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Сажетак: У свом истраживању аутор предста
вља документ Конгрегације за доктрину вере 
Католичке Цркве, Placuit Deo, који говори о не
ким аспектима римокaтоличке сотириологије. 
Аутор најпре указује на директну теолошку 
повезаност тог писма са изјавом Dominus Iesus 
(из 2000. године), затим приступа богословској 
анализи еклисиолошких момената новог доку
мента, а на крају изводи неке закључке о важ
ности овог писма са тачке гледишта упоредног 
богословља. Након тога, у виду додатка, доно
си превод овог писма магистеријума Католичке 
Цркве са италијанског на српски језик.
Кључне речи: Placuit Deo, еклисиологија, соти
риологија, упоредно богословље, индивидуа
лизам, кинонија.
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увод

Римски епископ, папа Фрања, одобрио је 16. 
фебруара 2018. године писмо Конгрегације 

за доктрину вере Placuit Deo (Свиде се Богу),1 које 
су потписала двојица титуларних архиепископа, 
префект Конгрегације, Луис Ладарија (Luis Fran
cisco Ladaria Ferrer), и секретар тог куријалног 
тела, Ђакомо Моранди (Giacomo Morandi). До
кумент, који носи датум 22. фебруар, званич
но је представљен јавности на конференцији за 
штампу, у Риму, 1. марта исте године, када је и 
постао доступан, најпре на италијанском, а не
што касније истог дана и на енглеском, фран
цуском, немачком, шпанском, португалском и 
украјинском језику. Будући да се први потписник 
документа приликом промоције писма позвао на 
добро познату изјаву Dominus Iesus (од 6. августа 
2000. године)2 и нови документ директно повезао 
са оним врло провокативним од пре 18 година, 
1 „Lettera Placuit Deo ai Vescovi della Chiesa cattolica su 

alcuni aspetti della salvezza cristiana“ (у даљем тексту 
PD).

2 Dominus Iesus. Dichiarazione circa l’unicità e l’universali-
tà salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa (у даљем тексту 
DI). Користили смо издање Dominus Iesus. Dichiara
zione circa l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo 
e della Chiesa, Congregazione per la Dottrina della Fede 
(Roma: Paoline, 20012).
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који је изазвао врло опречне реакције не само у 
целокупном хришћанском свету, јасно је да PD 
заслужује посебну пажњу и процену. За DI је већ 
закључено да је добро „протресао екуменизам“,3 
па се стога за документ који претендује на то да 

„продуби одређене ставове“ претходног,4 да буде 
на његовој линији, и то по питањима хришћанске 
сотириологије, може унапред тврдити да је вре
дан озбиљне анализе и здраве богословске кри
тике. Иако PD, насловљен као писмо епископи
ма Католичке Цркве, није преобиман, ми ћемо 
овом приликом детаљно анализирати само његов 
еклисиолошки део (поглавља V–VI), узимајући, 
наравно, у обзир и одељке који су по својој при
роди више антрополошки и христолошки кон
ципирани (поглавља III–IV).

С обзиром на овако формулисан циљ истражи
вања, рад ћемо, након увода, поделити на одељке, 
у којима ћемо представити PD, затим приступити 
богословској анализи еклисиолошких момената 
нашег документа, да бисмо, на крају, извели неке 

3 Sartori, 2001, стр. 7–20.
4 Током представљања писма, Луис Ладарија експлицит

но тврди да су различити теолози, након објављивања 
DI, тражили од Конгрегације за доктрину вере (КДВ) 
да се изврши додатна анализа одређених аспеката 
изјаве, па чак и сугерисали објављивање новог до
кумента, који би се тицао сотириологије. Ладарија, 
надаље, објашњава да су чланови КДВ то учинили са 
дужном пажњом, у сарадњи са званичним саветници
ма (Consultori della Congregazione). Упоредити: „Confe
renza Stampa di presentazione della Lettera ’Placuit Deo’ 
della Congregazione per la Dottrina della Fede ai Vesco
vi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della salvezza 
cristiana“.
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закључке о важности овог писма са тачке гле
дишта упоредног богословља. Након закључних 
размишљања, у виду додатка, понудићемо свој 
превод последњег учитељског списа Конгрегације 
за доктрину вере Католичке Цркве.

1. Представљање писма Placuit Deo

Писмо PD представља покушај актуелизације 
основних момената римокатоличке сотириологије 
у савременом свету, који се налази у процесима 
културалних трансформација и тешко разуме и 
прихвата чак и базичну поставку учења Като
личке Цркве о спасењу, као што је став о Хри
сту као једином спаситељу твари. Две савремене 
теорије које носе називе древних јереси посебно 
релативизују пуно исповедање вере у универзал
ног Спаситеља Христа. То су неопелагијанизам и 
неогностицизам, које подвлаче индивидуалистич
ки и рационалистички приступ спасењу, од твари 
(тела) и других људи, изоловане јединке. PD пак 
изражава пуно поверење у традиционални израз 
сотириологије, изражен у скорашњим документи
ма (пре свих у DI), као и у редовном учитељству 
папе Фрање. Зато наш документ потврђује веру и 
догму о христолошким претпоставкама било ког 
говора о спасењу, о универзалности призива на 
вечност, о еклисиолошком и мистириолошком из
разу спасења, као и о мисионарској пројави наде у 
други Христов долазак, који ће представљати де
финитивну победу над смрћу, у чему се и састоји 
једино истинито и потпуно спасење материјалне 
и духовне твари.

Полазећи од кључне претпоставке богослов
ствовања, од потребе обраћања свету у коме живи 
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њему разумљивим језиком, документ најпре оцрта
ва оне духовне координате савремене цивилизаци
је које замагљују чисту веру Цркве. Писмо, као 
што смо напоменули, идентификује две кључне 
осе, две тенденције, које, упркос великим друшт
веним разликама и значајној временској дистанци 
која их раздваја од наше епохе, веома подсећају 
на старе јереси које су потресале Цркву првих 
векова, као што су биле пелагијанизам и гности
цизам. Савремена варијација на прву наведену 
јерес приступа човеку као индивидуи, која „ра
дикално аутономна, претендује на то да спасава 
себе саму, не признајући да у највећим дубинама 
свога бића зависи од Бога и од других. Спасење 
се тада поверава снагама јединке или појединим 
чисто људским структурама, које су неспособ
не да прихвате новост Духа Божјег“ (PD 3). Но
ва верзија гностицизма пак „представља чисто 
унутрашње спасење, затворено у субјективизам. 
Такво спасење се састоји у уздизању ’интелектом 
с оне стране тела Исусовог према мистеријама не
познатог божанства’“ (PD 3). О овим претпостав
кама више се говори у социолошком и антропо
лошком делу писма (упоредити: поглавља II–III, 
параграфе 2–7), док се у христолошком одељку 
(поглавље IV, параграфи 8–11) на систематичан 
начин продубљују стабилни ставови о спасењу у 
личности Христовој.

