та и на ја вио да ће 
на кра ју кроз вас кр се ње мр твих смрт би ти ко нач но по
бе ђе на.

Li tur gij ska za jed ni ca je kon kret no 
po sto ja we Cr kve 

N а кра ју исто ри је, ка да Го спод Исус Хри стос по но во 
до ђе у свет, са бра ће око се бе све оне љу де и на ро де 

ко ји су ње го ви. Та да ће ожи ве ти и љу ди ко ји су умр ли и 
би ће са Њим ако су то већ би ли док ни су умр ли. Та за јед
ни ца је Цр ква, од но сно веч но Цар ство Бо жи је, ко ме не ће 
би ти кра ја. То нам је обе ћао Го спод Исус док је још био с 
љу ди ма на зе мљи. Да ће се то до го ди ти ве ру ју сви они ко
ји су хри шћа ни.

Ве ра хри шћа на у бу ду ће Цар ство Бо жи је ис ка зу је се 
као Ли тур ги ја и кроз Ли тур ги ју. Кад по ста не мо чла но ви 
Ли тур гиј ске за јед ни це кроз Кр ште ње и кад на кон то га 
при су ству је мо Ли тур ги ји, ми као да смо већ у тој ве ли кој 
и по след њој Цр кви, од но сно у бу ду ћем Цар ству Бо жи јем, 
са бра ни са сви ма љу ди ма и са свом при ро дом око Хри
ста. Дру га чи је ре че но, Ли тур ги ја је кон крет но по сто ја ње 
бу ду ће Ве ли ке Цр кве и при су ство Го спо да Ису са Хри ста 
сад и ов де у исто ри ји, све док Он по но во не до ђе и сје ди
ни све љу де са со бом. Сва ка ли тур гиј ска за јед ни ца је це ла 
Цр ква у ма лом.

Ва жно: 
Цр ква је за јед ни ца свих љу ди са Хри стом ко ја ће се 

пот пу но оства ри ти на кра ју исто ри је ка да Хри стос по но
во до ђе на зе мљу. Док се то не де си, Цр ква по сто ји, сад 
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и ов де у исто ри ји, као Ли тур ги ја. За то је Ли тур ги ја кон
крет но по сто ја ње Цр кве. Сва ка ли тур гиј ска за јед ни ца је
сте це ла Цр ква у ма лом.

^la no vi Cr kve, od no sno li tur gij ske za jed ni ce

C р ква је за јед ни ца мно гих љу ди и при ро де са Бо гом 
Оцем кроз Си на Бо жи јег ко ји је по стао чо век, одно

сно кроз Бо го чо ве ка Ису са Хри ста. За јед ни цу љу ди са 
Хри стом тво ри Све ти Дух. Чла но ви Цр кве се раз ли ку ју 
ме ђу со бом као лич но сти. У њој су Бо го ро ди ца Ма ри ја, 
ко ја је ма ти Ису са Хри ста јер је ро ди ла Хри ста као чо ве
ка, апо сто ли, тј. пр ви уче ни ци и при ја те љи Хри сто ви, и 
сви они ко ји су на раз не на чи не по ка за ли да во ле Хри
ста.

Пр ви у Цр кви је Исус Хри стос, за то што је Он Син 
Бо жи ји ко ји је по стао чо век, да би пре ко Ње га сви оста
ли би ли по ве за ни са Бо гом Оцем. Пр ва по сле Хри ста је
сте Бо го ро ди ца, Ма ти Хри сто ва, а за тим апо сто ли као 
пр ви при ја те љи ње го ви, и сви оста ли ко ји су сту пи ли у 
за јед ни цу с Хри стом. Сва ки члан Цр кве је сте лич ност и 
раз ли ку је се од оста лих у за ви сно сти од то га на ко ји на
чин је по ка зао љу бав пре ма Хри сту и у ко је вре ме. Бо го
ро ди ца је од мах до Хри ста за то што га је она ро ди ла и 
нај ви ше га во ли. Без Бо го ро ди це не би би ло Хри ста. Апо
сто ли су, по сле Бо го ро ди це, пр ви по шли за Хри стом и са 
њим су оста ли све до смр ти. Они су пр ви об ја ви ли све ту 
да је Исус вас кр сао из мр твих и да је Он Ме си ја, Син Бо
жи ји. За то се они и на зи ва ју апо сто ли ма. На род Бо жи ји 
је од мах иза апо сто ла. Сви чла но ви Цр кве су, ме ђу тим, 
та ко по ве за ни са Хри стом и ме ђу со бом да ако се одво је 
од Хри ста, од мах се одва ја ју и од оста лих чла но ва, и обр
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ну то, ако се одво је од Бо го ро ди це, апо сто ла, и од оста
лих чла но ва, одва ја ју се и од Хри ста.

Због то га Ли тур гиј ска за јед ни ца, као кон крет но по
сто ја ње Цр кве у исто ри ји има исту ову фор му. Епи скоп 
је пр ви у Ли тур ги ји и пред ста вља Хри ста, док су све ште
ни ци ко ји га окру жу ју ико не апо сто ла, а вер ни ци на род 
Бо жи ји. Сви они има ју од нос пре ма епи ско пу и ме ђу со
бом ка кав су има ли апо сто ли и сви дру ги пре ма Хри сту, 
док епи скоп тре ба да во ли Бо га, све ште ни ке и на род као 
што их је во лео Хри стос. Епи скоп као ико на Хри сто ва и 
гла ва Цр кве чи ни цр кве ну за јед ни цу је дин стве ном.

Ва жно: 
Чла но ви Цр кве се раз ли ку ју ме ђу со бом као лич но

сти. То су Хри стос, Бо го ро ди ца, апо сто ли и на род Бо жи
ји. У Цр кви је увек пр ви Хри стос, а за тим Бо го ро ди ца, 
апо сто ли и сви све ти. На ве де ни по ре дак увек је исти. Ли
тур ги ја је кон крет но по сто ја ње Цр кве, па за то и она има 
исту та кву фор му: епи скоп као ико на Хри ста, све ште ни
ци као апо сто ли и на род Бо жи ји. Епи скоп је гла ва Цр кве 
и он чи ни цр кве ну за јед ни цу је дин стве ном, јед ном.

Li tur gi ja je za jed ni ca sve {te ni ka, |a ko na i 
na ro da Bo ̀ i jeg oko epi sko pa

D о га ђај ка да се хри шћа ни у јед ном ме сту, од но сно 
све ште ни ци, ђа ко ни и на род, са бе ру у Цр кви око 

епи ско па да при не су да ро ве хле ба и ви на Бо гу Оцу је сте 
Ли тур ги ја или Ев ха ри сти ја. Тим да ро ви ма из ра жа ва мо 
за хвал ност Бо гу Оцу што нас је ство рио, што нам је по
слао сво га Си на и Све тог Ду ха да нас спа се од смр ти, што 
нам да је зе маљ ске пло до ве за хра ну, што нас чу ва и што 
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ће на кра ју исто ри је ожи ве ти и оне ко ји су умр ли. Ли тур
ги ја зна чи слу жба, а Ев ха ри сти ја зна чи за хвал ност, бла го
дар ност Бо гу Оцу за сва до бра ко ја нам чи ни и ко ја ће 
нам још учи ни ти.

Пр ви у Ли тур ги ји и онај ко ји при но си да ро ве Бо гу 
Оцу у знак за хвал но сти за све и у име свих, је сте епи
скоп. Епи скоп на Ли тур ги ји чи ни оно што је учи нио, 
а што и са да чи ни, Го спод наш Исус Хри стос, од но сно 
при но си као Хри стос цео свет Бо гу Оцу да га Он бла го
сло ви и да му да ру је бе смрт ност. За то је епи скоп ико на 
Хри сто ва.

Бог Отац да ру је сви ма 
на ма бе смрт ност та ко што 
нам ша ље сво га Ду ха ко ји 
нас осло ба ђа од сва ког стра
ха и ожи вљу је нас сје ди њу ју
ћи нас са Хри стом. На кра ју 
Ли тур ги је сви чла но ви је ду 
и пи ју од при не тих да ро ва, 
од хле ба и ви на ко је им да
је епи скоп, и на тај на чин се 
при че шћу ју, од но сно сту па ју 
у за јед ни цу ме ђу со бом и са 
Го спо дом Хри стом и по ста ју 
Те ло Хри сто во, од но сно по
ста ју сје ди ње ни као удо ви у 
јед ном те лу ко је је Хри стос.

Ва жно:
Ли тур ги ја је при но ше ње да ро ва, хле ба и ви на, Бо гу 

Оцу у знак за хвал но сти за све што нам је учи нио и чи ни. 
Епи скоп је тај ко ји при но си да ро ве у име це ле за јед ни це, 
од но сно у име свих чла но ва Цр кве као Хри стос ко ји је 
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гла ва Цр кве и за то је он ико на Хри сто ва. Дру гим ре чи ма, 
Хри стос у име свих нас хри шћа на слу жи Ли тур ги ју, од но
сно при но си да ро ве при ро де Бо гу Оцу у име це ле Цр кве.

Li tur gi ja je no vi na ~in po sto ja wa sve ta i iko
na bu du }eg car stva Bo ̀ i jeg

C р ква, од но сно Ли тур ги ја, је но ви на чин по сто ја ња 
све та. Су шти на но вог на чи на жи во та ство ре не при

ро де је сте у за јед ни ци чо ве ка с Бо гом, са оста лим љу ди
ма и с при ро дом. Чо век у Ли тур ги ји ни је ви ше ин ди ви
дуа, већ би ће за јед ни це, од но сно лич ност. Јер лич ност 
не мо же да по сто ји са ма за се бе, не го са мо у за јед ни ци 
сло бо де с дру гом лич но шћу. Исто вре ме но, у Ли тур ги ји 
чо век по ста је бе смрт на лич ност, за то што је у за јед ни ци 
с Бо гом ко ји му да је бе смрт ност. Ли ту р ги ја по ка зу је шта 
ће се на кра ју до го ди ти са све том и са љу ди ма и ка ко ће 
свет из гле да ти на кра ју исто ри је. На кра ју исто ри је, до ћи 
ће Исус Хри стос у сла ви, окру жен апо сто ли ма, Бо го ро
ди цом, про ро ци ма и свим све ти ма, тј. свим љу ди ма. Та
да ће ожи ве ти и они ко ји су умр ли. До го ди ће се Цар ство 
Бо жи је, сла вље и ра дост кроз за јед ни штво свих са Го спо
дом Хри стом, ко ме не ће би ти кра ја, тј. у ко ме не ће би ти 
смр ти.

Због то га Ли тур ги ја по чи ње ула ском у Цр кву епи ско
па об у че ног у сјај но оде ло, окру же ног све ште ни ци ма и на
ро дом Бо жи јим, јер епи скоп је ико на вас кр слог Го спо да 
Ису са Хри ста.

Сва ки пут кад слу жи мо Ли тур ги ју, ми, у ства ри, до жи
вља ва мо бу ду ће Цар ство Бо жи је. Исто вре ме но, ми на тај 
на чин из ра жа ва мо ве ру у Бо га и Ње го ва обе ћа ња, од но
сно на ду да ће се то за и ста и до го ди ти.
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Ва жно:
Цр ква је кон крет на ли тур гиј ска за јед ни ца.
Сва ка ли тур гиј ска за јед ни ца је сте це ла Цр ква у ма

лом.
Ли тур ги ја, од но сно Цр ква, је но ви на чин по сто ја ња 

све та.
Све ште ни ци, ђа ко ни и на род Бо жи ји са бра ни око епи

ско па ра ди бла го дар но сти Бо гу Оцу, Си ну и Све том Ду ху 
је сте Ли тур ги ја.

Цр ква, од но сно Ли тур ги ја је ико на бу ду ћег Цар ства 
Бо жи јег. Она нам по ка зу је шта ће би ти на кра ју исто ри је 
са све том и са љу ди ма и ка ко ће се то до го ди ти.

Pra vo slav ni hram i bu du }e Car stvo Bo ̀ i je

V е ру ју ћи у Бо жи је обе ћа ње и оче ку ју ћи да се оства ри 
Цар ство Бо жи је на зе мљи, хри шћа ни су и жи ве ли 

у скла ду с том ве ром. Пре ма дру гим љу ди ма су се увек 
од но си ли с љу ба вљу, по зи ва ју ћи све да уђу у за јед ни цу 
с Хри стом, од но сно да по ста ну чла но ви Цр кве, ка ко би 
оства ри ли оно што сви љу ди же ле, а то је бе смрт ност.

У скла ду с том ве ром, хри шћа ни су и до мо ве у ко је су 
се оку пља ли на Ли тур ги ју гра ди ли и укра ша ва ли та ко да 
и они ли че на про стор, од но сно на свет у ко ме ће бо ра ви
ти Цар ство Бо жи је. За то су те до мо ве на зва ли Цр ква. У 
Цр кви по сто ји по себ но ме сто са пре сто лом пред ко јим 
сто ји Исус Хри стос окру жен апо сто ли ма. Тај део се на зи
ва ол тар. По ред ол та ра по сто ји и ме сто на ко ме сто ји на
род Бо жи ји. Тај део се на зи ва на ос, од но сно ла ђа Цр кве. 
И то због то га што Ли тур ги ја, од но сно Цр ква као гра ђе
ви на, пред ста вља ујед но и брод, ве ли ку ла ђу ко ја нас но
си ка Ис то ку, у су срет Го спо ду Хри сту, ко ји ће до ћи. Као 

Gradac
Highlight



Pravoslavni katihizis

41

што сун це из ла зи са Ис то ка и до но си жи вот, та ко ће и 
Хри стос до ћи и до не ти нам жи вот веч ни.

Ва жно:
Ве ра и на да у бу ду ће Цар ство Бо жи је има ју за по сле

ди цу по се бан на чин жи во та ко ји ства ра кул ту ру и спо ме
ни ке кул ту ре.

Храм у ко ме се са би ра ју на Ли тур ги ји, хри шћа ни су 
устро ји ли та ко да бу де на лик на бу ду ће Цар ство Бо жи је и 
за то су га на зва ли Цр ква.

Људ ска кул ту ра и спо ме ни ци кул ту ре из ви ру из ве ре 
љу ди ко ји их ства ра ју. Хри шћан ска кул ту ра и спо ме ни ци 
кул ту ре на ста ли су као плод ве ре хри шћа на у бу ду ће Цар
ство Бо жи је.
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OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE 
KROZ PITAWA I ODGOVORE

1. Ка ко се хри шћан ство ја вља у исто ри ји?

Хри шћан ство се ја вља као Цр ква, тј, као кон крет на за
јед ни ца љу ди ко ји сво јим са бра њи ма и чи не (кон сти ту и
шу и про ја вљу ју) са му Цр кву. На тај на чин, хри шћан ска 
ве ра ни је ни иде о ло ги ја, ни по ли тич ка или ху ма ни тар на 
ор га ни за ци ја, већ оку пље на за јед ни ца вер них јед ног ме
ста, ко ја све ту ну ди не што што му ни ко не мо же по ну ди
ти – спа се ње и веч ни жи вот са Бо гом.

