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Предавање које сам вечерас одлучио да пре-
несем вашој љубави бави се питањем одно-

са Царства Божјег и Цркве. Данас се сусрећемо са 
различитим одговорима на питање шта је Црква. 
У зависности од угла посматрања појављују се раз-
личити одговори на ово питање. Међутим, да би 
била једна посебна заједница, чији се идентитет 
разликује од свих других заједница, Црква тре-
ба да темељи своје постојање на нечему сасвим 
друкчијем од онога што срећемо у свету. Просто, 
Црква није од овога света, нити је дело историје 
и људи, да бисмо је сместили међу друге људске 
творевине, у смислу осталих заједница: брачна 
заједница, племенско уређење, држава… Дакле, 
Црква није попут различитих друштава којих је 
вазда било у историји. С обзиром да Црква не-
престано трпи утицај средине у којој постоји, тј. 
утицај друштва, као и различитих гледишта о 
Цркви, која нам долазе од других вероисповести 
(нпр. римокатоличка и протестантска), данас смо, 
у православљу, сведоци присуства широког спек-
тра одговора на питање шта је Црква. Но, у овом 
тексту се нећемо задржавати на различитим од-
говорима на ово питање, већ ћемо покушати да 
изложимо шта јесте Црква светоотачкој мисли, 
тј. шта је заиста идентитет Цркве.

Црква је есхатолошка заједница. То значи да 
њено ја, у смислу њене структуре и идентитета, 
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извире из будућег Царства Божјег. Сагласно ве-
ровању јеврејског народа, односно у складу са 
Божјим старозаветним обећањем преко пророка, 
будуће Божје Царство карактеришу одређени еле-
менти. Сада ћемо навести три кључна за библијско 
разумевање Царства Божјег.

Први елемент је сабрање свих народа на једном 
месту. У Старом завету се каже да ће се, када дође 
Месија, сви народи сабрати око њега, на једном 
месту.

Други елеменат је сам Месија, као средиш-
те будућег сабрања. По књизи Св. пророка Да-
нила, када Син Човечији буде дошао, сабраће у 
Јерусалиму народ Израиљев, чиме ће се збити 
суд над историјом и светом. Управо тако карак-
терише Цркву и Св. апостол Матеј када пише: „А 
када дође Син Човечији у слави својој, сешће на 
престо и сабраће све народе око себе и судиће, и 
разделиће овце од јаради. И једне ће ставити са 
десне стране, а друге са леве“ (Мт 25, 31–33). Да-
кле, по сведочењу Св. апостола Матеја, то Царство 
Божје, тај будући век, тај будући догађај је у ства-
ри сабрање народа око Месије и суд свету. У кон-
тексту оваквог веровања, хришћанство се јавља 
као есхатолошка заједница. Господ Исус Христос 
је најпре од прве Цркве, тј. од његових сународ-
ника, назван Сином Човечијим и Месијом. То 
нам потврђују свети апостоли. Сам Господ Хри-
стос каже за себе да је Син Човечији, онај кога 
су чекали, и да је, у ствари, глава и начелник тог 
сабрања, тог народа Божјег.

Трећи елемент, који је врло важан за појам 
Царства Божјег, је суд свету. Изабрани народ 
јеврејски, једнако као и хришћани који су то 
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веровање наследили од Јевреја, веровао је да ће 
Син Човечији, дошавши у последње дане, сести 
на престо славе и судити народима на земљи. Го-
спод Исус Христос говори својим савременици-
ма о суду над светом, говорећи: „ Сада је дошао 
суд овом свету“ (Јн 12, 31). Дакле, сам Господ ово 
потврђује. На другом месту, он говори својим 
ученицима, да ће они сести у слави његовој, на 
дванаест престола, те да ће судити над дванаест 
племена Израиљевих.

Где, тј. у ком догађају Црква пројављује све 
ове до сад набројане елементе, који се односе на 
Царство Божје? Црква пројављује ове елементе 
на Светој Литургији, као сабрању.