Указујући на човека као загонетку, писци доку
мента отварају, заправо, питање да ли је проблем 
спасења људи уопште проблем којим би се неко да
нас бавио. Узимајући у обзир висок степен индиви
дуалне среће појединца, његовог задовољства тех
ничком цивилизацијом, која му омогућава лагодан 
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живот, здравље и економско благостање, назире се 
својеврсна индиферентност према питању спасења. 
Иако није нужно пројављена, чежња за спасењем, 
читамо у PD 5, ипак јесте вечна, скривена у човеку 
и манифестује се у посебним случајевима. Свако 
самоостварење човека, које се одвија у тварним 
границама, представља, ипак, промашај, јер „ниш
та од створеног не може у потпуности задовољити 
човека“, будући да „нас је Бог одредио за кинонију 
са њим“ (PD 6). То, никако, не значи да је твар зла, 
те да је треба напустити, ослобађајући се њене 
материјалности. Далеко од било каквих назнака 
платонизма или оригенизма, антрополошки део 
документа завршава се закључком: „Следствено 
томе, спасење које нам објављује вера, не тиче се 
само наше унутрашњости, него нашег целокуп
ног бића. Комплетна личност, заправо, у телу и 
души, која је створена љубављу Божјом, према 
његовој икони и подобију, позвана је да живи у 
кинонији са њим“ (PD 7).

Одбацујући, дакле, редукционистичке тен
денције индивидуализма, субјективизма и демате
ријализације, документ спасење изједначава са 
Спаситељем, са сједињењем човека са оваплоћеним 
и телесним Христом, што је могуће једино утело
вљењем у Њега и уласком у нови поредак односа 
твари и Оца. Никакво имитирање Христа или 
његовог пута, нити послушност његовим речима 
или науци, не доносе спасење. Христос је спасење, 
не као учитељ или просветитељ, него собом, али ни 
тада не својом индивидуалношћу, него чињеницом 
да је у кинонији са Оцем и браћом. Он је Спаситељ, 
јер је он сам кинонија живота, јер се у потпуно
сти открио као Господар живота (упоредити: 
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PD 8). Јеванђеље спасења има име и лице, које се 
у овом писму изједначава са ранохришћанским 
символом — акронимом: Исус Христос Син Божји 
Спаситељ5 (упоредити: PD 8). Икономија спасења 
почиње свише (чува се апсолутни примат Божје 
иницијативе и избегава неопелагијанизам, PD 
9), али се одиграва у телу (јовановски σὰρξ), чи
ме се одбацује било каква сентименталистичка, 
психологистичка, интимистичка неогностичка 
визија, центрирана у спасење душа (упоредити: 
PD 10). Христос се, на тај начин, поново појављује 
као Спаситељ, јер Он је кинонија божанског и 
људског деловања, људски живот у кинонији са 
Оцем и браћом (упоредити: PD 11).

У закључним одељцима документа (V–VI, PD 
12–15) аутори посвећују пажњу еклисиолошки 
конципираној сотириологији, што је и средишња 
тема нашег истраживања, којој ћемо се посвети
ти у следећем поглављу.

2. еклисиологија писма Placuit Deo

Еклисиолошки део документа који богословски 
процењујемо жели да понуди званичан одговор 
на проблематику простора спасења, на питање: 
где се остварује спасење људи и све твари? Ка
ко се долази до поменутог дара Духа Светога, до 
киноније са васкрслим Христом, будући да је та 
реалност представљена као спасење? Како и где, 
дакле, постајемо Очеви синови у Сину?

Одговор документа је директан и могао се прет
поставити: Црква је место спасења. Оно пак што 

5 Познато је да грчка реч ἰχθύς (риба) у себи крије по
четна слова израза Ιησούς Χριστός Θεού υιός σωτήρ.
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је битније од самог одговора — дефиниције, јесте 
тумачење те кратке изјаве. Простор спасења јесте 
Црква, али као видљива заједница, као сплет но
вих односа, као нови начин постојања човека и 
све твари, као конкретна кинонија личности, која 
партиципира у кинонији Тројичног Бога. У овим 
изјавама сагледавамо велики и изразито пози
тиван нагласак католичког магистеријума оних 
еклисиолошких момената који су још увек у про
цесу рецепције.

Додатну потврду нашег става да ово писмо же
ли да говори о Цркви као о реалном и физичком 
оквиру спасења, јесте и његов постојан став да у 
поменути благодатни простор спасења уводе и 
вечно опстајање у њему обезбеђују свете тајне, 
подсећајући, по ко зна који пут, да их има седам 
(упоредити: PD 13), а експлицитно наводећи три, 
и то Крштење (врата Цркве), Евхаристију (извор 
и врхунац) и Покајање (повратак у установље
ни поредак односа). Сакраментална икономија 
спасења изразита је препрека неогностичким и 
неопелагијанским тенденцијама (упоредити: PD 
13–14), јер се сакраментима освећује управо те
ло (против гностичке дематеријализације), и то 
у контексту учествовања у заједници многих, у 
Цркви (против пелагијанског индивидуализма).

Осим светотајинске визије еклисиологије, до
кумент не заборавља ни њену есхатолошку под
логу, коју концептом наде повезује са мисионар
ским призивом Цркве. Поред назнака о последњем 
суду, које нису, као некада, јуридичког типа, већ 
указују на суд љубави (упоредити: PD 13), посеб
но подвлачимо кинонијску ноту есхатологије 
документа, јер је Црква та која наставља да 
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призива Господа да дође. Подсећајући на реал
ност последњег непријатеља, писмо PD инсистира 
на томе да је спасење у будућности (крајње одре
диште, живљење на небесима, које у нади чека
мо) и да ће се остварити тек када победимо смрт 
и интегрално спасени (душе и тела) „будемо све
обухватно учествовали у слави васкрслог Исуса, 
који ће наш однос са Богом, браћом и свом твари, 
довести до пуноће“ (упоредити: PD 15).

Еклисиолошки део документа јесте обимом 
мали, али је, као што смо представили, веома 
концизан и директан. Чињеница да представља 
завршни део овог писма и да собом рекапитулира 
претходне ставове текста потврђује његову важ
ност и конкретну поруку коју шаље читаоцима. 
Анализа те поруке тема је следећег одељка нашег 
истраживања.