2. Да ли је хри шћан ство ре ли ги ја и за што?

Обич но се хри шћан ство сма тра јед ном од три свет ске 
мо но те и стич ке (јед но бо жач ке) ре ли ги је (уз ислам и ју деј
ство – ве ру Је вре ја). Ис ти чу ћи да је хри шћан ство Цр ква, 
ми не ги ра мо став да је оно ре ли ги ја. Хри шћан ство ни је 
ре ли ги ја већ крај и обе сми шља ва ње свих ре ли ги ја. Ре ли
ги ја је ин ди ви ду ал ни (че сто уми шље ни) од нос је дин ке са 
не ким бо жан ством, а оно што ује ди њу је ви ше ин ди ви дуа 
(је дин ки) је су не ки за ко ни, пра ви ла и на че ла. Украт ко, чо
век мо же би ти члан не ке ре ли гиј ске гру пе сам за се бе, тј. 
да не ма ни ка кав су штин ски од нос са дру гим при пад ни ци
ма, јер они му ни су нео п ход ни. Цр ква, пак, по чи ва на ста
ву „је дан хри шћа нин = ни је дан хри шћа нин“. Ни ко не мо же 
би ти хри шћа нин ако не до ла зи на са бра ња – Ли тур ги је са 
дру гим хри шћа ни ма, сво јом бра ћом и се стра ма у Хри сту. 
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3. Ко је Исус Хри стос?

Исто ри ја хри шћан ске Цр кве по чи ње јед ном кон крет
ном исто риј ском лич но шћу – Ису сом из На за ре та, Ису
сом Хри стом – и свим до га ђа ји ма ко ји су ве за ни за Ње
га, а пре све га Ње го вим вас кр се њем из мр твих, ко је је 
те мељ на ше ве ре и Цр кве. Исус Хри стос је исти ни ти Бог 
ко ји је по стао чо век ра ди спа се ња све га ство ре ног од 
смр ти.

4. На ко ји на чин је Исус Хри стос про по ве дао? Ко ји је 
основ ни циљ свих ње го вих про по ве ди?

Сам Го спод Исус Хри стос је по у ча вао на род о Бо гу и 
исти ни тој ве ри. Он је нај пре го во рио у при ча ма (о се ја чу 
и се ме ну, о пше ни ци и ку ко љу, о зр ну го ру шич ном, о ква
сцу, о би се ру итд), а по том је отво ре но об ја вио бо жан ску 
исти ну, ре чи ма из Је ван ђе ља по Јо ва ну: Ово сам вам го
во рио у при ча ма, али до ла зи вре ме ка да ви ше не ћу го во
ри ти у при ча ма, не го ћу вам отво ре но ја ви ти о Оцу. (Јн 
16, 25) Све про по ве ди су има ле за циљ да вер ни ма при
бли же исти не о Цар ству Бо жи јем и Хри сту као Ца ру Бу
ду ћег ве ка.

5. Да ли је учи тељ ство (про по ве да ње) пре вас ход на слу
жба Ису са Хри ста?

Не. Ми Ису са Хри ста у свом мо ли тве ном обра ћа њу 
не на зи ва мо ре чи ма „учи те љу“, „про фе со ре“ или „про по
вед ни че“, већ га сма тра мо Го спо дом и Спа си те љем. Су
шти на на ше ве ре ни је у пре но ше њу из ве сних уве ре ња, 
већ у об ја ви но вог и веч ног жи во та у Хри сту, ко ји се огле
да у Ев ха ри сти ји.
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6. У че му се огле да сми сао до ла ска Си на Бо жи јег у 
свет?

Сми сао до ла ска Си на Бо жи јег у свет, ко ји је у огром
ној ме ри по ве зан са ци љем ства ра ња све та и чо ве ка, нај
ја сни је се по ка зао у тре нут ку слав ног Вас кр се ња Го спо да 
и Спа си те ља на шег Ису са Хри ста. Та да је Он јед ном за 
сваг да уни штио смрт и све му ство ре ном по да рио жи вот 
веч ни, што је ис пу ње ње пла на Бо жи јег да се све ство ре но 
сје ди ни са Не ство ре ним (Бо гом), да би жи ве ло веч но.

7. Ка ко се ши ри ло хри шћан ство у по чет ку (ко је пре
но сио по ру ку) и на ко јој за по ве сти се за сни ва ла по
тре ба про по ве да ња?

Хри шћан ство се од са мог по чет ка ши ри ло та ко што 
су апо сто ли (уче ни ци, по сла ни ци) Хри сто ви, на дах ну ти 
Све тим Ду хом, про по ве да ли пре да ну им ве ру, пр во сво
јим су на род ни ци ма, Је вре ји ма, а по том и свим оста лим 
на ро ди ма. Ти ме су ис пу ни ли ре чи Го спо да Ису са Хри ста: 
Иди те и на у чи те све на ро де кр сте ћи их у име Оца и Си
на и Све то га Ду ха. (Мт 28, 19)

8. Шта су ра ди ли апо сто ли то ком сво јих ми си о нар
ских пу то ва ња?

По сле Је ру са ли ма Бо жи ја реч је про по ве да на у Са ма
ри ји, Ке са ри ји, по це лој Ма лој Ази ји, ме ђу Је вре ји ма и 
не зна бо шци ма, а по том је пре не та у Евро пу. Апо сто ли 
су у свим кра је ви ма кроз ко је су про ла зи ли, про по ве да
ли Је ван ђе ље и осни ва ли Цр кве Бо жи је. На род се са би
рао на бо го слу же њи ма, пр вен стве но на Ев ха ри сти ји, 
ка да су апо сто ли ру ко по ла га ли (по ста вља ли, хи ро то ни
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са ли) пред сто ја те ље ли тур гиј ских са бра ња, ко ји су као 
епи ско пи оста ја ли у тим ме сти ма и слу жи ли Ли тур ги ју, 
док су апо сто ли на ста вља ли да ље свој пут и про по вед 
Спа се ња.

9. Ко ји апо стол је одр жао пр ву про по вед по сле Хри
сто вог Ваз не се ња и о че му је го во рио оку пље ном на
ро ду?

Пр ву про по вед о Ису су као Го спо ду, Си ну Бо жи јем, 
Ме си ји и Спа си те љу, По бе ди о цу смр ти, из го во рио је 
апо стол Пе тар оку пље ном на ро ду на дан Пе де сет ни це 
у Је ру са ли му. Том при ли ком је у Хри ста као Спа си те ља 
по ве ро ва ло око 3000 љу ди, ко ји су сво ју ве ру про ја ви ли 
ти ме што су при шли Цр кви кроз Кр ште ње. Основ на исти
на на ко јој је ин си сти рао све ти Пе тар би ла је ме си јан ство 
Хри сто во, по твр ђе но ин те р вен ци јом Бо га Оца ко ји вас
кр са ва Ису са Хри ста из мр твих Ду хом Све тим. Пр ва хри
шћан ска за јед ни ца, је ру са лим ска Цр ква, по че ла је да ја ча 
и да се ши ри.

10. Шта прет хо ди Кр ште њу? Ка ко је из гле да ла та при
пре ма?

У пр вим ве ко ви ма хри шћан ства при пре ма за Кр ште
ње тра ја ла је од јед не до три го ди не и ни ко ни је мо гао 
би ти кр штен, а да прет ход но ни је уве ден у тај не ве ре. 
При пре ме је во дио епи скоп, а по ма га ли су све ште ни ци 
(пре зви те ри). Кр ште њу је прет хо ди ло све до чан ство ку ма 
да ка ти ху мен (огла ше ни, тј онај ко ји се при пре ма) искре
но ме ња свој на чин жи во та и да при хва та осно ве ве ре (да 
је Исус из На за ре та Ме си ја, да је по бе дио смрт и да ће 
по но во до ћи да су ди жи ви ма и мр тви ма). Ка ти ху ме ни су 
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пре Кр ште ња (ко је се нај че шће оба вља ло у пас хал ној но
ћи – из ме ђу Ве ли ке Су бо те и Вас кр са) оба ве зно по сти ли, 
а на 2–3 да на пред Кр ште ње ре ци то ва ли су пред вла ди
ком Сим вол ве ре.

11. Шта је то Цр ква? Да ли по сто ји пре ци зна де фи ни
ци ја Цр кве?

По сто је ре ал но сти (исти не) ко је се не де фи ни шу. То 
су оне ства ри ко ји ма чо век жи ви, ко је су на чи ни ње го вог 
по сто ја ња. За нас, пра во слав не хри шћа не, бла го дат ни 
про стор ко ји да је сми сао на шем по сто ја њу, је сте Цр ква. 
Ни но во за вет ни спи си ни ти све то о тач ка ли те ра ту ра, 
упра во из ових раз ло га, не да ју нам не ку ис црп ну де фи ни
ци ју Цр кве. За то је све ти Ни ко лај Ка ва си ла (из 14. ве ка), 
из бе гао де фи ни ци ју Цр кве, али је ис та као да ако не ко хо
ће да ви ди Цр кву, тре ба да ви ди ни шта дру го до са му Све
ту Ев ха ри сти ју. Слич но ње му, оста ју ћи у ду ху Пре да ња, 
ру ски бо го слов Алек сеј Хо мја ков, ре као је: „Са мо онај 
схва та Цр кву ко ји раз у ме Ли тур ги ју.“

12. Ко је на зи ве за Цр кву на ла зи мо у Све том Пи сму?

На бли же од ре ђе ње Цр кве као са бо ра на ро да Бо жи јег 
у Хри сту ука зу ју из ра зи из Би бли је, као што су: са бор све
тих (Пс 148, 1), Те ло Хри сто во (Еф 1, 22; Кол 1, 24), Дом Бо
жи ји (1Тим 3, 15), за јед ни ца Све то га Ду ха (2Кор 13, 13) итд.

13. Ко ја су основ на обе леж ја цр кве ног жи во та, ко ја не 
от кри ва ју, ипак, са му при ро ду Цр кве?

Пра вил но од ре ђе ње Цр кве тре ба да об у хва ти све 
еле мен те ње ног жи во та, али и да ука же на цен тар из ко
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га она цр пи сво је би ће, сво ју су шти ну, сво је ја. Основ на 
обе леж ја Цр кве, ко ја ипак не от кри ва ју ње ну при ро ду у 
пра вом сми слу ре чи је су ве ра (ис по ве да ње ве ре), мо рал
ни жи вот (етич ка пра ви ла), ис це ље ње (деј ство ле че ња од 
стра сти и бо ле сти) и про по вед. Бу ду ћи да по сто ји циљ ка 
ко ме во де сви ови на бро ја ни еле мен ти, њих та да сма тра
мо сред стви ма (они су ви ше пред у сло ви ула ска у Цр кву), 
ко ја су нам по треб на, али ни су са ми се би циљ. За то се ни 
Цр ква не ис цр пљу је у њи ма.

14. У че му се огле да су шти на Цр кве?

Сви сег мен ти (де ло ви) жи во та Цр кве до ла зе до пу ног 
из ра жа ја у Ев ха ри сти ји. Она је тај на је дин ства Бо га и ње
го вог на ро да. У њој се огле да су шти на Цр кве и пра во на
зна че ње све та. Ли тур ги ја, као Тај на Цр кве, у ово ме ве ку 
(исто ри ји) пре до ча ва са др жај жи во та Бу ду ћег ве ка, ка да 
ће нам Бог от кри ти се бе у пот пу но сти. У Цар ству Бо жи
јем гле да ће мо Го спо да ли цем у ли це (1Кор 13, 12) и та да 
ће до пу не по твр де до ћи на ша ве ра, мо рал ће до би ти сво
је ис пу ње ње у на шем љу бав ном за гр ља ју са Бо гом, до би
ће мо не про ла зно здра вље, а свим бла го ве сни ци ма ре чи 
Бо жи је (про по вед ни ци ма) ће се ја ви ти онај ко га су на ја
вљи ва ли.

15. Шта зна че ре чи Ли тур ги ја и Ев ха ри сти ја?

Ове ре чи су грч ког по ре кла. Ли тур ги ја је ко ва ни ца 
(ли тосер гон) и зна чи за јед нич ко, јав но де ло јед не гру пе 
љу ди. Ев ха ри сти ја зна чи бла го да ре ње, за хва љи ва ње (на 
грч ком ев ха ри сто зна чи хва ла). 

Оне ука зу ју на чи ње ни цу да је Цр ква (или Ли тур ги
ја) за јед ни ца љу ди ко ји се са би ра ју да би Бо гу уз но си ли 
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за хвал ност за све што је учи нио за љу де од ства ра ња до 
спа се ња. Ли тур ги ја, да кле, ни је и не сме би ти ствар по је
дин ца и не мо же је слу жи ти је дан чо век. Нео п ход на је за
јед ни ца, са бра ње вер ни ка, ко ји ма пред сто ји епи скоп (вла
ди ка).

16. Чи ме је усло вље но пу но уче ство ва ње (при че шћи ва
ње) вер них на Ли тур ги ји?

Основ ни услов да би чо век уче ство вао на ев ха ри стиј
ском са бра њу је сте Кр ште ње. О то ме Све то Пи смо Но вог 
За ве та го во ри при ча ма о чо ве ку ко ји је без свад бе ног ру
ха за те чен на Свад би ца ре вог Си на, као и за бра на ба ца
ња би се ра пред сви ње. На да ље, оства ре ње за јед ни це са 
Бо гом усло вље но је, сва ка ко, за јед ни штвом, сло бод ном 
љу ба вљу са бли жњим: Ако при не сеш дар свој жр тве ни ку 
и он де се се тиш да брат твој има не што про тив те бе, 
оста ви он де дар свој пред жр тве ни ком и иди па се нај
пре по ми ри са бра том сво јим па он да до ђи и при не си дар 
свој. (Мт 5, 23–24)

17. Шта су то Све те Тај не?

Све те Тај не су про ја ве је дин стве не Све тај не – Цр кве, 
у ко јој Бог да ру је љу ди ма бе смрт ни жи вот Цар ства Сво
га. Основ ни циљ Тај ни је сте оства ре ње за јед ни це са Хри
стом.

18. Ко ли ко Све тих Тај ни има?

Не по сто ји од ре ђе ни број Све тих Тај ни. Број 7 ко ји 
се че сто ве зу је за Све те Тај не има са мо сим во лич ко зна
че ње, тј. са мо ука зу је на њи хо во са вр шен ство. На бра ја ње 
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Тај ни и за у ста вља ње на од ре ђе ном бро ју во ди опа сно сти 
да се за бо ра ви њи хо ва за јед нич ка осно ва, циљ ка ко ме во
де све Тај не, а то је Све та Ев ха ри сти ја. Иста опа сност пре
ти и ка да твр ди мо да је све Тај на, да има без број Све тих 
Тај ни и слич но. 