У најстаријим списима Новога завета, Литургија 
се назива: σύναξις ἐπί τὸ αὐτό, тј. сабрање на једном 
месту. Новозаветни, али и каснији писци, попут 
Св. Игњатија Богоносца, Св. Иринеја Лионског, 
Св. Кипријана Картагинског и све до Св. Мак-
сима Исповедника и Св. Николе Кавасиле, нам 
сведоче да је Света Литургија сабрање читавог 
народа Божјег на једном месту. У почетку није 
било више Литургија, већ само једна, која је са-
бирала све хришћане, тј. све крштене и везане за 
Господа Христа.

Св. апостол Павле нам сведочи чињеницу да 
је увек постојао један начелник евхаристијског 
сабрања, што можемо узети као други моменат 
у овом догађају. У посланици Коринћанима Св. 
апостол Павле јасно каже да је један који прино-
си жртву и који води сабрање, а око њега сабра-
ни народ Божји одговара са: „Амин“ (1Кор 14, 
13–16), тј. народ одговара на молитве начелника. 
Дакле, већ се у списима Св. апостола Павла, који 
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су најстарији, будући да су настали четрдесетих 
година првог века, говори о структури Свете 
Евхаристије. Такође, поједини делови јеванђеља 
Св. апостола и јеванђелисте Јована нам указују да 
постоји један први, и остали који се сабирају око 
њега. Не именује се прецизно ко је тај први, као 
што ће бити случај једну генерацију касније, тј. 
деведесетих година првог века, када Св. Игњатије 
Богоносац, првога изричито назива епископом и 
каже: „Тамо где је епископ, тамо нека буде народ, 
као што је васељенска Црква, Црква Божја, тамо 
где је Христос“ (Смирњанима 8, 2). Касније је, у 
посланицама Св. Климента Римског, у списима 
Св. Иринеја Лионског и Св. Јустина Мученика, из-
ричито речено да је Света Евхаристија сабрање 
свих верника око једнога епископа, ради ломљења 
хлеба. Дакле, присутна су два елемента која смо 
навели, а која су везана за Царство Божје: елемент 
самог сабрања, али и елемент сабрања око једног 
Христа, тј. око једнога начелника, који је Месија.

Следећи, врло битан моменат је чињеница да 
је сабрање само једно. У једном граду није могло 
бити више Светих Литургија. Пошто је у једном 
граду био један епископ, била је и једна Света 
Литургија и једна Црква. Међутим, у четвртом 
веку је започето нарушавање овог принципа, од-
носно, дошло је до појаве више сабрања у једном 
месту. Данас се у научним истраживањима наво-
де различити узроци због којих је до тога дошло. 
Наука је нашла сагласност у чињеници да раз-
лози због којих је Црква у том периоду дозволи-
ла да буде и више од једнога сабрања, тј. да више 
од једне Свете Евхаристије буде под једним епи-
скопом, леже у томе што се у то време појављује 
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велики број хришћана, те је сабирање свих на 
једном месту постало немогуће, поготово што су, 
у то време, хришћани још увек били гоњени, чиме 
је опасност постајала још већа. Али, поред свега 
тога, можемо рећи да је чак и за време гоњења, ка-
да су многи хришћани страдали због тога, чуван 
принцип постојања само једне Свете Литургије, 
будући да је очувано начело епископа као јединог 
начелника сабрања у једном месту, а новонастала 
ситуација је као производ практичних проблема 
у историји схватана као ванредна.

Св. Јустин Мученик, на почетку другог века, из-
ричито каже да се: „… у дан Сунца сабирају сви, 
и из села и града, око једнога начелника. Певали 
смо псалме и приносили бескрвну жртву Госпо-
ду“ (Апологија I, 13, 65–67). Св. Игњатије Богоно-
сац у својим посланицама стално инсистира да 
хришћани не треба да се сабирају мимо еписко-
па, нити да, поред једнога, имају посебна сабрања, 
наглашавајући: „Као што је Господ један, тако је 
и Црква једна, тако је и једно сабрање“ (Магне-
жанима 7).