3. Место писма Placuit Deo у упоредном 
богословљу: проблеми и перспективе

Еклисиолошка финализација христолошких 
претпоставки сотириологије документа, иако 
представља мање од четвртине његовог текста, 
има посебан значај, не само у оквиру овог писма 
него и у широј визији савременог римокатоличког 
богословља, а затим и упоредне православнока
толичке еклисиологије и сотириологије. Писмо 
PD представља, тврдимо, веома значајну изјаву, 
целосно посматрано, а не само у контексту неко
лико области упоредне теологије. Представићемо, 
зато, најпре један темељан став документа који 
анализирамо, а који сматрамо позитивним, при
хватљивим и веома корисним за даље екуменско 
приближавање римокатолика и православних. 
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Њега сагледавамо у конкретној и бриткој крити
ци савременог приступа вери и богословљу Цркве, 
коју врши PD, а која је потпуно прихватљива јер је 
натконфесионална. У сврху афирмације оваквог 
приступа подсећамо на сличне позиције, које је 
заузео о. Георгије Флоровски у једном свом тексту 
из 1951. године.6 Описујући потребу да се човеку 
његовог времена спасење открије у христолошким 
терминима и обрасцима, да му се ни мање ни ви
ше, него сâм халкидонски орос приближи и про
поведа, велики православни теолог прошлог века 
представља сотириолошка искушења свога века у 
двема осама: прва је ново несторијанство, а друга 
ново монофизитство. Такав опис усамљеног човека 
и дезоријентисаног света и предлог онтолошког 
решења, које нуди Флоровски, сличан је визији 
коју даје PD. Неонесторијанско оптимистичко 
уздање у човекову самодовољност, у искупитеља 
чистог човека, представља Спаситеља Христа тек 
као безгрешног и егземпларног човека, коме се 
врлинским путем човек уподобљава. Тиме се ова 
визија, коју нам сумира Флоровски, у огромној 
мери приближава пелагијанизму, описаном у PD, 
а заједничка црта била би им увођење морализма 
у сотириологију. С друге стране, појава коју Фло
ровски описује као неомонофизитизам огледа се у 
пасивизирању човека, који анемично чека и нада 
се спасењу, првенствено душе. Тако се ова појава 
анализира у контексту јуридичког формализма, 
који поново прави паралелу са феноменом не
огностицизма из писма PD. Само овај летимич
ни поглед и повезивање двеју анализа човека и 
његове чежње за спасењем показује нам да је нови 
6 Упоредити: Флоровски, 2017, стр. 136–138.
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документ католичког магистеријума у начелу ве
ома прихватљив са православне тачке гледишта.

Изразито позитивни допринос PD, осим у на
челу, идентификујемо и у следећим конкретним 
моментима писма.

1. Спасење је кинонија. PD представља концепт 
спасења у недвосмисленим кинонијским термини
ма, оштро се супротстављајући сваком виду ин
дивидуалистичког или субјективистичког присту
па сотириологији. Нико се не може сам спасити. 
Илузија самоспасења савременог човека матема
тичке алгоритамске технолошке цивилизације на 
удару је овог документа. Писмо позива на подвиг 
напуштања индивидуалности, упркос савременој 
визији човека, и на покушај отварања сопственог 
бића другоме. Будући да је то могуће једино ако 
савремени самодовољни човек дође до познања 
своје и општељудске мизерије, потребно је указати 
му на дубине његовог бића, које је заједничарско, 
релационо.

2. Спасење је однос. Средишњи појам соти
риологије, према PD, јесте однос: релациона соти
риологија овог документа подразумева укључи
вање све твари у процес спасења (не излечења или 
поправке), проширује визију на читав створени 
свет (па и на душу, која се до сада само терапеут
ски глачала), на све материјално и његов однос са 
Богом. Без спасења целокупног живог света, не
ма ни спасења човека.

3. Спасење је Христос. Остајући верно изјави 
DI, уздижући скоро свој став на ниво дефиниције, 
писмо PD говори о Христу, као једином и универ
залном Спаситељу свега створеног, док спасење 
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условљава утеловљењем у Сина Божјег. Христос је, 
према PD, Спаситељ и Спасење својом личношћу, 
а не неким својим својством, јер нас уводи у нови 
поредак односа са својим и нашим Оцем. Тиме се 
добро потресају предубеђења, којима се спасење 
посматра као гносеолошки или етички чин, и при
лази му се као онтолошкој категорији (благодат).

4. Спасење је Црква. Строго еклисиолошки 
условљена сотириологија још је један битан елемент 
документа PD, који је у потпуности прихватљив 
источном хришћанском сензибилитету. Ако томе 
додамо и врло јасну повезаност црквене киноније 
са кинонијом Свете Тројице, онда се можемо на
дати да би многи аспекти упоредне еклисиологије 
ускоро могли бити лакше доведени у равнотежу 
у нашем теолошком дијалогу.

5. Спасење се у тајнама остварује. Спасење које 
се стиче у Цркви, као светотајинској кинонији, 
претпоставља персоналистичкозаједничарску 
(агапијску) визију живота сада, као и последњег 
суда и есхатона, чијим доласком ће бити укину
та смрт. Према томе, реалности спасења, Цркве 
и Евхаристије су међуусловљене. Овим делом 
документа хришћани се подстичу на конкре
тан светотајински живот са другима, који се уз
диже изнад формалне обредне праксе и при
ватне побожности појединца, која се условљава 
субјективним осећањима и потребама, а не Духом 
заједнице. Иста, сакраментална реалност указује 
на материјалност и телесност као неопходне пред
услове евхаристијског начина постојања, а не на 
сметњу заједничарења.

6. Спасење је екуменска реалност. Екуменско 
настројење овог документа не изражава се само 
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помињањем дијалога са вернима свих религија (PD 
15), него, превасходно у својеврсном ублажавању 
најпроблематичније тачке изјаве DI. Наиме, у до
кументу из 2000. године, тадашњи префект КДВ, 
кардинал Јозеф Рацингер, изјавио је да, упркос 
поделама хришћана, Црква Христова „наставља 
да постоји у пуноћи само у Католичкој Цркви“ 
(упоредити: DI 16). У нашем документу израз Ка
толичка Црква помиње се само у заглављу, где се 
као адресати наводе „епископи Католичке Цркве“, 
а након тога, у свим осталим случајевима (још 10 
места у основном тексту), једноставно се говори 
о Цркви.

Набројани моменти, које сматрамо изузетно 
корисним за приближавање наших двеју Црка
ва, потврђују наше почетно уверење да је писмо 
PD, иако обимом невелико, ипак, и у целини и у 
појединостима веома битан документ КДВ. Ретке 
су прилике да пред собом имамо званичан доку
мент католичког магистеријума, који на тако са
жет начин доноси синтезу ставова Цркве о веома 
важном питању, као што је сотириологија. Њих 
сумирамо у цитату, који налазимо на крају PD 8, 
где се наводи изузетна мисао папе Бенедикта XVI, 
из његове окружнице Deus caritas est: „Почетак 
хришћанског битисања није у некој етичкој одлу
ци или у великој идеји, већ у сусрету са догађајем, 
са једном Личношћу, која даје нови хоризонт жи
воту и тиме одлучујуће усмерење.“ Сви моменти 
писма PD које смо навели као оне који православ
ном теологу не представљају никакву тешкоћу за 
прихватање повезани су, заправо, са цитираном 
Рацингеровом максимом.
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На одређене потешкоће са православне тачке 
гледишта ове теме, ипак, наилазимо, читајући 
неке изјаве и ставове писма, које наводимо као 
изазове који захтевају додатну експликацију у 
оквирима упоредног богословља.