19. Ка ко су Све те Тај не по ве за не са Ев ха ри сти јом?

Све те Тај не сто је у од но су пре ма Ев ха ри сти ји, као 
сред ства пре ма ци љу. Ако Ев ха ри сти ју сме сти мо у кон
текст јед не од се дам или без број Све тих Тај ни, гу би мо 
свест да је она из над њих. Ако, да кле, и она са ма по ста не 
јед но сред ство, ма кар и нај моћ ни је, шта је циљ? 

20. Шта је Све то От кри ве ње?

Цр ква у сво јој ве ри и те о ло ги ји (бо го сло вљу) по ла зи 
од чи ње ни це да је Бог ини ци ја тор све га, ти ме што нам 
се ја вља. Бог нам се ја вио и ја вља се не пре кид но, по чев
ши од ства ра ња, као лич ност. У Ста ром За ве ту се ја вља 
кон крет ним лич но сти ма и по зи ва их у за јед ни цу (Ада му, 
Но ју, Авра а му, Иса а ку, Ја ко ву, Мој си ју, про ро ци ма), тј. 
уста но вљу је са њи ма за вет. Вр ху нац От кри ве ња је сте у 
ја вља њу Си на Бо жи јег, у Ова пло ће њу. Све док и чу вар От
кри ве ња је са ма Цр ква Бо жи ја. 

21. Шта је Све то Пре да ње?

Све то Пре да ње об у хва та це ло куп ни хри шћан ски жи
вот ко ји се Ев ха ри сти јом пре но си кроз све про сто ре и 
кроз сва вре ме на. Све ти Оци ка жу да Пре да ње об у хва та 
Хри ста, од но сно Цр кву и све у њој: епи ско пе, Ев ха ри сти
ју, Кр ште ње, исти ни ту ве ру, да ро ве Све то га Ду ха, бо го
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слу жбе ни по ре дак, цр кве ну ор га ни за ци ју. То је пре да ње 
Го спод ње или пре да ње апо стол ско и све то о тач ко.

22. Шта је Све то Пи смо?

Све то Пи смо је вид От кри ве ња Бо жи јег, за пи са но све
до чан ство Цр кве о исто ри ји спа се ња од По ста ња до Цар
ства Бо жи јег. Са сто ји се од Ста рог и Но вог За ве та. 

Ста ри За вет опи су је че жњу и иш че ки ва ње иза бра ног 
на ро да Бо жи јег (Је вре ја) да до ђе Ме си ја, а Но ви За вет 
ру ком све тих апо сто ла све до чи о до ла ску Ме си је, Ису са 
Хри ста и о жи во ту Цр кве, ме си јан ске за јед ни це. 

Ста ри и Но ви За вет су јед на је дин стве на књи га Цр
кве, јер их ује ди њу је је дин стве на лич ност о ко јој го во ре 
– Го спод Исус Хри стос. Но ви За вет је, сва ка ко, ис пу ње
ње Ста рог, јер су у лич но сти Хри ста ис пу ње на сва про ро
штва. 

23. Шта зна чи реч Би бли ја, а шта Је ван ђе ље?

Обе ре чи до ла зе нам из грч ког је зи ка (је зи ка на ко ме 
је на пи сан Но ви За вет). Пр ва зна чи књи га, а дру га бла га 
вест, ра до сна вест.

24. Шта су то Ва се љен ски са бо ри?

Ва се љен ски са бо ри су ве ли ка са бра ња епи ско па (вла
ди ка) из це лог све та, ко ји су ти ме из ра жа ва ли је дин ство 
Цр кве у ве ри, по рет ку и ор га ни за ци ји. Од лу ке тих са бо
ра, упра во као из раз све сти пу не, це ле Цр кве, ва же за 
це лу Цр кву Хри сто ву. Узор и обра зац свим ва се љен ским 
са бо ри ма био је Апо стол ски са бор, одр жан 49. го ди не у 
Је ру са ли му.
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25. Ка да су и где одр жа ни Ва се љен ски са бо ри?

До са да је одр жа но 7 Ва се љен ских са бо ра: 
Пр ви у Ни ке ји 325, дру ги у Ца ри гра ду 381, тре ћи у 

Ефе су 431, че твр ти у Хал ки до ну 451, пе ти у Ца ри гра ду 
553, ше сти та ко ђе у Ца ри гра ду 680/681 и сед ми у Ни ке ји 
787. го ди не.

26. Шта су све ти ка но ни?

Ка но ни су сво је вр сни обра сци и на че ла хри шћан ске 
те о ри је (уче ња) и прак се (жи во та). Са ма реч ка нон зна чи 
пра ви ло, нор ма, ме ра ра су ђи ва ња. Ка но не су до но си ли 
са бо ри (и ва се љен ски и по ме сни), али су их пи са ли и све
ти Оци. 

Сви ка но ни има ју осно ву у Све том Пи сму и бо го
слу жбе ном – ли тур гиј ском жи во ту Цр кве. Ка но ни дог
мат ске при ро де су не из мен љи ви (као дог ма ти о Све тој 
Тро ји ци, Хри сту, Цр кви итд), а не ки ка но ни мо рал ног 
(етич ког) ка рак те ра су се ме ња ли кроз исто ри ју (ста ро
сна гра ни ца за ру ко по ло же ње, ду жи не по ка ја ња за не ке 
гре хо ве и сл).

27. Ко су све ти Оци?

Уче ње на ше Цр кве у сво јим спи си ма по твр ди ли су 
ве ли ки све до ци и учи те љи Тај не Хри сто ве – све ти Оци. 
Они су на апо стол ским те ме љи ма на ста ви ли да зи да ју 
зда ње те о ло ги је, об ја шња ва ли тај не ве ре и жи во та, бра
ни ли на шу ве ру од на па да не зна бо жа ца и је ре ти ка. За то 
Цр кву на зи ва мо и све то о тач ком, а Оце пра вим и увек жи
вим све до ци ма Цр кве, ко ји ма сле ду је мо и бо го сло вљем и 
жи во том, тј. под ви гом.
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28. Шта је под виг?

Под виг под ра зу ме ва су о ча ва ње чо ве ка са сво јим сла
бо сти ма и при хва та ње но вог жи во та у Хри сту. Под ви
жник узи ма свој крст, ко ји је у су шти ни још од Кр ште ња 
Крст Хри стов и ула зи у су коб са све том ко ји у злу ле жи. 
Кроз под виг, кроз ис ку ство свих све тих, Цр ква по ка зу је 
ка ко све што је ство ре но про ла зи кроз стра да ње до спа
се ња. 

Украт ко, под виг је од ри ца ње се бе ра ди при хва та ња 
дру гог (бли жњег) она квим ка кав је сте. Циљ под ви га је са
се ца ње его и зма, гор до сти и отва ра ње за љу бав пре ма дру
го ме. За то се под виг не сме по сма тра ти пси хо ло шки као 
за себ но ис ку ство јед не осо бе.

29. Ко ји је нај са вр ше ни ји обра зац мо ли тве и ко га је 
дао? Ка ко гла си та мо ли тва?
 
Нај са вр ше ни ји обра зац мо ли тве дао је сам Го спод 

Хри стос ко ји нас је на у чио да тре ба да се Оцу мо ли мо ре
чи ма: Оче наш ко ји си на не бе си ма, да се све ти име тво
је, да до ђе цар ство тво је, да бу де во ља тво ја и на зе мљи 
као на не бу. Хлеб наш на су шни дај нам да нас, и опро сти 
нам ду го ве на ше као што и ми опра шта мо ду жни ци ма 
сво јим; и не уве ди нас у ис ку ше ње, но из ба ви нас од зло га. 
(Мт 6, 9–13). 

30. Ка кав је од нос под ви га и Ев ха ри сти је?

Исти на ве ре се до жи вља ва у Цр кви као за јед ни ци и 
оста је не до ступ на уса мље ним по је дин ци ма, ма кар они 
би ли ве ли ки ис по сни ци или под ви жни ци. За то под виг 
сто ји пре ма Ев ха ри сти ји у од но су јед ног сред ства пре ма 
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свом ци љу. Исто ри ја и стра да ње – под виг има ју за циљ 
веч ност и Вас кр се ње – Ев ха ри сти ју. 

31. Шта су Жи ти ја све тих?

По себ но ме сто ме ђу из во ри ма на ше ве ре при па да 
Жи ти ји ма све тих. Тим ви дом цр кве не ли те ра ту ре озна
ча ва мо опи се жи во та све тих лич но сти и њи хо во про сла
вље ње од Бо га. Бу ду ћи да су пи са ни љу ба вљу, ва жност 
Жи ти ја ни је у исто риј ском све до чан ству, већ у при зи ву 
ка бу ду ћој све то сти ко ју су све ти оства ри ли ти ме што су 
се за вре ме свог жи во та ве зи ва ли за Хри ста кроз Све ту 
Ли тур ги ју.

32. Ка ко су ори јен ти са не пра во слав не цр кве (хра мо
ви)?

Све на ше цр кве (хра мо ви) окре ну те су ка Ис то ку. Ти
ме из ра жа ва мо сво ју ве ру у Дру ги до ла зак Хри стов, јер 
ће Он пре ма све до чан стви ма из Је ван ђе ља до ћи са ис то
ка. Ово је још јед на по твр да пра во слав не ес ха то ло шке 
усме ре но сти. Ес ха тон је по след њи, крај њи, фи нал ни до
га ђај, а ес ха то ло ги ја на у ка о тим до га ђа ји ма, тј. о Дру гом 
Хри сто вом до ла ску, о Цар ству Бу ду ћег ве ка и о оп штем 
Вас кр се њу.

33. Шта Цр ква пред ста вља сво јим фре ска ма и ико на
ма?

Ико но пис и фре ско пис при ка зу ју, као и Жи ти ја све
тих (са мо што су Жи ти ја тек сту ал но шти во, а ико но гра
фи ја ко ри сти бо је), про сла вље не и пре о бра же не све ти те
ље и до га ђа је ко ји упу ћу ју на бу дућ ност и веч ност.
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34. Шта из ра жа ва цр кве на му зи ка?

Цр кве на му зи ка (по ја ње) из ра жа ва на ше уче ство ва
ње у бу ду ћем жи во ту, ка да ће мо сви го во ри ти са Бо гом 
она ко ка ко то сад чи не ан ђе ли – пе ва ју ћи и сла во сло ве ћи 
Твор ца и Спа си те ља на ше га.

35. Шта је ве ра?

Пре ма је ди ној де фи ни ци ји ве ре ко ју на ла зи мо у Но
вом За ве ту, ве ра је основ све га че му се на да мо, по твр да 
ства ри не ви дљи вих (Је вр 11, 1). Ве ро ва ти зна чи окре ну
ти се бу ду ћим до га ђа ји ма, на да ти се веч ном по сто ја њу и 
бе смрт ном жи во ту и ту ствар ност ко ју још увек че ка мо 
при зна ва ти као већ по сто је ћу. Ве ра за то под ра зу ме ва пу
ну сло бо ду и на ди ла же ње све га што нас окру жу је и што 
нам ло гич ки не до зво ља ва да ве ру је мо.

36. Шта је то Сим вол ве ре?

Скра ће но из ла га ње основ них исти на на ше ве ре у Бо
га Оца и Си на и Све то га Ду ха, у Цр кву и у на ше спа се ње 
кроз Кр ште ње и Дру ги Хри стов до ла зак, на зи ва се Сим
вол ве ре. До нет је на пр ва два Ва се љен ска са бо ра (325. и 
381. го ди не), па се и зо ве Ни кеј скоЦа ри град ски сим вол. 
Чи та се на Кр ште њу и на Ли тур ги ји и то пре при че шћа, 
што зна чи да је је дин ство у ве ри пред у слов за за јед нич ко 
при че шћи ва ње. 

37. У ког (ка квог) Бо га ве ру је Цр ква Хри сто ва?

Хри сто ва Цр ква ве ру је у Бо га Оца ко ји ра ђа Си на и 
ис хо ди Све то га Ду ха, да кле, у Све ту Тро ји цу, за јед ни цу 
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три бо жан ске лич но сти. То ни су три Бо га, већ је дан Бог, 
ко ји, упра во за то што га зо ве мо Оцем је сте за јед ни ца, јер 
је Отац сво ме је ди но род но ме Си ну. 

38. Ко је узрок је дин ства Све те Тро ји це?

Је дин ство Бо жи је је у лич но сти Бо га Оца, јер је Он 
без вре ме ни По че так и Из вор по сто ја ња Бо жан ства. Ни је 
узрок је дин ства Бо жи јег у њи хо вој су шти ни (би ћу, при ро
ди), већ у јед ној сло бод ној лич но сти – Бо гу Оцу.

39. Ка ко се у жи во ту Цр кве из ра жа ва на ша ве ра у Све
ту Тро ји цу?

На тро јак на чин: у Кр ште њу, у Ев ха ри сти ји и у бо го
сло вљу. Ми се кр шта ва мо у име Оца и Си на и Све то га Ду
ха, на ша Ли тур ги ја по чи ње ре чи ма и је сте Бла го сло ве но 
Цар ство Оца и Си на и Све то га Ду ха и све то у те о ло ги ји 
по твр ђу је мо и об ја шња ва мо.

40. Ка ко (из че га) је ство рен свет?

Овај свет ни је ве чан – има по че так. Све то Пи смо Ста
рог За ве та го во ри нам о 6 да на (6 ета па) ства ра ња све та. 
Зна чи, Бог ства ра по ступ но, од ни жих и не са вр ше ни јих 
би ћа, ка сло же ни јим. Свет је ство рен во љом и љу ба вљу 
Бо жи јом ни из че га. То зна чи да све оно што је ство ре но 
је сте, за пра во, про из вод сло бо де Бо жи је и да Бог ни је мо
рао да ство ри свет и чо ве ка.
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41. Ко је ство рио свет?

У Сим во лу ве ре ис по ве да мо Бо га Оца, Твор ца не ба и 
зе мље и све га ви дљи вог и не ви дљи вог. Бог Отац ства ра 
Реч ју (Ло го сом), тј кроз Си на сво га. По што се, та ко ђе, на
во ди да се при ли ком ства ра ња Дух Бо жи ји над но сио над 
во дом, за кљу чу је мо да су у ства ра њу уче ство ва ле све три 
лич но сти Све те Тро ји це.

42. Ко ји је циљ ства ра ња све та?