Но, као што рекох, у четвртом веку имамо 
нову ситуацију, односно настаје више сабрања. 
Тај проблем је био врло озбиљан. Међутим, ви-
димо да је Црква, иако приморана различитим 
историјским околностима да прихвати ново стање, 
истрајала у везаности за принцип једног сабрања. 
На основу овога закључујемо да је овај принцип 
несумњиво за Цркву био њен суштински израз. 
Црква није олако допустила да буде више сабрања 
него што би требало. Зато је на различите начи-
не задржала једног епископа на више сабрања, 
изричито одредивши кроз каноне да свештеник 
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није служитељ, тј. да не служи Свету Литургију. 
Епископ је служитељ Свете Литургије, који може 
благословити некоме да служи уместо њега. До-
шло се, тако, до тога да су касније рукополагани 
свештеници добијали посебне грамате од епи-
скопа у којима је стајало да могу служити Свету 
Литургију. Дакле, у почетку свештеници нису би-
ли служитељи Свете Литургије. Но, најбитније је 
запамтити да је у то време, у суштини, било само 
једно литургијско сабрање.

Дакле до сада смо навели три момента који 
показују да је Литургија иконично остварење 
библијске вере: сабрање свих на једном месту, са-
мо једно сабрање у једном месту и један начелник 
овог сабрања. Као четврти моменат који указује 
да је Света Литургија заиста пројава Царства 
Божјег, навешћемо чињеницу да се сабрање увек 
чинило у недељни дан, који је први дан седмице. 
То је дан васкрсења Господњега. Дакле, Света 
Литургија је била везана за васкрсење. Другим 
речима, пројављивала је васкрслога Христа. Све-
та Литургија је била сећање на васкрслог Христа. 
Због тога је била везана за недељни дан. Јасно све-
дочанство о овоме налазимо у старом спису Ди-
дахи (седамдесете године првог века), који изри-
чито налаже: „Нека се сви у дан недељни сабирају 
на једном месту око епископа и нека приносе 
жртву“ (Дидахи 14, 1). Касније се одступило од 
овога принципа, па је Света Литургија почела да 
се служи и ван недеље, тј. и неким другим дани-
ма. Богослужбени круг и типик су врло важни за 
све ово што говоримо, јер нам на један другачији 
начин показују да је Света Литургија заиста би-
ла пројава Царства Божјег. Типик указује да је 
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целокупно богослужење било везано за недељну 
Литургију, односно за Свету Литургију прве на-
редне недеље, што важи и за саму Свету Литургију 
вршену у друге дане седмице. Службе светитељима 
су, на пример, вазда биле везане за недељну Све-
ту Литургију. Јутрење и вечерње богослужење су 
увек везани за тзв. недељни круг служби, које се 
завршавају, врхуне и возглављују недељном Светом 
Литургијом. Дакле, ово је веома важно помињати.

Постоји једно место у делима Св. Игњатија Бо-
гоносца које се у преводима различито интерпре-
тира: „А ви да се чешће скупљате на ломљење хле-
ба“ (Ефесцима 13, 1–2). Тај израз је код Руса и нас 
преведен са „чешће“, док у оригиналном грчком 
тексту гласи: „πυκνότερον συνέρχεσϑαι“. Заиста, 
ово може значити „често“, но изворно значење би 
требало да буде „у најтешњој заједници“. Πυκνός 
на грчком значи густо, тј. слепљено једно са дру-
гим. Код неких тумача који желе исправније да 
протумаче ово место управо је овако преведено. 
Св. Игњатије Богоносац је овде саветовао да, ка-
да се скупљамо на Свету Литургију, једни са дру-
гима будемо у најтешњој вези. Дакле, не саветује 
често сакупљање на Свету Литургију. Не саветује 
Свете Литургије свакодневно и мимо недељног 
дана, већ да, када се као браћа скупљамо на Све-
ту Литургију, будемо у најтешњој међусобној ве-
зи, јер се, према његовим речима, тада побеђује 
смрт, а ђаво и његове присталице никако не могу 
наудити Цркви.