Црква, која се с правом идентификује као 
простор спасења, истовремено и најчешће се 
представља као посредница сотириолошког де
ла (два пута се подвлачи „спасењско посредништ
во Цркве“ у једном параграфу, упоредити: PD 
12). Уз овакве описе, сапостоје и друга концил
ска позивања на њу као универзални сакрамент 
спасења (према LG 48). Веома је индикативно да, 
приликом представљања документа, секретар 
Конгрегације Ђакомо Моранди, говори да је Црква 
истовремено и видљива и невидљива,7 иако сâмо 
писмо то нигде не помиње. Напротив, у PD 12 са
гледавамо инсистирање на материјалној конкрет
ности, дакле, видљивости Цркве, у којој додирује
мо тело Исусово (la carne di Gesù), додирујући 
малу браћу, најслабије и најпотребитије чланове 
еклисијалне заједнице. Једина реалност која се у 
овом документу повезује са невидљивошћу јесте 
благодат, али и тада се заправо цитира документ 
Другог ватиканског концила, Gaudium et spes. Дру
ги ватикански концил учинио је могућом појаву 
новог еклисиолошког модела, који ће добити назив 
еклисиологија киноније (заједнице). Тај концепт 
ће заузети важније место у званичној католичкој 
мисли тек две деценије након завршетка Концила. 

7 Упоредити: „Conferenza Stampa di presentazione della 
Lettera ’Placuit Deo’ della Congregazione per la Dottri
na della Fede ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni 
aspetti della salvezza cristiana“.
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Највећи црквени догађај на Западу од периода 
Реформације, сабор који се назива „еклисиолош
ким“, ипак није донео заокружену и кохерентну 
науку о Цркви, већ је допустио сапостојање двеју 
различитих еклисиологија8 и препустио сложе
ном процесу рецепције да назнаке речи о Цркви 
процени и унесе у свој евхаристијски доживљај.

Директни извор поменуте дихотомије јесу 
двострука онтологија и еклисиологија Другог 
ватиканског концила. За оце сабране на Другом 
Ватикануму, Црква је истовремено: вечни наум 
Очев, али и оруђе (instrumentum) спасења; пред
вечно замишљена реалност, али и привремена 
институција посредничког и припремног карак
тера (која има своје време), најпре христолошка 
институција, која накнадно бива одуховљена на 
Педесетници. Задатак Цркве је да служи људском 
роду, да буде једноставна, понизна и пријатна 
мајка и сестра свих људи, јер је још увек несавр
шена у светости (упоредити: LG 48).9 Иако је мно
ге од ових недоречености превазишао, како код 
концилских отаца, тако и у PD, наилазимо, ипак, 
на „традиционално“ западне теме времена Цркве 
(које почиње Христовим вазнесењем), Цркве као 
8 Acerbi, 1976.
9 Одавде извире потреба за правним осигурањем 

Цркве. Та тежња за њеном сигурношћу уклапа се 
пак у перцепцију временске и институционализова
не Цркве (све до њеног социолошког и политичког 
преображаја у државу). Иначе, потребу за историјским 
осигурањем Цркве, сматрамо концептом који је неспојив 
са православном есхатолошком еклисиологијом, која 
прати новозаветну веру у непостојаност, пролазност 
и неутемељеност садашњег града, у коме привремено 
обитавамо.
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посреднице и инструмента спасења. Иако PD 
помиње однос еклисиологије и тријадологије, 
одређена недореченост остаје и поново је повеза
на са концилском онтологијом. Тако категорија 
спасења у Цркви лако може да добије мисионар
ску и етичку ноту, а да изгуби своју онтолошку, 
богословску и тријадолошку потку.

Ове примедбе, које указују на амбивалентност 
ставова, наводе на сумњу у даље непоколеби
во сапостојање двају приступа спасењу и Цркви 
код савремених римокатоличких теолога, а које 
опстаје од Другог ватиканског концила.10 Сасвим 
искрено, тај типични западни приступ, који и сам 
сматра погрешним, идентификује Доналд Фер
берн (Donald Fairbairn), тврдећи: „Ми на Западу 
врло често стремимо ка томе да превазилажење 
јаза између Творца и творевине протумачимо у 
таквим безличним терминима, који уопште не 
одражавају наше искуство познања Бога и са
мих себе.“11 Подвлачећи обезличење (depersona-
lize) човека и Бога, као првородни грех западне 
сотириологије, упозоравајући на опасности визије 
спасења као апсорбовања људске душе у божан
ству, што је директна последица таквог (деперсо
нализованог) приступа, Ферберн се на свој начин 
сврстава у претечу најновијег документа, који ми 
анализирамо. Осим у дијагностификовању про
блема, исти аутор се и предлозима решења чини 
блиским ставовима PD. Он, наиме, тражи да сав
ремена западна сотириологија учини додатни на
пор и крене ка превазилажењу физичког карак
тера спасења, које се осврће на тело као једини 
10 О томе смо писали у: Матић, 2017, стр. 91–104.
11 Ферберн, 2008, стр. 257–258.
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субјекат грешности, али и надилажењу јуридичке 
визије искупљења, јер „ни Бог, ни људска бића 
нису преимућствено јуридички субјекти“. Пору
ка његовог истраживања сажима се у позиву да 
се резултати искупљења повежу непосредно са 
Христовом личношћу, да подвучемо дубоко личну 
природу самога Бога. У потпуности прихватајући 
ове закључке, износимо свој став да је PD на трагу 
оваквог приступа на плану сотириологије, који, 
ипак, очекује потпуно интегрисање у еклисио
лошки план, у јасну визију Цркве, која је простор 
спасења, једино зато што је она Христос и једина 
икона Царства бесмртности.

закључак

Писмо PD, којe смо представили и анализи
рали у овом истраживању, представља битан до
кумент савремене званичне магистеријалне ри
мокатоличке теолошке мисли. Тема којом се оно 
бави, питање спасења твари од смрти, поново се 
представља у најдубљим онтолошким категоријама, 
али је документ ипак питак, лако се чита, јер се у 
великој мери прилагођава мисли и чулима чове
ка свога доба. Указујући на велики број позитив
них момената писма, нисмо занемарили, ипак, и 
ону присутну тешкоћу, чије извориште налазимо 
у недоречености Другог ватиканског концила, а 
коју идентификујемо као онтолошки дуализам 
католичке мисли, који је своје последице оставио 
и на њену сотириологију.