Сва твар (све што је ство ре но) тре ба да жи ви веч но. 
Она то мо же је ди но ако је у за јед ни ци са сво јим Твор цем. 
То зна чи да је циљ ства ра ња ко нач но сје ди ње ње не ство ре
ног и бе смрт ног (Бо га) са ство ре ним и смрт ним (све том 
и чо ве ком). Ни шта од ство ре ног не мо же да жи ви ван за
јед ни це са Бо гом: ни биљ ке, ни жи во ти ње, ни љу ди, ни ан
ђе ли.

43. Ка ко је ство рен чо век?

Чо век је ство рен по след њег „да на“ ства ра ња, за то 
што је он вр ху нац, кру на Бо жи јег ства ра ња, нај са вр ше
ни је од свих ство ре них би ћа. Ство рен је та ко што је Бог 
узео прах зе маљ ски и удах нуо у ње га дух жи во та и та ко је 
чо век по стао жи во би ће, ко је у се би са др жи и ма те ри јал
ни и ду хов ни свет, тј све еле мен те ство ре ног све та.

44. За што је чо век ико на Бо жи ја?

Чо век је ство рен по ико ни (нај вер ни јој сли ци) Бо жи
јој, а то зна чи да је и он, као и Бог, лич ност. Основ не ка рак
те ри сти ке лич но сти су сло бо да и љу бав, а то зна чи жи вот 
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у за јед ни ци са дру гом лич но шћу. Чо век је ство рен сло бо
дан да би по ка зао да ли же ли за јед ни цу са Бо гом и жи вот 
или за јед ни цу са не чим ство ре ним и, са мим тим, смрт.

45. Шта је пр во род ни грех?

Грех пр вих љу ди, Ада ма и Еве, ко јим су они од би ли 
и пре ки ну ли за јед ни цу са Бо гом, на зи ва се пр во род ни 
грех. Тим сво јим из бо ром они су про ма ши ли циљ ко ји 
им је Бог по ста вио и уме сто жи во та иза бра ли су смрт. По
на да ли су се да мо гу са ми, без Бо га, сте ћи бе смрт ност, а 
за пра во су ти ме оста ли за ро бље ни у смр ти. Су шти на тог 
гре ха је, да кле, гор дост и са мо љу бље чо ве ко во.

46. Шта зна че ре чи: Го спод, Исус, Хри стос?

У име ну на шег Спа си те ља кри је се сва тај на Бо га, све
та, чо ве ка и Цр кве. Име Хри стос зна чи По ма за ник (Онај 
ко ји је по ма зан, на је вреј ском Ме си ја), а то зна чи да је Он 
по ма зан од Бо га Оца Ду хом Све тим. Исус је лич но је вреј
ско име и зна чи Спа си тељ. Он је, та ко ђе, Го спод – Го спо
дар жи во та и смр ти, јер је је ди ни По бе ди лац смр ти.

47. У че му је су шти на Ова пло ће ња Бо жи јег?

Бог је по стао чо век (ова пло тио се, узео плот, што зна
чи те ло и сву људ ску при ро ду) да би чо век мо гао да се обо
жи, да жи ви веч но као Бог, у за гр ља ју Бо жи јем. Исус Хри
стос је ова пло ће ни Бог, ко ји је вра тио чо ве ка у за јед ни цу 
са Бо гом Оцем и ти ме ис пра вио Ада мов грех гор до сти и 
пре кид од но са са Бо гом. Због то га Го спо да Хри ста зо ве
мо Но ви Адам. До га ђај Ова пло ће ња и Ро ђе ња Хри сто вог 
про сла вља мо као пра зник Бо жић.
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48. Ко је Бо го ро ди ца?

Про цес по ми ре ња чо ве ка са Бо гом ни је мо гао би ти на
си лан, јер су и Бог и чо век сло бод не лич но сти. Да би Син 
Бо жи ји по стао чо век и вра тио сву твар у је дин ство са Бо
гом Оцем, јед но жен ско људ ско би ће тре ба ло је да да сло
бод ни при ста нак да се Хри стос ро ди од ње.

То је учи ни ла де вој ка, Дје ва Ма ри ја, ко ја је та ко по ста
ла Бо го ро ди ца. Ре кла је Бо гу „да, тј амин“ и та ко по ста ла 
„но ва Ева“, но ва мај ка чи та вог ро да спа се них љу ди. Она 
ни је ро ди ла Ису са Хри ста при род ним пу тем, на чи ном на 
ко ји се ми ра ђа мо, већ га је ро ди ла без му жа. На њу је, 
на и ме, си шао Дух Све ти и осе нио је и та ко је за че ла. Тај 
до га ђај про сла вља мо пра зни ком Бла го ве сти.

49. Ко је Исус Хри стос (лич ност и при ро де)?

Исус Хри стос је веч ни и не ство ре ни Син Бо жи ји, ко
ји се од у век ра ђа од Оца, а ко ји је пре ви ше од 2000 го ди
на по стао чо век, ро див ши се од Ма ри је Дје ве, ра ди нас 
љу ди и ра ди на ше га спа се ња, не пре ста ју ћи да бу де Бог. 
За то га јед ним име ном зо ве мо Бо го чо век, Го спод и Спа си
тељ наш Исус Хри стос. По сво јој су шти ни, при ро ди, тј по 
сво ме би ћу, он је и исти ни ти Бог и исти ни ти чо век (има 
и бо жан ску и људ ску при ро ду), али је јед на је дин стве на 
Лич ност – Лич ност Си на Бо жи јег.

50. Ко ји је нај ва жни ји мо ме нат Хри сто вог жи во та на 
зе мљи?

Су шти на до ла ска Го спо да Ису са Хри ста по ка за на је 
при ли ком ње го ве слав не по бе де над смр ћу. Цен трал ни 
мо ме нат Хри сто ве ми си је је Ње го во Вас кр се ње из мр
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твих. На кон рас пе ћа (Ве ли ки Пе так) и по ла га ња у гроб, 
Хри стос је вас кр сао (не де ља – Вас крс), ја вио се уче ни ци
ма и го во рио им о бе смрт ном жи во ту у цар ству Бо жи јем 
ко је нам је он при пре мио. Због то га је Вас крс пра зник 
над пра зни ци ма, ни шта се не мо же по ре ди ти са њим и 
за то је нај ва жни ја по ру ка Хри сто ве Цр кве: Хри стос вас
кр се – За и ста вас кр се!

51. Где је са да Исус Хри стос?

По сле свог Вас кр се ња Го спод Хри стос се ја вљао 40 да
на сво јим уче ни ци ма, а за тим се ваз нео на не бе са и сео 
Бо гу Оцу са де сне стра не. Хри стос је са да и као чо век, са 
људ ским те лом и људ ском при ро дом код Оца, што пред
ста вља основ сва ке на ше на де и ве ре да ће мо и ми до сти
ћи та мо где је са да Он, са мо ако же ли мо и оства ру је мо 
за јед ни цу са Њим, на шим Спа си те љем.

Ту за јед ни цу ко ја је га рант на шег бу ду ћег жи во та мо гу
ће је оства ри ти са мо у Цр кви, на Све тој Ли тур ги ји, ка да 
уче ству је мо у Те лу и Кр ви Хри сто вој – у Све том При че шћу.

52. Хо ће ли Го спод Хри стос по но во до ћи? Ка да?

Хри стос ће по но во до ћи са сла вом, да су ди жи ви ма 
и мр тви ма и осну је Цар ство ко ме не ће би ти кра ја. Тре
ну так ка да ће се то до го ди ти по знат је са мо Бо гу. Дру ги 
до ла зак Хри стов ни је стра шни суд, већ ра до сни до га ђај 
ко нач ног уки да ња смр ти и Вас кр се ња свих мр твих.

53. Ко је Све ти Дух?

Док нам Хри стос по но во не до ђе ми се на сва кој Ли
тур ги ји са би ра мо и та да на нас и на наш при нос си ла зи 
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Дух Све ти и чи ни Хри ста при сут ним у на шој за јед ни ци, 
пре ко епи ско па ко ји слу жи Ев ха ри сти ју. Дух Све ти је тре
ћа Лич ност Све те Тро ји це, ко ји од Бо га Оца веч но ис хо
ди и ко ји се на ма да је од Хри ста пре ко епи ско па као дар 
слу же ња дру го ме. Дух Све ти је дух сло бо де и за јед ни це, 
јер је „пе чат да ра Ду ха Све то га“ по твр да на шег при па да
ња за јед ни ци – Цр кви, а са мим тим и Цар ству Бо жи јем, 
јер Дух до ла зи из бу дућ но сти, као Жи во твор ни Цар не
бе ски.

54. Ко ја су че ти ри основ на свој ства Цр кве?

Цр ква је јед на, све та, са бор на и апо стол ска.

55. За што је Цр ква јед на?

Цр ква је јед на јер је јед но Цар ство Бо жи је у ко је ће се 
она пре о бра зи ти кад нам по но во до ђе Хри стос. Је дан је 
Цар – Хри стос, јед но је Цар ство – Цр ква. Јед на је Гла ва 
Те ла Хри сто вог – јед но је те ло, тј Цр ква.

56. За што је Цр ква све та?

Цр ква је све та јер је ико на Цар ства Бо жи јег, ко је је за
јед ни ца све тих у „јед ном је ди ном Све том“, Го спо ду Ису су 
Хри сту. У ту бу ду ћу све тост ми ула зи мо ка да смо на Ли
тур ги ји и при че шћу је мо се Хри стом.

57. За што је Цр ква са бор на?

Цр ква је са бор на јер са би ра све љу де свих про сто ра и 
свих вре ме на (про шлих, са да шњих и бу ду ћих) на јед но ме
сто – у бу ду ће Цар ство Бо жи је, јер је спа се ње у са бра њу 
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све га око Ме си је, Спа си те ља Хри ста. До Хри сто вог до ла
ска Цр ква нас са би ра на Ли тур ги ју, ко ја је ико на тог бу ду
ћег и веч ног са бра ња.

58. За што је Цр ква апо стол ска?

Апо сто ли су те ме љи на ко ји ма је осно ва на Цр ква, за
то што ће они би ти све до ци Ису са Хри ста при Ње го вом 
Дру гом до ла ску. На и ме, Хри стос не ће до ћи сам, већ окру
жен апо сто ли ма, ко ји ће по твр ђи ва ти да је Он исти онај 
Бо го чо век ко га су ви де ли вас кр слог. Све до ци из про шло
сти би ће нај си гур ни ји све до ци и у бу дућ но сти.

59. Ко је су основ не слу жбе у Цр кви?

Нај ва жни је слу жбе у Цр кви су оне ко је ће по сто ја ти 
и у Цар ству Не бе ском. По што је бу ду ће Цар ство Бо жи је 
веч но са бра ње, веч на Ли тур ги ја, основ не слу жбе у Цр кви 
су оне без ко јих не мо же да се слу жи Ли тур ги ја у јед ној 
епар хи ји, а то су слу жбе: епи скоп ска, све ште нич ка, ђа кон
ска и ла ич ка (ла ик је кр ште ни чо век, при пад ник ла о са Бо
жи јег, тј на ро да Бо жи јег). 

60. Шта је епар хи ја, а шта па ро хи ја?

Епар хи ја је цр кве на област ко јом ру ко во ди епи скоп 
ко ме по ма жу све ште ни ци и ђа ко ни и ко га окру жу је на
род. По што у јед ној епар хи ји има мо све 4 основ не слу
жбе, то зна чи да је сва ка епар хи ја, ка да је у је дин ству са 
дру гим епар хи ја ма, јед на пу на Цр ква. Бу ду ћи да су епар
хи је да нас при лич но ве ли ке, оне су ад ми ни стра тив но по
де ље не на па ро хи је, ко ји ма у име сво га епи ско па ру ко во
ди све ште ник.



Osnove pravoslavne vere kroz pitawa i odgovore

63

Па рох (је реј, све ште ник, пре зви тер) на сва ком бо го
слу же њу, а по себ но на сва кој Ли тур ги ји, по ми ње свог над
ле жног епи ско па (ар хи је ре ја, вла ди ку) и ти ме по ка зу је да 
је са њим у пу ном ев ха ри стиј ском је дин ству (оп ште њу).

На ша епар хи ја се зо ве Шу ма диј ска, а се ди ште ње ног 
епи ско па (вла ди ке Јо ва на) је у Кра гу јев цу.
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BIBLIJSKA 
SVEDO^ANSTVA

Sta ro za vet ni opis stva ra wa sve ta
isto ri ja pr vog ~o ve ka

Та ко се до вр ши не бо и зе мља и сва вој ска њи хо ва. И 
свр ши Бог до сед мо га да на де ла сво ја, ко ја учи ни; и по чи
ну у сед ми дан од свих де ла сво јих, ко ја учи ни.

И бла го сло ви Бог сед ми дан и по све ти га, јер у тај дан 
по чи ну од свих де ла сво јих, ко ја учи ни.

То је по ста ње не ба и зе мље, кад по ста ше, кад Го спод 
Бог ство ри зе мљу и не бо.

 (1Мој 2, 1–4)

А ство ри Го спод Бог чо ве ка од пра ха зе маљ ског и ду
ну му у нос дух жи вот ни; и по ста чо век ду ша жи ва.

И на са ди Го спод Бог врт у Еде му на ис то ку; и он де на
ме сти чо ве ка ко га ство ри.

И учи ни Го спод Бог те ни ко ше из зе мље сва ко ја ка 
др ве та ле па за гле да ње и до бра за је ло и др во од жи во та 
усред вр та и др во од зна ња до бра и зла.

И за пре ти Го спод Бог чо ве ку го во ре ћи: је ди сло бод но 
са сва ког др ве та у вр ту;

Али с др ве та од зна ња до бра и зла, с ње га не је ди; јер 
у ко ји дан оку сиш с ње га умре ћеш.

(1Мој 2, 7–17)
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Али зми ја бе ше лу ка ва ми мо све зве ри пољ ске, ко је 
ство ри Го спод Бог; па ре че же ни: је ли исти на да је Бог ка
зао да не је де те са сва ког др ве та у вр ту?

А же на ре че зми ји: ми је де мо ро да са сва ког др ве та у 
вр ту; Са мо ро да с оног др ве та усред вр та, ка зао је Бог, не 
је ди те и не ди рај те у њ, да не умре те.

А зми ја ре че же ни: не ће те ви умре ти; Не го зна Бог да 
ће вам се у онај дан кад оку си те с ње га отво ри ти очи, па 
ће те по ста ти као бо го ви и зна ти шта је до бро а шта зло.

И же на ви де ћи да је род на др ве ту до бар за је ло и да 
га је ми ли на гле да ти и да је др во вр ло дра го ра ди зна ња, 
уза бра ро да с ње га и оку си, па да де и му жу сво је му, те и 
он оку си.

Та да им се отво ри ше очи и ви де ше да су го ли па спле
то ше ли шћа смо ка ва и на чи ни ше се би пре га че.