Чињеница да постоје текстови као што је 
најновији документ КДВ улива, ипак, наду да 
ће се римокатоличка мисао упорно усмерава
ти ка онтологији киноније, а тиме се, заједно са 
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православним богословљем, директније и до
следно упућивати ка свом извору, светоотачкој 
тријадологији Цркве, као извору сваког богослов
ствовања, особито сотириологије и еклисиологије.
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Додатак — превод

Конгрегација за доктрину вере
Писмо Placuit Deo 

Епископима Католичке Цркве 
о одређеним аспектима хришћанског спасења12

I. увод

1. „У својој доброти и мудрости свидело се Богу 
да објави себе и обзнани Тајну своје воље (упо
редити: Еф 1, 9), којом људи кроз Христа, Логоса, 
који постаде тело, Духом Светим, имају приступ 
Оцу и постају заједничари божанске природе (упо
редити: Еф 2, 18; 2Пт 1, 4). […] Дубока истина […] 
о Богу и спасењу људи, кроз ово откривење сија 
нам у Христу, који је уједно и посредник и пуноћа 
комплетног откривења.“13 Поука о спасењу у Хри
сту захтева да увек изнова буде продубљивана. 
Чврсто усмеравајући поглед ка Господу Исусу, 
Црква се мајчинском љубављу окреће ка свим 
људима да би им објавила целокупан план Оче
вог савеза, који Духом Светим жели „да приведе 
све Христу, јединој глави“ (Еф 1, 10). Ово писмо, 
бивајући на трагу великог предања вере и особито 
12 Превод је учињен са италијанског језика, а према зва

ничном тексту, објављеном на сајту: http://www.vatican.
va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_
cfaith_doc_20180222_placuitdeo_it.html#_ftnref3.

13 Други ватикански васељенски сабор, Догматска кон
ституција Dei Verbum, бр. 2.
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се позивајући на учење папе Фрање, жели да ис
такне одређене аспекте хришћанског спасења, 
који данас могу бити тешки за разумевање због 
скорашњих културалних трансформација.

II. утицај данашњих културалних 
трансформација на значење 
хришћанског спасења

2. Савремени свет има потешкоће да схва
ти исповедање хришћанске вере, која објављује 
Исуса, јединог Спаситеља комплетног човека и 
целокупног људског рода (упоредити: Дап 4, 12; 
Рим 3, 23–24; 1Тим 2, 4–5; Тит 2, 11–15).14 С једне 
стране, индивидуализам центриран у аутоном
ном субјекту настоји да види човека као биће 
чије остварење зависи само од његових снага.15 У 
овој визији, Христова фигура више одговара не
ком моделу који инспирише племените акције 
својим речима и делима, него ономе који транс
формише људско стање, утеловљујући нас у ново 
постојање (una nuova esistenza), помирено са Оцем 
и међусобно, Светим Духом (упоредити: 2Кор 5, 
19; Еф 2, 18). С друге стране, шири се визија једног 
изразито унутрашњег спасења, која можда подсти
че снажно индивидуално уверење или интензив
но осећање да је постигнуто јединство са Богом, 
али без преузимања, оздрављења и обнављања 
наших односа са другима и са створеним све
том. Оваква перспектива отежава разумевање 

14 Упоредити: Конгрегација за доктрину вере, Изјава 
Dominus Iesus (6. август 2000), бр. 5–8: AAS 92 (2000), 
745–749.

15 Упоредити: Фрања, Апостолска побудница Evangelii 
gaudium (24. новембар 2013), бр. 67: AAS 105 (2013), 1048.
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смисла Оваплоћења Логоса, којим је Он постао 
члан људске породице, преузимајући нашу плот 
/la nostra carne/ и нашу историју, ради нас људи 
и ради нашега спасења.

3. Свети Отац Фрања, у свом редовном учи
тељству, често се позивао на две тенденције које 
представљају две управо поменуте девијације и 
које подсећају у неким аспектима на две старе 
јереси, пелагијанизам и гностицизам.16 У наше 
време шири се својеврсни неопелагијанизам, према 
коме индивидуа, радикално аутономна, претендује 
на то да спасава себе саму, не признајући да у 
највећим дубинама свога бића зависи од Бога 
и од других. Спасење се тада поверава снагама 
јединке или појединим чисто људским структу
рама, које су неспособне да прихвате новост Ду
ха Божјег.17 Одређени неогностицизам, са своје 
стране, представља чисто унутрашње спасење, 
затворено у субјективизам.18 Такво спасење се 

16 Упоредити: Фрања, Енциклика Lumen fidei (29. јуни 
2013), бр. 47: AAS 105 (2013), 586–587; Апостолска по
будница Evangelii gaudium, бр. 93–94: AAS (2013), 1059; 
Discorso ai rappresentanti del V Convegno nazionale del-
la Chiesa italiana, Firenze (10. новембар 2015): AAS 107 
(2015), 1287.

17 Упоредити: Фрања, Discorso ai rappresentanti del V Con-
vegno nazionale della Chiesa italiana, Firenze (10. новем
бар 2015): AAS 107 (2015), 1288.

18 Упоредити: Фрања, Апостолска побудница Evangelii 
gaudium, бр. 94: AAS 105 (2013), 1059: „чар гностицизма, 
вере затворене у субјективизам, коју интересује само 
одређено искуство или низ размишљања и познавања, 
за која се сматра да би могли утешити или просветли
ти, али где субјекат на крају остаје затворен у иманент
ност сопственог разума или својих осећања“; Pontificio 
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састоји у уздизању „духом /интелектом/ с оне 
стране тела Исусовог према мистеријама не
познатог божанства.“19 Покушава се, тако, да 
се личност ослободи тела и материјалног кос
моса, у којима се више не откривају трагови 
провиденцијалне руке Творца, него се види са
мо бесмислена стварност, отуђена од последњег 
идентитета личности и манипулативна према ин
тересима човека.20 Јасно је, надаље, да поређење са 
пелагијанском и гностичком јереси жели само да 
подсети на опште заједничке ознаке, а не да улази 
у просуђивања о правој природи старих греша
ка. Велика је, заправо, разлика између данашњег 
секуларизованог историјског контекста и онога 
првих хришћанских векова, у којима су помену
те јереси настале.21 Ипак, будући да гностицизам 

Consiglio della Cultura — Pontificio Consiglio per il dia
logo interreligioso, Gesù Cristo, portatore dell’acqua viva. 
Una riflessione cristiana sul “New Age” (јануар 2003), Cit
tà del Vaticano 2003.

19 Папа Фрања, Окружница Lumen fidei, бр. 47: AAS 105 
(2013), 586–587.