И за чу ше глас Го спо да Бо га, ко ји иђа ше по вр ту кад 
за хла ди; и са кри се Адам и же на му ис пред Го спо да Бо га 
ме ђу др ве та у вр ту.

А Го спод Бог вик ну Ада ма и ре че му: где си?
А он ре че: чух глас твој у вр ту па се по пла ших, јер сам 

го, те се са крих.
А Бог ре че: ко ти ка за да си го? да ни си јео с оног др ве

та што сам ти за бра нио да не је деш с ње га?
А Адам ре че: же на ко ју си удру жио са мном, она ми 

да де с др ве та те је дох.
А Го спод Бог ре че же ни: за што си то учи ни ла? А же на 

од го во ри: зми ја ме пре ва ри те је дох.
Та да ре че Го спод Бог зми ји: кад си то учи ни ла, да си 

про кле та ми мо сва ко жи вин че и ми мо све зве ри пољ ске; 
на тр бу ху да се ву чеш и прах да је деш до сво га ве ка.
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И још ме ћем не при ја тељ ство из ме ђу те бе и же не и из
ме ђу се ме на тво га и се ме на ње зи на; оно ће ти на гла ву 
ста ја ти а ти ћеш га у пе ту ује да ти.

А же ни ре че: те би ћу мно ге му ке за да ти кад за труд
ниш с му ком ћеш ра ђа ти де цу и во ља ће тво ја ста ја ти под 
вла шћу му жа тво га, и он ће ти би ти го спо дар.

Па он да ре че Ада му: што си по слу шао же ну и оку сио 
с др ве та с ко је га сам ти за бра нио ре кав ши да не је деш с 
ње га, зе мља да је про кле та с то бом; с му ком ћеш се од 
ње хра ни ти до сво га ве ка; Тр ње и ко ров ће ти ра ђа ти а 
ти ћеш је сти зе ље пољ ско; Са зно јем ли ца сво га је шћеш 
хлеб, док се не вра тиш у зе мљу од ко је си узет; јер си прах 
и у прах ћеш се вра ти ти.

А Адам на де ну име же ни сво јој Ева, за то што је она 
ма ти свим жи ви ма. И на чи ни Го спод Бог Ада му и же ни 
ње го вој ха љи не од ко же, и об у че их у њих. 

(1Мој 3, 1–21)

Ro |e we Hri sto vo

А у ше сти ме сец по слан би од Бо га ан ђео Га ври ло у 
град Га ли леј ски по име ну На за рет, де вој ци за ру че ној за 
му жа, по име ну Јо си фа, из до ма Да ви до ва; и де вој ци бе
ше име Ма ри ја.

И ушав ши к њој ан ђео ре че: Ра дуј се бла го дат на! Го
спод је с то бом, бла го сло ве на си ти ме ђу же на ма!

А она ви дев ши га упла ши се од ре чи ње го ве и ми шља
ше: ка кав би ово био по здрав?

И ре че јој ан ђео: Не бој се, Ма ри ја! Јер си на шла бла го
дат у Бо га! И ево за че ћеш и ро ди ћеш си на, и на де ну ћеш 
му име Исус. Он ће би ти ве ли ки, и на зва ће се Син Све ви
шње га, и да ће му Го спод Бог пре сто Да ви да оца ње го ва;
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И ца ро ва ће над до мом Ја ко вље вим ва век, и цар ству 
ње го ву не ће би ти кра ја.

А Ма ри ја ре че ан ђе лу: Ка ко ће ми то би ти кад ја не 
знам за му жа?

И од го ва ра ју ћи ан ђео ре че јој: Дух Све ти до ћи ће на 
те бе, и си ла Све ви шње га осе ни ће те; за то и оно што ће се 
ро ди ти би ће све то, и на зва ће се Син Бо жи ји.

Јер је у Бо га све мо гу ће што ре че.
А Ма ри ја ре че: Ево слу шки ње Го спод ње; не ка ми бу де 

по ре чи тво јој. И ан ђео оти де од ње. 
(Лк 1, 26–38)

А ро ђе ње Ису са Хри ста ова ко би: Кад је ма ти ње го ва 
Ма ри ја би ла обру че на Јо си фу, а пре не го што се бе ху са
ста ли на ђе се да је за труд не ла од Ду ха Све то га.

А Јо сиф муж ње зин, бу ду ћи пра ве дан, и не хо те ћи је 
јав но из об ли чи ти, на ми сли је тај но от пу сти ти.

Но кад он та ко по ми сли, гле, ја ви му се у сну ан ђео Го
спод њи го во ре ћи: Јо си фе, си не Да ви дов, не бој се узе ти 
Ма ри је же не сво је; јер оно што се у њој за че ло од Ду ха је 
Све то га. Па ће ро ди ти си на, и на де ни му име Исус; јер ће 
он спа сти на род свој од гре ха њи хо вих.

А све се ово до го ди ло да се ис пу ни што је Го спод ка
зао пре ко про ро ка ко ји го во ри: Ето, де вој ка ће за че ти, и 
ро ди ће си на, и на де ну ће му име Ема ну ил, што ће ре ћи: С 
на ма је Бог.

Устав ши Јо сиф од сна учи ни ка ко му за по ве ди ан ђео 
Го спод њи и узе же ну сво ју.

И не зна ђа ше за њу док не ро ди си на сво га пр вен ца и 
на де ну му име Исус.

(Мт 1, 18–25)
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Cr kva je te lo Hri sto vo

Јер као што је те ло јед но и има удо ве мно ге, а сви удо
ви јед но га те ла, иако су мно ги, јед но су те ло, та ко и Хри
стос.

Јер и јед ним Ду хом ми се сви кр сти смо у јед но те ло, 
би ли Ју деј ци, или Је ли ни, или ро бо ви, или сло бод ни; и 
сви смо јед ним Ду хом на по је ни.

Јер и те ло ни је је дан уд не го мно ги.
Ако ре че но га: По што ни сам ру ка, ни сам од те ла; зар 

ипак ни је од те ла? И ако ре че ухо: По што ни сам око, ни
сам од те ла; зар ипак ни је од те ла?

Ако би све те ло би ло око, где је он да слух? Ако би све 
би ло слух, где је он да ми ри са ње?

Сад пак, мно ги су удо ви, а јед но те ло.
А око не мо же ре ћи ру ци: Не тре баш ми; или опет гла

ва но га ма: Не тре ба те ми.
Не го, шта ви ше, ко ји се удо ви те ла чи не да су сла би ји, 

нео п ход ни су; и ко ји нам се чи не ма ње ча сни на те лу, њи
ма при да је мо ве ћу част.

Да не бу де раз до ра у те лу, не го да се удо ви под јед на ко 
бри ну је дан за дру го га.

И ако стра да је дан уд, с њим стра да ју сви удо ви; а ако 
ли се је дан уд про сла вља, с њим се ра ду ју сви удо ви.

А ви сте те ло Хри сто во, и удо ви по на о соб. 

(1Кор 12, 12–27)
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ISTORIJA CRKVE

1. Ro |e we Go spo da Isu sa Hri sta

O д ре ђи ва ње тач ног да ту ма ова пло ће ња Ису са Хри ста 
је од са мог по чет ка хри шћан ства за о ку пља ло ка ко 

са ме је ван ђе ли сте, та ко и мно ге хри шћа не, али и оне ко
ји ни су по ве ро ва ли у Спа са, а ко ји су жи ве ли у по то њим 
вре ме ни ма. На ро чи то је у XIX ве ку ово пи та ње по ста ло 
ва жно. Са свим је ло гич но прет по ста ви ти да се Ло гос ова
пло тио из ме ђу пр ве го ди не пре хри шћан ске ере и пр ве 
го ди не хри шћан ске ере. Но, одав но се зна да се по че так 
хри шћан ске ере не по кла па са Ро жде ством, па се на ме ће 
пи та ње: за што? Од ре ђи ва ње да ту ма ка да се Го спод ова
пло тио вр ше но је углав ном на осно ву го ди на вла да ви на 
ца ре ва. На осно ву по да та ка ко је нам да ју је ван ђе ли сти 
Ма теј и Лу ка за кљу чу је мо да се Го
спод ова пло тио пре смр ти Иро да 
Ве ли ког (по кољ Ви тле јем ске де це 
је на ре дио упра во цар Ирод), од
но сно, у вре ме по чет ка ви ше го
ди шњег по пи са ста нов ни штва у 
Ју де ји ко ји је до вр шио цар ски на
ме сник Си ри је – Кви ри ни је. На 
осно ву ова два по да тка Хри стос 
се ро дио 5 или 6 го ди на пре вре
ме на ко је ми сма тра мо да ту мом 
Ње го вог Ова пло ће ња.
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2. Rim i Ju de ja u vre me ova plo }e wa Bo ga Lo go sa

U вре ме ова пло ће ња Бо га Ло го са на пре сто лу у Ри му 
се ди цар Ок та ви јан Ав густ (27. го ди не пре Хри ста – 

14. го ди не хри шћан ске ере). По сле не ре да иза зва них уби
ством Га ја Ју ли ја Це за ра, 15. 03. 44. го ди не пре Хри ста, и 
гра ђан ског ра та ко ји је по том усле дио, Рим је до ла ском 
Ок та ви ја на Ав гу ста на власт до жи вео пу ну екс пан зи ју и 
ушао у свој злат ни пе ри од. Цар ство се про сти ре на три 
кон ти нен та (Евро па, Ази ја, Афри ка), а ме ша ње ра зних 
кул ту ро ло шких, ду хов них и со ци јал них на сле ђа ко је је 
за по че ло осва јач ким ра то ви ма Алек сан дра Ма ке дон ског, 
са да се на ста вља ства ра ју ћи иде ал ну сре ди ну за ши ре ње 
хри шћан ства. Глав ни је зик у це ло куп ном цар ству по ста је 
грч ки, што је олак ша ло ко му ни ка ци ју ме ђу на ро ди ма ко
ји су жи ве ли под вла шћу Ри ма.

Рим ски вој ско во ђа Пом пеј је 63. го ди не осво јио Па
ле сти ну и од то га вре ме на се она на ла зи под рим ском 
упра вом. Па ле сти ну, тач ни је Ју де ју, ко ја је би ла не ва жна 
про вин ци ја, на ста њи ва ли су љу ди ода ни сво јој ве ри и 
пот пу но за тво ре ни за ути ца је са стра не. Би ли су то Је вре
ји ко ји су ве о ма по но сно чу ва ли ве ру ота ца и спо мен на 
да не ка да су жи ве ли сло бод но. Да би са што ма ње про бле
ма упра вља ли Ју де јом и од ње има ли ма те ри јал не ко ри
сти, Ри мља ни су про на шли свог са ве зни ка у Па ле сти ни 
– Иро да Ве ли ког (вла дао од 37. до 4. го ди не пре Хри ста). 
Он ни је био је вреј ског по ре кла, али је ус пео да за вла да 
раз је ди ње ним Је вре ји ма. По на ре ђе њу ца ра Ок та ви ја на 
Ав гу ста Ирод је до пу стио вр ше ње по пи са ста нов ни штва 
Ју де је ра ди уво ђе ња по ре за. Власт Иро до ва, а на ро чи то 
ње го вих на след ни ка, би ла је ве о ма огра ни че на, тач ни је 
би ли су оно ли ко моћ ни ко ли ко је Рим то хтео. Си не дри
он, ве ће ста ра ца Ју де је, имао је функ ци ју су да, али је пре
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су де, а на ро чи то оне смрт не, мо рао да по твр ди пред став
ник рим ске вла сти (управ ник Ју де је).

3. Apo sto li

A по сто ли су би ли не по сред ни уче ни ци Го спо да Ису са 
Хри ста, оче вид ци ње го вих чу да. По ста вља се пи та

ње за што се ин си сти ра на бро ју два на ест? То је ве ро ват но 
због то га што је на ме ра Го спод ња би ла да се на пра ви ве
за из ме ђу Ста рог и Но вог за ве та, па је два на ест апо сто ла 
сим бол два нест пле ме на Изра и ље вих. То су бра ћа Ан дреј 
и Си мон (про зван Пе тар) од оца Јо не, бра ћа Ја ков (Ве ли
ки или Ста ри ји) и Јо ван од оца За ве де ја, Фи лип, Вар то ло
меј, Ма теј (ца ри никпо ре зник), То ма, Ја ков син Ал фе јев, 
Та деј (Ју да Ја ко вљев), Си мон (Ка на ит) и Ју да из Ка ри о та. 

Апо сто ли су би ли ма хом не
у ки ри ба ри, осим То ме ко ји 
је био слу га Ја и ров, Ма те ја 
ко ји је био ца ри никпо ре
зник и Ју де из Ка ри о та ко ји 
је био члан јед не на ци о на ли
стич кози лот ске гру пе. Сам 
Го спод је по звао је да на ест 
апо сто ла на слу жбу, а два на
е сти Ју да, ко ји ће га из да ти 
се сво је вољ но при кљу чио. 
Уз ра ста ње про стих и не у ких 
љу ди у вер ске во ђе ко је ће 
про по ве да ти по це лом све ту 
пред ста вља ве ли чан ство де
лат но сти Ду ха Све тог ко јег 
им је Го спод Исус Хри стос 



ПРАВ О С ЛАВН А ВЕРА

76

по слао. Осим све тог апо сто ла и је ван ђе ли сте Јо ва на, сви 
апо сто ли су по пре да њу умр ли му че нич ком смр ћу. Гру пи 
од два нест не по сред них уче ни ка до да је се још и гру па од 
се дам де сет апо сто ла ко ји пред ста вља ју по сред не уче ни ке 
Го спод ње.