20 Упоредити: Папа Фрања, Discorso ai partecipanti al pel-
legrinaggio della diocesi di Brescia (22. јуни 2013): AAS 
95 (2013), 627: „у овом свету, који негира човека, где се 
више жели ићи путем гностицизма […] ’ништа тело’ 

— Бог који није постао тело […]“.
21 Према пелагијанској јереси, која се развила током 

V века око Пелагија, човеку је, да би извршио Божје 
заповести и био спасен, потребна благодат тек као 
спољашња помоћ његовој слободи (на начин светло
сти, примера, снаге), али не као оздрављење и ради
кална регенерација слободе, без претходне заслуге, да 
би могао чинити добро и задобити вечни живот. Гно
стички покрет, настао у I и II веку, сложенији је и има 
у себи врло различите облике. Уопштено посматрајући, 
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и пелагијанизам представљају трајне опасности 
погрешног схватања библијске вере, могуће је 
наћи одређену фамилијарност са данашњим по
кретима, који су управо описани.

4. Како неопелагијански индивидуализам, та
ко и неогностичко презирање тела, изобличавају 
исповедање вере у Христа, јединог и универзалног 
Спаситеља. Како би Христос могао бити посред
ник Савеза целокупне људске фамилије, ако је чо
век изолована индивидуа, која се самоостварује 
искључиво својим силама, као што предлаже 
неопелагијанизам? И како би нама могло доћи 
спасење кроз Исусово оваплоћење, његов жи
вот, смрт и васкрсење у његовом истинском те
лу, ако је оно што једино вреди ослобођење чове
кове унутрашњости од телесних и материјалних 
ограничења, према неогностичкој визији? Пред 
наведеним тенденцијама ово писмо жели да пот
врди да се спасење састоји у нашем сједињењу са 
Христом, који је, својим Оваплоћењем, живо
том, смрћу и васкрсењем, створио нови поредак 
односâ са Оцем и међу људима и увео нас у овај 
поредак захваљујући Дару свога Духа, да бисмо 
се могли сјединити са Оцем као синови у Сину и 
постали једно тело у „прворођеном међу многом 
браћом“ (Рим 8, 29).

гностици су веровали да се спасење постиже езоте
ричким познањем „гносе“. Таква гноса открива гно
стику своју праву природу, односно искру божанског 
Духа, која обитава у његовој унутрашњости, а која се 
мора ослободити тела, страног његовој истинској чо
вечности. Једино на тај начин гностик се враћа свом 
изворном бићу у Богу, од кога се био удаљио првород
ним падом.
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III. Људска жеља за спасењем

5. Човек схвата, директно или индиректно, да 
је енигма: Ко сам ја, који постојим, а немам у се
би принцип свога постојања? Свака личност, на 
свој начин, тражи срећу и настоји да је достигне, 
прибегавајући средствима која су јој расположи
ва. Ова вечна тежња ка спасењу, ипак, није нужно 
изражена или пројављена. Напротив, она је ви
ше тајна и скривена, него што се може учинити 
и спремна је да се објави у посебним случајевима. 
Она се врло често поистовећује са надом у фи
зичко здравље, некада преузима облик жудње 
за већим економским благостањем, нашироко се 
изражава кроз потребу за унутрашњим миром и 
добровољним суживотом са ближњим. С друге 
стране, док се питање спасења представља као 
обавеза да се достигне веће добро, оно такође чува 
карактер отпора и превазилажења бола. Тако се 
борби за постизање добра придружује борба од
бране од зла: од незнања и од грешке, од крхко
сти и слабости, од болести и од смрти.

6. Што се тиче ових тежњи, вера у Христа нас, 
одбацујући сваку претензију ка самоостварењу, по
учава томе да се оне могу у потпуности испунити 
једино ако сам Бог то учини могућим, привлачећи 
нас себи. Потпуно спасење личности не састоји се 
у стварима које би човек могао по себи задобити, 
као што су посед или материјално благостање, на
ука или техника, моћ или утицај на друге, добар 
глас или самодопадљивост.22 Ништа од створеног 
не може у потпуности задовољити човека, јер нас 
је Бог одредио за кинонију /comunione, заједницу/ 

22 Упоредити: Тома, Summa theologiae, I–II, q. 2.
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са њим и наше срце ће бити немирно, све док се не 
смири у њему.23 „Последњи призив човеков је за
право само један, онај божански.“24 Откривење се, 
на тај начин, не ограничава на то да објави спасење 
као одговор на савремено очекивање. „Ако би 
откупљење, напротив, морало бити просуђивано 
или мерено на основу егзистенцијалних потре
ба људских бића, како би се могла избећи сумња 
у то да је тиме створен Бог Искупитељ, начињен 
према слици наших потреба?“25

7. Неопходно је, надаље, потврдити да се, на 
основу библијске вере, порекло зла не налази у 
материјалном и телесном свету, који је искустве
но доживљен као ограничење или као затвор, из 
кога бисмо се морали спасити. Напротив, вера 
објављује да је читав космос добар, будући да га 
је Бог створио (упоредити: Пост 1, 31; Прем 1, 13–
14; 1Тим 4, 4), а да је зло које више рањава човека 
оно које долази из његовог срца (упоредити: Мт 
15, 18–19; Пост 3, 1–19). Човек је, грешећи, напу
стио извор љубави и губи се у лажним облицима 
љубави, које га све више затварају у њега самог. Ово 
одвајање од Бога, од Онога који је извор киноније и 
живота, одводи у губитак хармоније међу људима 
и људи са светом, уводећи доминацију распада и 
смрти (упоредити: Рим 5, 12). Следствено томе, 

23 Упоредити: Августин, Исповести, I, 1: Corpus Christia-
norum, 27, 1.

24 Други ватикански васељенски сабор, Апостолска 
конституција Gaudium et spes, бр. 22.

25 Међународно теолошко повереништво, Alcune questioni 
sulla teologia della redenzione, 1995, бр. 2: Међународно 
теолошко повереништво, Documenti 1969–2004 (Bolo
gna, 2006), 500.
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спасење које нам објављује вера не тиче се само 
наше унутрашњости него нашег целокупног бића. 
Комплетна личност, заправо, у телу и души, која 
је створена љубављу Божјом, према његовој икони 
и подобију, позвана је да живи у кинонији са њим.

IV. Христос, Спаситељ и Спасење

8. Ни у једном моменту човековог двига, Бог 
није престао да нуди своје спасење синовима Ада
мовим (упоредити: Пост 3, 15), склапајући савез 
са свим људима у Ноју (упоредити: Пост 9, 9), а 
касније са Аврамом и његовим потомством (упо
редити: Пост 15, 18). Спасење Божје поприма на 
такав начин творачки поредак /l’ordine creaturale/, 
који деле сви људи и проходи њихов конкретан 
историјски ход. Изабравши за себе један народ, 
коме је понудио средства за борбу против греха 
и за приближавање Њему, Бог је припремио до
лазак „моћног Спаситеља, у дом[у] Давида, слуге 
свога“ (Лк 1, 69). У пуноћи времена, Отац је по
слао у свет Сина свога, који је објавио царство 
Божје, исцељујући од сваке врсте болести (упо
редити: Мт 4, 23). Лечења која је Исус чинио, а у 
којима се оприсутњавало Божје провиђење, би
ла су знамења која су упућивала на његову лич
ност, на Онога који се у потпуности открио као 
Господ(ар) живота и смрти у свом пасхалном 
догађају. Према Јеванђељу, спасење свих народа 
почиње прихватањем Исуса: „Данас дође спасење 
дому овоме“ (Лк 19, 9). Блага вест спасења има своје 
име и лице: Исус Христос Син Божји Спаситељ. 

„Почетак хришћанског битисања није у некој 
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етичкој одлуци или у великој идеји, већ у сусрету 
са догађајем, са једном Личношћу, која даје нови 
хоризонт животу и тиме одлучујуће усмерење.“26

9. Хришћанска вера, током свога вековног 
предања, разјашњавала је, различитим облици
ма, ово спасењско дело оваплоћеног Сина. То је 
чинила, никада не раздвајајући терапеутски аспе
кат спасења, којим нас Бог откупљује из греха, од 
оног уздижућег, којим нас чини синовима Божјим, 
учесницима његове божанске природе (упоредити: 
2Пт 1, 4). Анализирајући сотириолошку перспек
тиву у силазном смислу (полазећи од Бога који до
лази да откупи људе), Исус је Oнај који просвећује 
и открива, откупљује и ослобађа, обожује и оправ
дава човека. Преузимајући узлазну перспективу 
(почев од људи који се обраћају Богу), Oн је Oнај 
који, као Врховни првосвештеник Новог Завета, 
приноси Оцу, у име људи, савршено богослужење: 
он се жртвује, испашта грехе и остаје свагда жив 
да би нас заступао. Овим путем се у Исусовом 
животу пројављује дивна синергија божанског и 
људског деловања, која показује неутемељеност 
индивидуалистичке перспективе. С једне стране, 
наиме, силазни смисао сведочи апсолутни при
мат непроцењивог /букв. ненаплативог/ дејства 
Божјег; понизност ради примања Божјих дарова, 
пре било које наше акције, суштински је важна 
да би се могло одговорити на његову спасоносну 
љубав. С друге стране, узлазни смисао нас подсећа 
на то да је, кроз потпуно људско деловање свога 

26 Бенедикт XVI, Окружница Deus caritas est (25. децем
бра 2005), бр. 1: AAS 98 (2006), 217; упоредити: Фрања, 
Апостолска побудница Evangelii gaudium, бр. 3: AAS 
105 (2013), 1020.
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Сина, Отац хтео да препороди наше дејство, да 
бисмо, поставши слични Христу, могли вршити 

„дела добра, која Бог унапред припреми да у њима 
ходимо“ (Еф 2, 10).

10. Јасно је, надаље, да се спасење које је Исус 
донео у самој својој личности, не дешава само на 
унутрашњи начин. Заправо, да би свакој лично
сти могао да саопшти спасоносну заједницу са 
Богом, Син је постао тело (упоредити: Јн 1, 14). 
Управо узимајући тело (упоредити: Рим 8, 3; Јев 2, 
14; 1Јн 4, 2), родивши се од жене (упоредити: Гал 4, 
4), „Син Божји постаје син човечји“27 и наш брат 
(упоредити: Јев 2, 14). Тако, будући да је Он ушао 
у људску фамилију и постао њен део, „на неки на
чин се сјединио са сваким човеком“28 и успоста
вио нови поредак односа са Богом, својим Оцем 
и са свим људима, и ми можемо бити утеловљени 
у њега, да бисмо учествовали у самом његовом 
животу. Последично овоме, узимање тела, које ни 
на који начин не ограничава спасењско Христо
во дело, омогућује му да на конкретан начин буде 
посредник спасења Божјег за све синове Адамове.

11. Закључујући, са циљем да се одговори, 
како на индивидуалистички редукционизам 
пелагијанске тенденције, тако и на онај неогно
стички, који обећава чисто унутрашње ослобођење, 
треба подсетити на који начин Исус јесте Спаситељ. 
Он се није ограничио на то да нам покаже пут сус
рета са Богом, пут који бисмо касније могли прећи 
за свој рачун, бивајући послушни његовим речима 
27 Иринеј, Adversus haereses, III, 19, 1: Sources Chrétiennes, 

211, 374.
28 Други ватикански васељенски сабор, Апостолска 

конституција Gaudium et spes, бр. 22.
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и имитирајући његов пример. Христос је, првен
ствено, да би нам отворио врата ослобођења, сам 
постао пут: „Ja сам пут“ (Јн 14, 6).29 Осим тога, тај 
пут није просто унутрашња пређена путања, на 
маргинама наших односа са другима и са створе
ним светом. Напротив, Исус нам је подарио „нови 
и животни пут, који нам је Он отворио […] телом 
својим“ (Јевр 10, 20). Најзад, Христос је Спаситељ 
јер је преузео наше потпуно човештво и живео пу
ни људски живот, у кинонији са Оцем и са браћом. 
Спасење се састоји у томе да се утеловимо у тај 
његов живот, примајући његовог Духа (упореди
ти: 1Јн 4, 13). Он је тиме постао, „на неки начин 
принцип сваке благодати, према човештву.“30 Он 
је истовремено Спаситељ и Спасење.

V. Спасење у Цркви, телу Христовом

12. Место где примамо спасење које нам је Исус 
донео јесте Црква, заједница оних који, утеловљени 
у нови поредак односа који је установио Христос, 
могу примити пуноћу Духа Христовог (упоре
дити: Рим 8, 9). У превладавању сваке редукци
онистичке тенденције, суштинску помоћ пружа 
29 Упоредити: Августин, Tractatus in Ioannem, 13, 4: Cor-

pus Christianorum, 36, 132: „Ја сам пут, истина и живот 
(Јн 14, 6). Ако тражиш истину, прати пут; јер пут је 
исто што и истина. Циљ коме тежиш и пут који тре
ба да пређеш јесу иста ствар. Нећеш моћи да стигнеш 
до циља, ако пратиш неки други пут, другим путем 
не можеш стићи до Христа: до Христа можеш стићи 
само Христом. У ком смислу се до Христа стиже само 
Христом? Христу Богу долазиш преко Христа човека; 
преко Логоса који је постао тело стижеш до Логоса 
који беше у почетку у Бога“.