4. Ra |a we Cr kve

Z а јед ни ца ко ју су има ли Го спод Исус Хри стос и апо
сто ли до жи ве ла је ве ли ка ис ку ше ња оног тре нут ка 

ка да је Го спод ухап шен, осу ђен и ра за пет. Вас кр се њем Го
спод њим си ту а ци ја се у ве ли кој ме ри сре ђу је и апо сто ли
ма по ста је мно го ја сни ја на у ка Го спод ња, као и Ње го ва 
це ло куп на ми си ја. Ме ђу тим, Ње го вим Ваз не се њем апо
сто ли по ста вља ју се би пи та ње ка ко ће ићи у свет и спро
во ди ти за по вест са мог Го спо да Ису са Хри ста, ко ји им је 
на ло жио да про по ве да ју Је ван ђе ље и да кр сте све на ро де 
у име Оца, Си на и Све то га Ду ха. Апо сто ли су се пи та ли 
ко ће их да ље учи ти и во ди ти у по зна њу Исти не и те ши
ти и бо дри ти на бо го чо ве чан ском пу ту. Де сет да на по 
Ваз не се њу, апо сто ли су се оку пи ли да би за јед но је ли и 
да би пре ло ми ли хлеб – баш она ко ка ко су чи ни ли док је 
Го спод Исус Хри стос био са њи ма. Усред мо ли тве за чуо 
се сна жан хук ве тра, а на гла вам апо сто ла се ука за ла по
ја ва ко ја је ли чи ла на ог ње не је зи ке. Са ми апо сто ли су у 
том тре нут ку осе ти ли про ме ну ко ја је по ста ла очи глед на 
оног тре нут ка ка да су се обра ти ли је вреј ском на ро ду ко ји 
је до шао у Је ру са лим на про сла ву по чет ка же тве – Пе де
сет ни цу. На дан овог пра зни ка, као и на дан Пас хе, Је вре
ји ко ји су жи ве ли у ра се ја њу до ла зи ли су у је ру са лим ски 
Храм ка ко би се по мо ли ли Бо гу и при не ли жр тве, та ко да 
је Је ру са лим тих да на вр вео од хо до ча сни ка. Ве ли ки део 
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хо до ча сни ка ни је го во рио ма тер њи је зик не го је зик кра
је ва ода кле су до ла зи ли. Ме ђу тим, про блем раз у ме ва ња 
апо сто ла и хо до ча сни ка је ре шен на Бо гом бла го сло вен 
на чин. У сво јој про по ве ди апо стол Пе тар се оку пље ном 
на ро ду обра тио на је зи ку њи ма ра зу мљи вом, што упра во 
пред ста вља је дан од да ро ва Ду ха Све тог ко га су апо сто ли 
при ми ли тог да на. На дан Пе де сет ни це за јед ни ца ко ју су 
има ли Го спод и апо сто ли ши ри се и по ста је за јед ни ца вер
них у Хри сту Вас кр слом ко је оку пља и др жи Дух Све ти.

5. Sve ti apo stol Pa vle

M а да је до га ђај на Пе дест ни цу омо гу ћио да се за јед
ни ца вер них ра ши ри, она је ипак оку пља ла са мо Је

вре је, а Го спод је дао за по вест да се Је ван ђе ље про по ве да 
свим на ро ди ма, да кле и они ма ко ји ни су би ли је вреј ског 
по ре кла. На сле ђе бла го сло ва да тог Изра и љу је тре ба ло 
да об у хва ти све на ро де. Сва ко ко би по ве ро вао да је Исус 
обе ћа ни Ме си ја по стао би уси но вљен од са мо га Бо га и 
део но вог Изра и ља. Апо сто ли су при мив ши бла го слов 
Ду ха Све тог по ста ли утвр ђе ни у по зна њу Исти не, али 
им је за да љу ми си ју био по тре бан не ко ко до бро по зна је 
оби ча је и би ће не зна бо жач ких на ро да. Сам Го спод је ода
брао за свог апо сто ла ме ђу не зна бо шци ма Са вла, ро дом 
из Тар са у Ма лој Ази ји. Са влов отац је био за на тли јасе
длар, али бо га ти јег по ре кла. Да је Са вле био знат ни јег по
ре кла све до чи не ко ли ко чи ње ни ца:

 Са вле је од оца на сле дио пра во рим ског гра ђан ства 
(др жа вљан ство) што је сва ка ко би ло ре зер ви са но за имућ
ни је сло је ве. Ка сни је ће му то др жа вљан ство по мо ћи у од
бра ни.
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 Шко ло вао се у Је ру са ли му код по зна тог ра би на Га ма
ли ла (за јед но са све тим Вар на вом ко ји га је увео у круг 
апо сто сто ла и ко ји је на по чет ку без у спе шно по ку ша вао 
да га при до би је за хри шћан ство). Шко ло ва ње у „ино
стран ству“ је би ло мо гу ће са мо љу ди ма сред ње кла се или 
имућ ни ји ма.
 Ка да је био при мо ран да пред крај жи во та бо ра ви у 
кућ ном при тво ру у Ри му, за хва љу ју ћи бо гат ству ко је је 
имао, мо гао је се би да при у шти по себ ну стра жу и со лид

не усло ве жи во та. С об зи
ром на то да ни ка да ни је 
тра жио ни при ку пљао но
вац од дру гих љу ди, мо
же мо за кљу чи ти да је тај 
но вац био ње гов лич но.

Ро ђен је у ве о ма ре
ли ги о зној и кон зер ва тив
ној по ро ди ци фа ри се ја, 
а од ма ле на је имао кон
так те са не зна бо шци ма, 
та ко да је имао из у зет не 
мо гућ но сти да упо зна не 
са мо је зик (ра ди ло се о 
грч ком), не го и њи хо ве 
оби ча је и мен та ли тет.

Бу ду ћи ве о ма пре дан 
ве ри ота ца, по ја ву хри

шћан ства и при кљу чи ва ње ње го вог при ја те ља Вар на ве 
Хри сто вим след бе ни ци ма, Са вле је до жи вео као из да ју ве
ре. Због то га се при кљу чу је го ни о ци ма хри шћа на. Све ти 
је ван ђе лист Лу ка га у Све то пи смо Но вог За ве та уво ди у 
сце ни ка ме но ва ња све тог ар хи ђа ко на Сте фа на. Са вле је, 
на и ме, то ком ка ме но ва ња чу вао оде ћу при сут ни ма. Ме ђу
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тим, због ње го ве ода но сти ве ри сам Го спод му се ја вља на 
пу ту у Да маск и ту се Са вле обра ћа и по ста је хри шћа нин.

Ис ку ство не по сред ног кон так та са Го спо дом Ису сом 
Хри стом, као и ње го во пре ђа шње ис ку ство жи во та у ве
ри и по зна ва ње жи во та не зна бо жа ца, учи ни ће од Са вла 
(ко ји је по том на зван Па вле) не при ко сно ве ног апо сто ла 
не зна бо жач ких на ро да. На сво јим ми си о нар ским пу то ва
њи ма, ко јих је би ло три, све ти апо стол Па вле је об и шао 
Ма лу Ази ју, југ Бал ка на, остр ва у Егеј ском и Сре до зем
ном мо ру, као и Рим (по пре да њу об и шао је и Шпа ни ју), 
про по ве да ју ћи бла гу вест пре све га Је вре ји ма, али и не
зна бо шци ма. Сво јим ра дом је от шкри нуо вра та хри шћан
ства не зна бо шци ма и омо гу ћио да хри шћан ство по ста не 
уни вер за ла на ве ра – до вољ но ве ли ка да при хва ти све 
на ро де у сво ја не дра. За вре ме го ње ња ца ра Не ро на му че
нич ки је по стра дао у Ри му 64. го ди не.

6. Pro gon Cr kve

P од го ње њем Цр кве под ра зу ме ва мо из ра зи то не га
тив ну ре ак ци ју на по ја ву и ши ре ње, од но сно на пре

до ва ње хри шћан ства. 
Ова ре ак ци ја је на ста ла пре све га у окру же њу за јед ни

це ко је је ра за пе ло Го спо да Ису са Хри ста – у јед ном де лу 
је вреј ског све штен ства и ста ре шин ства и то у Је ру са ли му, 
а у вре ме не по сред но по сле кр сто но сне смр ти и Вас кр се
ња (око 30. го ди не хри шћан ске ере). Раз лог не тр пе љи во
сти пре ма Го спо ду је био глав ни мо тив не тр пе љи во сти 
и мр жње пре ма мла дој је ру са лим ској Цр кви. Сви ко ју су 
ис по ве да ли да је Исус Ме си ја би ва ли су хап ше ни, са слу
ша ва ни, пре би ја ни, а че сто и про тив прав но осу ђи ва ни на 
смрт (на при мер све ти ар хи ђа кон Сте фан).



ПРАВ О С ЛАВН А ВЕРА

80

Три де се так го ди на ка сни је, вођ ство у про го ну Цр
кве пре у зи ма Рим ска др жа ва, али из дру га чи јих по бу да. 
Хри шћа ни ма је пре ба ци ва но да су не вер ни ци, да жи ве 
не мо рал но, да су ка ни ба ли (хра не се људ ским ме сом), 
да су из у зет но опа сни по по ре дак и оп ста нак Цар ства. 
Глав ни ин спи ра то ри или осо бе ко је су омо гу ћи ле спро
во ђе ње го ње ња би ли су рим ски ца ре ви. Рим ска др жа ва 
је го ни ла Цр кву са про мен љи вим ин те зи те том из ме ђу 
64. и 313. го ди не. Го ње ње је за по чео цар Не рон, а ко нач
но пре ки нуо све ти цар Кон стан тин Ве ли ки. Хри шћа ни 
су са мо због ис по ве да ња ве ре у Вас кр сло га, хап ше ни и 
под вр га ва ни нај го рим му че њи ма ко ја је до та да шњи свет 
ви део.

Бо жи јим бла го сло вом Цр ква је ус пе ла да из др жи ове 
стра хо те и да се про ши ри и утвр ди. О то ме све до чи и чи
ње ни ца да је три де се тих го ди на пр вог ве ка хри шћан ство 
би ло ве ра не ко ли ци не у Па ле сти ни, а да је по чет ком че
твр тог ве ка Црв ка об у хва ти ла це ло рим ско цар ство и ње
го ву око ли ну.

7. Je re si

S у срет хри шћан ства и не зна бо жач ког све та, тач ни
је су срет ве ре у Све ту Тро ји цу и не зна бо жач ке уче

но сти, пре све га оне грч ког по ре кла, до вео је до по ја ве 
ни за по гре шних уче ња о Све тој Тро ји ци, Го спо ду Ису су 
Хри сту, Све том Ду ху, од но су Бо га и све та. Ова по гре шна 
уче ња на зи ва мо је ре си ма (са ма реч је рес зна чи на че ло, 
ми шље ње). Нај че шћи про блем са ко јим су се сре та ли хри
шћа ни ко ји су до ла зи ли из грч ког кул тур ног на сле ђа је
сте био по ку шај да на осно ву грч ких фи ло соф ских си сте
ма об ја сне ка ко је мо гу ће да је Све та Тро ји ца је дан Бог и 
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да да ју од го вор на пи та ње ко је Исус Хри стос и у ка квом 
је од но су са Бо гом Оцем. По ку ша ји да се на ђу од го во ри 
ко ји би би ли у скла ду са фи ло соф ским пред зна њем но во
кр ште них мно го бо жа ца, као и да ти од го во ри бу ду у скла
ду са за ко ни ма ра зу ма ство ри ли су ве ли ке про бле ме са 
ко ји ма се Цр ква ду го бо ри ла. Твор ци је ре си су че сто би
ли убе ђе ни у ис прав ност сво га уче ња, па су ве о ма ис трај
но бра ни ли сво је ми шље ње та ко да су, на жа лост, ус пе ли 
да при до би ју ве ли ки број при ста ли ца. Цр ква је Ду хом 
Све тим про бле ме от кри ва ла и то ком свог исто риј ског 
пу та исте ре ша ва ла из гра ђу ју ћи бо го сло вље и пра ве ћи 
ја сну раз ли ку из ме ђу пра во сла вља и по гре шног уче ња. 
Нај по зна ти ји је ре ти ци су Си мон Га тар, Са ве ли је, Ари је, 
Ори ген, Не сто ри је, Ев ти хи је.

8. Ras ko li

Z а раз ли ку од је ре си, где се ра ди о по гре шним уче њи
ма о Све тој Тро ји ци, Си ну Бо жи јем и Све то ме Ду ху, 

рас ко ли се ти чу пре сту па у обла сти по рет ка у Цр кви и по
ре мећа ја Цр кве не ди сци пли не. Рас кол или ши зма зна чи 
це па ње је дин стве ног те ла Цр кве. Пр ви рас ко ли су се ја ви
ли још у до ба го ње ња ка да је у Кар та ги ни и Ри му до шло 
до одва ја ња јед ног де ла хри шћа на од Цр кве и до фор ми
ра ња па ра цр кве не ор га ни за ци је. То ком исто ри је Цр ква 
ће про ла зи ти кроз број на ис ку ше ња рас ко ла, од ко јих је 
нај ве ћи рас кол на стао у пе том ве ку, ка да до ла зи до ши
зме из ме ђу оних ко ји су при хва та ли од лу ке Ва се љен ског 
са бо ра у Хал ки до ну и оних ко ји су их од ба ци ва ли. Нај по
зна ти ји рас кол ко ји и данда нас му чи Цр кву је сте Ве ли ка 
ши зма из 1054. го ди не ка да је до шло до це па ња из ме ђу 
два ве ли ка Цр кве на цен тра – Ри ма и Ца ри гра да.
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9. Mila n ski edikt

M и лан ски едикт је сте до го вор ко ји су пот пи са ли 
све ти цар Кон стан тин и ње гов са вла дар Ли ки ни је 

у Ми ла ну 313. го ди не, ко јим се пре ки да го ње ње Цр кве. 
Цр кви су да та пра ва да сло бод но ис по ве да ве ру у Све ту 
Тро ји цу, да ми си о на ри и да вр ши бо го слу же ња.

10. Va se qen ski sa bo ri

K а да се тек ро ђе на Цр ква су сре ла са про бле мом при
је ма нео бре за них у Цр кву про блем је ре шен са зи ва

њем Апо стол ског са бо ра 49. го ди не. Сле ду ју ћи тај при
мер Цр ква је про бле ме ко ји су се ти ца ли ње ног уче ња и 
ди сци пли не ре ша ва ла са бор но. Тре ба ло би има ти на уму 
да су са бо ри по твр ђи ва ли за јед ни цу у ис по ве да њу ве ре и 
цр кве ној ди сци пли ни, али да не предста вља ју не ку над
епи скоп ску власт. То ком свог исто риј ског раз во ја Цр ква 
је пре по зна ла се дам ва се љен ских (оп штих) са бо ра ко ји су 
та ко на зва ни, јер су њи хо ве од лу ке при хва ће не као ва же
ће за вас це ло хри шћан ство.

Пр ви ва се љен ски са бор је одр жан 325. го ди не у Ни ке
ји и са зван је због Ари ја ко ји је твр дио да је Го спод Исус 
Хри стос ство ре ње, а не је ди но род ни Син Бо жи ји. Утвр ђе
но је пр вих осам чла но ва Сим во ла ве ре.

Дру ги ва се љен ски са бор је одр жан 381. го ди не у Кон
стан ти но по љу и раз ма трао је остат ке Ари је ве је ре си, као 
и је ре си ду хо бор ства ко ја је Све тог Ду ха по и сто ве ћи ва ла 
са ство ре њем. Утвр ђен је це ло куп ни Сим вол ве ре.

Тре ћи ва се љен ски са бор је одр жан 431. го ди не у Ефе су 
због је ре си Не сто ри ја ко ји је твр дио да Ма ри ја ни је Бо го
ро ди ца, већ да је ро ди ла Хри ста ко ји ни је са вр ше ни Бог.
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Че твр ти ва се љен ски са бор је одр жан 451. го ди не у 
Хал ки до ну због је ре си Ев ти хи ја ко ји је твр дио да је Бо го
чо век Исус Хри стос са мо Бог.