30 Тома, Quaestio de veritate, q. 29, a. 5, co.
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разумевање овог спасењског посредништва Цркве. 
Спасење које нам Бог пружа заправо се не пости
же самим индивидуалним напорима, као што би 
то хтео неопелагијанизам, већ кроз односе који 
настају од оваплоћеног Сина Божјег и који образују 
кинонију Цркве. Осим тога, будући да благодат 
коју нам даје Христос није, као што то умишља 
неогностичка визија, само унутрашње спасење, 
него нас уводи у конкретне односе које је и Он 
сам проживљавао, Црква је видљива заједница: у 
њој додирујемо тело Исусово, на особит начин у 
најсиромашнијој и страдалној браћи. Напослетку, 
спасењско посредништво Цркве, „универзалног 
сакрамента спасења“,31 пружа нам сигурност да 
се спасење не састоји у самоостварењу изолова
не индивидуе, нити у њеној унутрашњој фузији 
са божанским већ у инкорпорирању у кинонију 
личностӣ, која партиципира у кинонији Тројице.

13. Обе визије спасења, како индивидуалистич
ка, тако и она сасвим унутрашња, контрадикторне 
су сакраменталној економији којом је Бог желео 
да спасе људску личност. Учествовање, у Цркви, 
у новом поретку односа које је Исус успоставио, 
догађа се кроз сакраменте међу којима Крштење 
представља врата,32 а Евхаристија извор и врху
нац.33 Тако се види, с једне стране, неконзистент
ност претензија ка самоспасењу, које рачунају само 
на људске силе. Супротно томе, вером исповедамо 

31 Други ватикански васељенски сабор, Догматска кон
ституција Lumen gentium, бр. 48.

32 Упоредити: Тома, Summa theologiae, III, q. 63, a. 3.
33 Упоредити: Други ватикански васељенски сабор, Дог

матска конституција Lumen gentium, бр. 11; Консти
туција Sacrosanctum Concilium, бр. 10.
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да смо спасени кроз Крштење, које нам утискује 
неизбрисиви карактер припадништва Христу 
и Цркви, одакле произлази преображење на
шег конкретног начина живљења односа са Бо
гом, људима и твари (упоредити: Мт 28, 19). Тако, 
очишћени од првородног греха, као и од сваког 
греха, призвани смо на ново постојање саобразно 
са Христом (упоредити: Рим 6, 4). Благодаћу се
дам сакрамената, верници непрестано узрастају 
и препорађају се, посебно када усхођење бива те
же и пуно падова. Када они, грешећи, напуштају 
своју љубав према Христу, могу бити, преко са
крамента Покајања, враћени у поредак односа 
који је Исус успоставио, да би наставили ход, као 
што је он ходио (упоредити: 1Јн 2, 6). На овај на
чин са надом гледамо ка последњем суду, на коме 
ће свакој личности бити суђено на основу ствар
ности /конкретности/ њене љубави (упоредити: 
Рим 13, 8–10), посебно према најслабијима (упо
редити: Мт 25, 31–46).

14. Сакраментална спасењска економија про
тиви се такође и тенденцијама које предлажу 
чисто унутрашње спасење. Гностицизам се, за
право, придружује негативној визији творачког 
реда, схваћеног као ограничавање апсолутне сло
боде људског духа. Следствено томе, спасење се 
сагледава као ослобођење од тела и од конкрет
них односа у којима личност живи. Пошто смо 
ми, међутим, спасени „приношењем тела Исуса 
Христа“ (Јевр 10, 10; упореди: Кол 1, 22), истинско 
спасење је далеко од тога да буде ослобађање од 
тела, него укључује управо његово освећење (упо
реди: Рим 12, 1). Бог је обликовао људско тело и у 
њега уписао речник који призива људску личност 
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да призна дарове Творца и живи у кинонији са 
браћом.34 Својим Оваплоћењем и својом пас
халном тајном, Спаситељ је васпоставио и обно
вио тај првобитни речник и саопштио га нама у 
телесној еконо мији сакрамената. Захваљујући са
краментима, хришћани могу да живе у верности 
телу Христовом и, у складу са тиме, у верности 
конкретном поретку односа које нам је Он даро
вао. Овај поредак односа на особит начин захтева 
бригу за страдајуће човештво свих људи, делима 
телесног и духовног милосрђа.35

VI. закључак: сведочити веру, 
ишчекујући Спаситеља

15. Свест о пуноћи живота у који нас уводи Исус 
Спаситељ, подстиче хришћане на мисију да објаве 
свим људима радост и светлост Јеванђеља.36 У том 
труду они ће такође бити спремни да успоставе 
искрен и конструктиван дијалог са верницима 
других религија, уверени у то да Бог може да по
веде ка спасењу у Христу „све људе добре воље, у 
чијем срцу невидљиво дејствује благодат“.37 Док 
се свим својим силама посвећује евангелизацији, 

34 Упоредити: Фрања, Окружница Laudato si’ (24. мај 
2015), бр. 155: AAS 107 (2015), 909–910.

35 Упоредити: Фрања, Апостолско писмо Misericordia 
et misera (20. новембар 2016), бр. 20: AAS 108 (2016), 
1325–1326.

36 Упоредити: Јован Павле II, Окружница Redemptoris 
missio (7. децембар 1990), бр. 40: AAS 83 (1991), 287–288; 
Фрања, Апостолска побудница Evangelii gaudium, бр. 
9–13: AAS 105 (2013), 1022–1025.

37 Други ватикански васељенски сабор, Апостолска 
конституција Gaudium et spes, n. 22.
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Црква наставља да призива дефинитивни дола
зак Спаситеља, јер смо „у нади спасени“ (Рим 8, 
24). Спасење човека биће извршено тек онда када, 
након што победимо последњег непријатеља — 
смрт (упореди: 1Кор 15, 26), будемо свеобухватно 
учествовали у слави васкрслог Исуса, који ће наш 
однос са Богом, браћом и свом твари довести до 
пуноће. Целосно спасење, душе и тела јесте крајње 
одредиште у које Бог позива све људе. Утемељени 
у вери, укрепљени надом, делатни у љубави, према 
примеру Марије, Мајке Спаситељеве и прве међу 
спасенима, сигурни смо да је „наше живљење на 
небесима, откуда очекујемо Спаситеља Господа 
Исуса Христа, који ће преобразити наше пониже
но тело, тако да буде саобразно телу славе његове, 
по сили којом Он може све учинити и себи поко
рити“ (Фил 3, 20–21).

Врховни првосвештеник Фрања, дана 16. фе-
бруара 2018. одобрио је ово Писмо, донето на Пле-
нарном заседању ове Конгрегације 24. јануара 2018. 
и наложио његово објављивање.

Дато у Риму, из седишта Конгрегације за док-
трину вере, 22. фебруара 2018, Празник Катедре 
Светога Петра

† Луис Ф. Ладариа, титуларни архиепископ 
Тибике (Thibicа), префект

† Ђакомо Моранди, титуларни архиепи
скоп Черве терија (Cerveteri), секретар