Пе ти ва се љен ски са бор је одр жан 553. го ди не у Ца ри
гра ду због осу де свих је ре си прет ход ног пе ри о да са по
себ ним ак цен том на при ста ли це Не сто ри је ве је ре си. На 
ње му је по ку ша но пре вла да ва ње рас ко ла ко ји је на стао 
по сле са бо ра у Хал ки до ну.

Ше сти ва се љен ски са бор је одр жан 680–81. го ди не у 
Кон стан ти но по љу због мо но те лит ске је ре си по ко јој је у 
Бо го чо ве ку по сто ја ла са мо јед на во ља – бо жан ска.

Сед ми ва се љен ски са бор је одр жан 787. го ди не у Ни
ке ји да би по твр дио пра во слав но по што ва ње ико на.
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11. Mo na {tvo

@ и вот у ан ђел ском 
обра зу или мо на

штво ја вља се ве о ма ра но, 
тач ни је још пре на стан
ка хри шћан ства. Го спод 
Исус Хри стос је сво јим 
по зи вом да онај ко ји хо
ће да Га сле ди оста ви све 
и кре не за Њим, по ста
вио осно ве хри шћан ског 
мо на штва. Са ма реч мо
нах по ти че од грч ке ре чи 
мо нос ко ја зна чи је дан. 
Тре ба ло би ис та ћи да мо
нах, ма да на пр ви по глед 
из гле да изо ло ван, то за
пра во ни је, јер је у ве о ма 
при сној мо ли тве ној ве зи 
ка ко са Бо гом, та ко и са 
свим пра во вер ним хри
шћа ни ма. До ма сов ни је 
по ја ве мо на штва до шло 

је у че твр том ве ку, ка да је због сло бо де ко ја је да та Цр
кви до шло до сла бље ња оп ште цр кве не ди сци пли не. Та да 
се ја вља ју два глав на ви да мо на штва – пу сти њач ки, чи ји 
је осни вач све ти Ан то ни је Ве ли ки и оп ште жи тељ ни, чи
ји је осни вач све ти Па хо ми је Ве ли ки. Мо на штво је кроз 
це лу сво ју исто ри ју би ло са вест Цр кве и че сто је по ма га
ло от кла ња њу про бле ма из обла сти ве ре, бо го слу же ња и 
по рет ка, та ко да је без ње га не мо гу ће раз у ме ти исто ри ју 
Цр кве, ни ти је мо гу ћа ње на бу дућ ност.



Istorija Crkve

85

12. Ve li ki ras kol

V е ли ки рас кол је сте до га ђај од 16. 07. 1054. го ди не, ка
да је до шло до це па ња је дин стве ног те ла Цр кве на 

две по ло ви не, чи ји су цен три у Ри му и Кон стан ти но по љу. 
Глав ни про блем је био јед но стра на из ме на Сим во ла ве ре 
уба ци ва њем од ред ни це да Све ти Дух ис хо ди од Оца и 
од Си на (Фи ли о кве) ко је је из вр ше но на За па ду, а што је 
Ис ток сма трао ап со лут но не до пу сти вим. Осим овог, раз
ли чит раз вој бо го сло вља по чев од пе тог ве ка, ство рио је 
не пре мо сти ве раз ли ке ко је су би ле оп те ре ће не и ван цр
кве ним про бле ми ма. Све ово је до ве ло до рас ки да ве за 
из ме ђу по ме ну тих цен та ра.

13. Kr sta {ki po ho di

O д тре нут ка ка да су Пер си јан ци у сед мом ве ку за у зе
ли Је ру са лим, а за тим га Ви зан тин ци осло бо ди ли, 

Све ти град је био стал но у оп ас но сти од на је зде не вер ни
ка. На стан ком исла ма 622. го ди не ова опа сност по ста је 
све ве ћа, а спо соб ност Ви зан ти је да Је ру са лим за шти ти 
све ма ња. Ка да је то ком је да на е стог ве ка Је ру са лим по но
во пот пао под власт му сли ма на, па па Ур бан II је 27. 11. 
1095. го ди не на са бо ру у Клер мо ну (Фран цу ска) по звао на 
Кр ста шки рат. Кр ста шки рат је тре ба ло да омо гу ћи осло
бо ђе ње Је ру са ли ма и си гур ност у му сли ман ском окру же
њу. На жа лост, у прак си се ова вр ста по хо да пре тво ри ла 
у ис тре бљи ва ње Је вре ја у За пад ној Евро пи, а за тим и у 
отво ре ни су коб са хри шћа ни ма ко ји су жи ве ли на пу ту 
ко јим су кр ста ши у по хо ду на ис ток про ла зи ли. Кул ми на
ци ја од сту па ња од пр во бит не за ми сли пред ста вља IV Кр
ста шки по ход из 1204. го ди не ка да је пао Ца ри град и ка да 
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су Ла ти ни на ње го вој те ри то ри ји ство ри ли сво је др жа ве 
и за ве ли сво ју цр кве ну упра ву. Овај по ход је озна чио и де
фи ни тив ни раз лаз Ис то ка и За па да.

14. Pad Vi zan ti je

V и зан ти ја се по сле IV Кр ста шког по хо да ни ка да ни је у 
пот пу но сти опо ра ви ла. На ди ра ње Ту ра каОсман ли

ја ни је имао ко да спре чи, та ко да су они осва ја ли те ри
то ри ју за те ри то ри јом. По чет ком пет на е стог ве ка глав ни 
град не ка да моћ ног цар ства  Кон стан ти но пољ био је као 
кап у тур ском мо ру, јер је био оп ко љен са свих стра на. Ви
зан тиј ски ца ре ви су уза луд по ку ша ва ли да до би ју вој ну 
по моћ са За па да. Ка да је по чет ком апри ла 1453. го ди не 
сул тан Мех мед ИИ кре нуо у од лу чу ју ћи на пад на град 
у ње му се на шло два де сет пу та ма ње вој ни ка не го Ту ра
ка. У но ћи из ме ђу 27. и 28. ма ја 1453. го ди не Кон стан ти
но пољ је пао, а са њим и Ви зан ти ја. Три де се так го ди на 
ка сни је Мо сква је по че ла да се спо ми ње као на след ни ца 
Ви зан ти је или Тре ћи Рим, но ова иде ја ни је од го ва ра ла 
ствар но сти.

15. Pro te stan ti

Z бог опа да ња ве ре и ве ли ких про бле ма у обла сти цр
кве ног по рет ка, 1517. го ди не до ла зи до рас ко ла на 

За па ду и до по ја ве вер ских за јед ни ца ко је су про те ство ва
ле про тив Ри ма и ко је су се од ње га одво ји ле. Та ко је на
стао на зив про те стан ти. Ре фор ма ко ју су они из вр ши ли 
трај но је про ме ни ла ста ње Цр кве на За па ду и по ста ви ла 
осно ве да на шњег ста ња.
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ISTORIJA SPC

1.   Ка ко су се зва ли апо сто ли Сло ве на?

Хри шћан ски про све ти те љи Ср ба, као и свих сло вен
ских на ро да, је су све та рав но а по стол на бра ћа Ки ри ло и 
Ме то ди је. Све та бра ћа су ујед но и са ста вља чи пр вог сло
вен ског пи сма (гла го љи це), ко је је умно го ме по мо гло у по
кр шта ва њу сло вен ских на ро да. Кр ште ње Ср ба се да ти ра 
у вре ме вла да ви не кне за Му ти ми ра (860–890).
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2. Ка ко се зва ла пр ва сло вен ска епар хи ја и ко је био 
њен епи скоп?

Као пр ва сло вен ска епар хи ја 
по ми ње се „Ве лич ка епар хи ја“, 
чи ји је пр ви епи скоп од 893. го ди
не био све ти Кли мент Охрид ски. 
Ова епар хи ја је у то вре ме би ла у 
са ста ву Бу гар ске цр кве, ко ја је са
мо стал на од 870. го ди не. Не што 
ка сни је, у др жа ви ца ра Са му и ла 
(976–1014) ство ре на је па три јар
ши ја са се ди штем у Охри ду.

3. Ка ко се звао пр ви срп ски вла дарсве ти тељ и ка да је 
по стра дао?

Срп ска пле ме на у Зе ти, од но
сно Ду кљи (да на шња Цр на Го ра), 
укљу чу ју ћи и при мор је, у 9. ве ку 
су ује ди ње на у по себ ну др жа ву  
Зе ту, ко ја се ра ни је зва ла Ду кља. 
Краљ у Ду кљи био је Јо ван Вла ди
мир (+1016), зет ца ра Са му и ла 
(оже њен ње го вом кћер ком Ко са
ром, у мо на штву Те о до ром). Он 
је по стао пр ви срп ски вла дарсве
ти тељ, ко ји се про сла вио пра вед
ним стра да њем и хри шћан ским 
стр пље њем. Све ти Краљ Јо ван 
Вла ди мир са хра њен је у цр кви Све те Бо го ро ди це Кра
јин ске. Да нас се на ла зи у цр кви код Ел ба са на у Ал ба ни ји 
(Шин Ђон).



Istorija Srpske pravoslavne crkve

91

4. Ка ко се звао пр ви по зна ти вла дар Бо сне и ка ко је 
Цр ква би ла ор га ни зо ва на на тлу ње го ве др жаве?

Бо сна се од Зе те одво ји ла по сле смр ти кра ља Бо ди
на 1101. го ди не. У срп ским зе мља ма на под руч ју Бо сне 
и Хер це го ви не, са ти ту лом бан, са мо стал но је вла дао 
Ку лин (1180–1204). Бо сна је као др жав на це ли на би ла ге
о граф ски уда ље на од Ви зан ти је и ње ног ди рект ног ути
ца ја. Што се ти че хри шћан ске цр кве у Бо сни и Хер це го
ви ни, она је од са мог по чет ка кр шта ва ња Ср ба на тим 
про сто ри ма би ла об у хва ће на цр кве ном ор га ни за ци јом 
ко ју је ка сни је (у XIII ве ку) уре дио Све ти Са ва. Бо го слу
жбе ни је зик је био сло вен ски, као и це ло куп на пи сме
ност.

5. Ко је ро до на чал ник ло зе Не ма њи ћа и Срп ске др жа
ве?

Кра јем XII ве ка ве ли ки ра шки жу пан Сте фан Не ма ња 
(1169–1196) ус пео је да у јед ну др жа ву ује ди ни ве ћи ну та
да шњих срп ских др жа ва. У спољ ној по ли ти ци сво је др жа
ве опре де лио се за Ви зан ти ју. Опре де лио се, што је ве о ма 
ва жно, и за ви зан тиј ски ду хов ни (пра во слав нохри шћан
ски) и кул тур ни ути цај уоп ште.

6. Ко је ма на сти ре је по ди гао Сте фан Не ма ња и за
што?

Сте фан Не ма ња је лич но био ве о ма по бо жан и од 
са мог по чет ка не по ко ле бљи во опре де љен за ис точ но 
хри шћан ство (пра во сла вље). И да нас по сто је цр кве и ма
на сти ри ко је су ње го ве за ду жби не: ма на стир Пре све те 
Бо го ро ди це и ма на стир Све тог Ни ко ле у То пли ци, ма на
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стир Ђур ђе ви Сту по ви код Ра са (Но ви Па зар), цр ква Све
тог Пан те леј мо на у Ни шу, цр ква Све тих Ар хан ге ла у Ско
пљу, ма на стир Сту де ни ца, Хи лан дар итд.

7.    Ка ко су се зва ли си но ви Сте фа на Не ма ње?

Сте фан Не ма ња је имао три си на: нај ста ри ји се звао 
Вук, сред њи Сте фан (ка сни је про зван Пр во вен ча ни) и нај
мла ђи Раст ко, у мо на штву Са ва.

8. Ка да је  Срп ска цр ква  до би ла са мо стал ност (ар
хи е пи ско пи ју) и ка ко се звао њен пр ви ар хи е пи
скоп?

У вре ме Све тог Са ве це ла Све та Го ра, а са мим тим и 
Хи лан дар, осе ти ла је по сле ди це Че твр тог кр ста шког ра
та, ка да су Ла ти ни сру ши ли ско ро чи та во Ви зан тиј ско 
цар ство, и опљач ка ли Ца ри град, пре сто ни цу Ис точ ног 
рим ског цар ства. Ла ти ни су осно ва ли та ко зва но Ла тин
ско цар ство ко је тра ја ло од 1204. до 1261. го ди не. Све ти 
Са ва од ла зи 1219. го ди не у Ни ке ју код из бе глог ца ра Те
о до ра Ла ска ри са и ца ри град ског Па три јар ха Ма ној ла 
Са ран те на Ха рин то пу ла, од ко га до би ја са мо стал ност за 
Срп ску цр кву, а Све ти Са ва би ва по ста вљен за ње ног пр
вог ар хи е пи ско па.

9.    Шта је то Крм чи ја?

Све ти Са ва је при ли ком по врат ка из Ни ке је крат ко 
вре ме бо ра вио у Со лу ну, где до вр ша ва са ста вља ње и пре
во ђе ње За ко но пра ви ла (Крм чи ја), као цр кве нодр жав ног 
за ко ни ка или Уста ва ко јим се за кон ски ре гу ли ше уре ђе
ње са мо стал не Срп ске цр кве.
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10. Ко ли ко се епар хи ја на ла зи ло у са ста ву са мо стал не 
Срп ске цр кве?

По ред по сто је ће три ста ре епар хи је, Све ти Са ва осни
ва још осам но вих епи ско пи ја и то: Жич ку (се ди ште ар хи
е пи ско пи је), Зет ску, Хво стан ску, Хум ску, То плич ку, Бу ди
мљан ску, Да бар ску и Мо ра вич ку.



ПРАВ О С ЛАВН А ВЕРА

94

11. Ка да је кру ни сан Сте фан Пр во вен ча ни и ко га је кру
ни сао?

У ма на сти ру Жи чи, ко ја је од ре ђе на за се ди ште ар хи е
пи ско пи је, одр жан је на Спа сов дан 1221. го ди не цр кве но
на род ни са бор. На овом са бо ру је Све ти Са ва кру ни сао 
за кра ља сво га бра та Сте фа на. Тим чи ном Ср би ја је до би
ла пр вог кра ља и по ста ла кра ље ви на.

12. Ко ли ко је го ди на тра јао пе ри од ар хи е пи ско пи је и ко
ли ко је до пр во га па три јар ха на ар хи е пи скоп ском 
тро ну би ло архи е пи ско па?

Пе ри од архи е пи ско пи је тра је од 1219. год. до 1346. го
ди не. У вре ме нај по зна ти јих и нај зна ме ни ти јих кра ље ва 
из ди на сти је Не ма њи ћа на тро ну Све тог Са ве про ме ни ло 
се два на ест ар хи е пи ско па. Се ди ште архи е пи ско пи је је нај
пре би ло у ма на сти ру Жи чи, али је 1253. го ди не, због опа
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сно сти од Та та ра и Ку ма на, пре не то у ме тох ма на сти ра 
Жи че, у Пећ, на ула зу у Ру гов ску кли су ру, на без бед ни је и 
си гур ни је ме сто.

13. Наброј све вла да ре из ди на сти је Не ма њи ћа од Сте
фа на Пр во вен ча ног?

Нај пре су се на кра љев ском тро ну сме њи ва ли си но ви 
Сте фа на Пр во вен ча ног и то: Ра до слав, Вла ди слав и Урош I. 
На кон Уро ша сле де: Дра гу тин, Ми лу тин, Сте фан Де чан
ски и Ду шан Сил ни, ко ји је 1346. го ди не по стао цар. По
след њи вла дар из ди на сти је Не ма њи ћа био је цар Урош, у 
на ро ду по знат као Не ја ки, ко ји је умро 1371. го ди не по сле 
бит ке на Ма ри ци.

14. Ко је го ди не је умро Све ти Са ва и где је са хра њен?

Све ти Са ва се од ре као ар хи е пи скоп ског пре сто ла 
1233. го ди не (на сле дио га је Ар се ни је Сре мац). Го ди ну 
да на на кон то га од ла зи на сво је дру го по кло нич ко пу то
ва ње у Све ту Зе мљу. На том пу то ва њу Све ти Са ва се раз
бо лео и при по врат ку свра тио код сво га при ја те ља, бу гар
ског вла да ра Јо ва на Асе на у Тр но во, где је и умро 14/27. 
ја ну а ра 1236. го ди не. Ње гов си но вац, краљ Вла ди слав, ус
пео је да по сле ви ше од го ди ну да на пре не се ње го во те ло 
(мо шти) из Тр но ва и са хра ни га 6/19. ма ја 1237. го ди не у 
сво јој за ду жби ни, у ма на сти ру Ми ле ше ва, код При је по ља.

15. Ка да се Ду шан про гла сио за ца ра и ка ко се з вао пр
ви па три јарх Срп ске цр кве?

Срп ска др жа ва је у вре ме вла да ви не Ду ша на, би ла 
нај ве ћа и нај моћ ни ја на це лом Бал ка ну. Ср би су др жа ли 
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Те са ли ју, под руч је Све те Го ре до Хри сто по ља, Епир и 
Ал ба ни ју. Краљ Ду шан је нај пре по ди гао Срп ску ар хи
е пи ско пи ју на ни во па три јар ши је. Пр ви срп ски па три
јарх био је Јо а ни ки је Пр ви, ко ји је кра ља Ду ша на, на 
Вас крс, 16. апри ла 1346. го ди не, у Ско пљу, кру ни сао за 
ца ра.

16. Ка да се до го дио бој на Ко со ву и ко ји је срп ски 
кнез та да пред во дио срп ску вој ску про тив Ту ра
ка?

На кон смр ти ца ра Уро ша Не ја ког, ве ли ко Ду ша но во 
цар ство се рас па ло. Нај ве ћи део срп ских зе ма ља ује ди
нио је кнез Ла зар Хре бе ља но вић, ко ји ни је био из ди на
сти је Не ма њи ћа, али је пре ко же не Ми ли це до шао у ве
зу са том ди на сти јом. Он се по ка зао као нај о длуч ни ји 
у од бра ни др жав ног и ду хов ног на сле ђа Не ма њи ћа. За 
Ср бе је у том тре нут ку по ста ла пре суд на бит ка са Тур
ци ма на Ви дов дан 15/28. ју на 1389. го ди не на Ко со ву 
По љу.

17. Ка ко се звао на след ник кне за Ла за ра?

Ко сов ском бит ком ни су све срп ске зе мље по ко ре не, 
али је Ср би ја по ста ла ва зал на (за ви сна, пот чи ње на) у 
од но су на Тур ску. Кне за Ла за ра је на сле дио ње гов син 
Сте фан (не од мах већ ка да је по стао пу но ле тан. До та да 
је вла да ла ње го ва мај ка Ми ли ца). Сте фан је до био ти ту
лу де спо та по сле бит ке на Ан го ри 1402. го ди не. Ср би ја 
ни је ви ше би ла у ва зал ном по ло жа ју пре ма Тур ци ма. О 
ду хов ном и еко ном ском на прет ку та да шње Ср би је, нај
бо ље све до че Сте фа но ве за ду жби не Ма на си ја, Ка ле нић 
и дру ги.
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18. Ка ко се звао по след њи зна ме ни ти вла дар Ср би је 
пре ње ног ко нач ног па да 1459. го ди не?

Је дан од по след њих срп ских де спо та пред ко нач ни 
пад Ср би је био је де спот Ђу рађ Бран ко вић, 1427–1456. 
го ди не (син Ву ка Бран ко ви ћа). За вре ме ње го ве вла да ви
не по диг ну та је но ва пре сто ни ца Ср би је, Сме де ре во. Ње
го ва вла да ви на је ујед но и по след ња од бра на Ср би је. Де
спот Ђу рађ се од ли ко вао ја ком и од луч ном ве ром. Та ко 
је од био да при ми уни ју са ри мо ка то ли ци ма на са бо ру у 
Фе ра ри и Фи рен ци 1439. го ди не.

19. Ка да је пр ви пут уга ше на Срп ска па три јар ши ја?

Не за ду го по сле па да де спо то ви не Ср би је (1459. го ди
не) до шло је и до га ше ња Срп ске па три јар ши је. По след
њи па три јарх ко ји се спо ми ње пре га ше ња па три јар ши је 
био је Ар се ни је II, ко ји је умро 1462–63. го ди не. На кон 
ње го ве смр ти на ста је те шко вре ме за Срп ску цр кву, а по
сло ве упра вља ња цр квом пре у зи ма су сед на Охрид ска ар
хи е пи ско пи ја.

20. Ка да је об но вље на Срп ска па три јар ши ја и ко је то 
учи нио?

Кључ ну уло гу о об но ви па три јар ши је има ли су Со ко ло
ви ћи. Ве ли ком по мо ћу Мех мед па ше Со ко ло ви ћа (по тур
че ни Ср бин из се ла Со ко ло ви ћа код Ви ше гра да), па три
јар ши ја је об но вље на 1557. го ди не, а за пр во га па три јар ха 
об но вље не па три јар ши је по ста вљен је ње гов брат Ма ка
ри је Со ко ло вић (1557–1571). Пећ ка па три јар ши ја је та да 
ду хов но об је ди ни ла све срп ске ет нич ке про сто ре, па чак 
и ши ре (де ло ве Бу гар ске и Угар ске). Пат ри јар ши ја је бро ја
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ла ве ли ки број епар хи ја (око 40), и по свом про стран ству 
би ла је ве ћа чак и од па три јар ши је у вре ме ца ра Ду ша на. 
Ти ту ла ко ју су Тур ци да ли па три јар ху би ла је ти ту ла Ми
летба ше (ет нар ха на ро да), и она је у не ку ру ку об је ди ња
ва ла и цр кве ну и др жав ну власт.

21. Где су и ка да спа ље не мо шти Све то га Са ве?

Го ди не 1594. до шло је до устан ка Ср ба у Ба на ту. Уста
ни ци су на сво јим за ста ва ма но си ли ико не са ли ком Све
то га Са ве. Сли чан уста нак је у то вре ме из био и у око
ли ни Пе ћи, у Ме то хи ји, а 1596. го ди не и у Хер це го ви ни. 
Све устан ке из ово га до ба Тур ци су кр ва во угу ши ли. 
Због све га то га бе о град ски Си нанпа ша на ре дио је спа
љи ва ње мо шти ју Све то га Са ве на Вра ча ру у Бе о гра ду 27. 
апри ла (10. ма ја) 1594. го ди не. Та да шњи па три јарх Јо ван 
Кан тул та ко ђе је пла тио гла вом. Уби јен је у Ца ри гра ду 
1613. го ди не.
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22. Ка да се зби ла пр ва Ве ли ка се о ба Ср ба и ко је пред
во дио се о бу?

Ве о ма те шке по сле ди це по наш на род и Цр кву уоп
ште имао је аустриј скотур ски рат, ко ји се во дио за вре ме 
пећ ког па три јар ха Ар се ни ја III Чар но је ви ћа (1674–1690; 
+1706). На кон по ра за Ту ра ка код Бе ча, аустриј ска вој ска 
на че лу са чу ве ним ге не ра лом Пи ко ло ми ни јем, кре ну ла је 
у про тив о фан зи ву, и ве о ма бр зо су Аустри јан ци уз по моћ 
Ср ба осло бо ди ли ве ћи део Ср би је, до шав ши до Ско пља. 
Ме ђу тим, убр зо је усле ди ла тур ска кон тра о фан зи ва, пред 
ко јом Ср би уз ми чу у Ве ли кој се о би 1690. го ди не, кад је 
Са ву и Ду нав на че лу са па три јар хом Ар се ни јем пре шло 
око 70.000 љу ди.

23. Ка кав је на зив има ла Срп ска цр ква у Аустри ји?

Ср би ко ји су из бе гли за јед но са па три јар хом Ар се ни
јем 1690. го ди не, до би ли су на свој зах тев по твр ду о осни
ва њу чу ве не Кар ло вач ке ми тро по ли је, ко ја се у по чет ку 
(од 1718. год.) зва ла Кру ше дол ска, по се ди шту ми тро по
ли је, ко је је би ло у ма на сти ру Кру ше до лу. Цар Ле о полд 
Пр ви је по твр дио ми тро по ли ју 4. мар та 1695. го ди не, а 
пр ви ми тро по лит био је упра во па три јарх Ар се ни је III до 
1706. го ди не, ка да је умро.

24. Ка да је по дру ги пут уга ше на Пећ ка па три јар ши ја?

Пећ ка па три јар шја је по дру ги пут уга ше на 1766. за 
вре ме па три јар ха Ка ли ни ка II. Раз лог за га ше ње па три јар
ши је би ла је пре за ду же ност пре ма Тур ци ма. По сле га ше
ња Пећ ка па три јар ши ја је при по је на Ца ри град ској па три
јар ши ји.
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25. До ка да је по сто ја ла Кар ло вач ка ми тро по ли ја и ко 
су би ли нај зна ме ни ти ји ми тро по ли ти?

Кар ло вач ка ми тро по ли ја као ауто ном на цр ква по сто
ја ла је све до 1913. го ди не ка да је за вре ме I свет ског ра та, 
нај ве ро ват ни је уби јен по след њи ми тро по лит на че лу Кар
ло вач ке ми тро по ли је Лу ки јан Бог да но вић (1908–1913). 
Од нај зна ме ни ти јих ми тро по ли та мо же мо из дво ји ти: 
Иса и ју Ђа ко ви ћа (дру гог ми тро по ли та кар ло вач ког), 
Мој си ја Пе тро ви ћа (ми тро по ли та ује ди ње не Бе о град
скокар ло вач ке ми тро по ли је 1725–1730), Ар се ни ја IV 
Јо ва но ви ћаШа ка бен ту (1740–1748), Па вла Не на до ви ћа 
(1749–1768), Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа (ми тро по лит ко ји 
се нај ду же за др жао на ми тро по лит ском пре сто лу, пу них 
46 го ди на 1790–1836) итд.

26. Ка да је по диг нут Пр ви Срп ски уста нак и ко га је 
пред во дио?

Те жак жи вот срп ског 
жи вља по чет ком 19. ве
ка до вео је до по ди за ња 
устан ка про тив да хи ја ко
је су у то вре ме вла да ле. 
Уста нак је по диг нут на 
пра зник Сре те ње 1804. го
ди не,  у Ора шцу код Аран
ђелов ца. За пред вод ни ка 
устан ка иза бран је Ка ра
ђор ђе Пе тро вић ко ји је 
по нео ти ту лу вр хов ног 
Во жда Ср би је. У устан ку 
је ак тив но уче ство ва ла и 
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цр ква, по ма жу ћи уста ни ке, а не ка су све ште на ли ца чак и 
стра да ла за сло бо ду срп ско га на ро да.

27. Ка да је по но во об но вље на Срп ска па три јар ши ја и 
ка ко се звао пр ви па три јарх об но вље не па три јар ши
је?

Срп ска цр ква се обра ти ла Ца ри град ској па три јар ши
ји као мај ци цр кви и упо зна ла је са но вим окол но сти ма 
у ко ји ма се на шла по сле пр вог свет ског ра та, а са же љом 
да се па три јар ши ја об но ви. Ва се љен ска па три јар ши ја је 
то одо бри ла и из да ла од го ва ра ју ћи то мос. Одр жан је по
том ар хи је реј ски са бор у Срем ским Кар лов ци ма 30. ав гу
ста 1920. го ди не, на дан Са бо ра срп ских све ти те ља. Пр ви 
срп ски па три јарх об но вље не Па три јар ши је био је ми тро
по лит Ср би је Ди ми три је Па вло вић (1920–1930).

28. Ка да је осно ва на шу ма диј ска епар хи ја и ка ко су се 
зва ли до са да шњи епи ско пи?

Епар хи ја шу ма диј ска је осно ва на 1947. го ди не. Њен 
пр ви епи скоп био је Ва ле ри јан Сте фа но вић (1947–1976), 
дру ги Са ва Ву ко вић (1976–2001). Од 2002. го ди не епи
скоп је Ње го во Пре о све штен ство Го спо дин Го спо дин Јо
ван Мла де но вић.

29. Ка ко се звао па три јарх пре са да шњег па три јар ха?

Па три јарх Гер ман Ђо рић (1958–1990; +1991) је нај ду
же од свих по гла ва ра био на че лу Цр кве. За ње го во вре ме 
осно ва не су но ве епар хи је: За пад но е вроп ска, Аустра лиј
ска, Врањ ска и Ка над ска и на ста вље ни су ра до ви на хра
му Све то га Са ве у Бе о гра ду (1985).
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30. Ко је бо го сло ви је по сто је у да на шњој Срп ској цр кви?

У СПЦ по сто ји укуп но се дам сред њих бо го слов ских 
шко ла: Бо го сло ви ја Све то га Са ве у Бе о гра ду, Бо го сло ви ја 
Све тог Ар се ни ја Срем ца у Срем ским Кар лов ци ма, Бо го
сло ви ја Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја у Ни шу, Бо го сло ви ја 
Све тог Пе тра Це тињ ског на Це ти њу, Бо го сло ви ја Све тог 
Пе тра Да бро бо сан ског у Ср би њу (Фо ча), Бо го сло ви ја 
Све та Три Је рар ха у Кр ки и Бо го сло ви ја Све тог Јо ва на 
Зла то у стог у Кра гу јев цу.
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