Дакле, можемо закључити да Нови завет и 
пост-новозаветни писци, тј. свети оци, указују да 
је Света Литургија слика, односно икона обећаног, 
будућег Царства Божјег. Зато је Света Литургија 
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названа Црквом. Иако од почетка до данас раз-
личите струје и утицаји прелазе преко право-
славнога тела Цркве, православни су, ипак, негде 
дубоко у себи сачували свест о томе да је Света 
Литургија Црква. Православни и данас Литургију 
поистовећују са Црквом. Отуда и наш народ када 
каже да иде у Цркву, не мисли на то да иде у храм, 
него да иде на службу. Храм је као грађевина од 
Свете Литургије добио име Црква. Данас нико 
од људи који су заиста везани за Цркву не каже 
за Цркву да је храм, нити ко каже да иде у храм, 
осим новообразованих који би тиме хтели да по-
кажу како имају знања. То нећете никад чути од 
једног обичног човека, сељака, који ће говори-
ти баш како јесте. Говорећи да иде у Цркву, ваз-
да је подразумевао богослужење, односно Свету 
Литургију. Дакле, сабрање је у својој структури 
било израз Царства Божјег.

Остаје нам још један моменат Свете Литургије, 
пети по овоме како смо наводили, који показује 
да је Света Литургија заиста верна икона Цар-
ства Божјег. Реч је о елементу који се односи на 
суд. Зашто, како и где се пројављује да се у Светој 
Литургији заиста врши суд над светом?

Најпре ћемо се присетити онога што нам Све-
то писмо говори о суду, када Господ Исус Хри-
стос говори светим апостолима својим да ће они 
с њим сести на дванаест престола да суде свету 
(Мт 19, 28). Ове речи су литургијски посведоче-
не, јер иконично присуство светих апостола на 
Светој Литургији символизује есхатолошки суд 
свету. Сада се поставља питање: како су апостоли 
иконично присутни на Литургији? Стога ћемо у 
наредним пасусима дати одговор на ово питање.
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После вазнесења Господњег и смрти светих 
апостола, епископ је у литургијском сабрању за-
узео Христово место. Епископ је „икона Христо-
ва“, како каже Св. Игњатије Богоносац „јер стоји 
на месту Божјем“, тј. стоји као „тип Божји“ (Маг-
нежанима 6, 1). Епископ служи Свету Литургију 
стојећи пред престолом, окружен свештенством 
и народом. Овај га положај у Светој Литургији 
чини, у том тренутку, иконом самог Христа, тј. 
епископов литургијски положај пројављује Хри-
стово присуство.

Ако узмемо у обзир речи Светог писма, виде-
ћемо да је васкрсли Господ виђен у контексту 
литургијскога сабрања, као пројекције последњег 
догађаја. Дакле, када се васкрсли Христос буде по-
ново јавио у сили и слави, јавиће се у литургијској 
форми. То одговара претходно наведеним јеван-
ђелским речима (Мт 19, 28), али и сличном сведо-
чанству које нам доноси Св. апостол Павле (1Сол 
4, 13–18), да ће последњи дан засијати као муња са 
истока, и да ће се појавити Син Човечији окру-
жен апостолима и светим својим, као и да ће се 
тада збити суд свету.

Међутим, није само Христов поновни дола-
зак виђен литургијским оком, већ су и све Хри-
стове пројаве, после васкрсења, везане за Свету 
Литургију. Марија Магдалина је видела човека 
обученог у бело, који стоји пред гробом. Реч је о 
типично литургијској представи, у којој епископ, 
обучен у беле одежде, стоји пред жртвеником, 
предстојећи евхаристијском сабрању. Двојици 
путника за Емаус се јавља васкрсли Господ на 
путу. Нису га могли познати док им је говорио 
и објашњавао да је он тај о коме сведочи Писмо. 



198

Православна еклисиологија

Али, познали су га тек онда када је дошао и сео 
са њима, када је узео, преломио и дао им хлеб: „И 
тада им се отворише очи и видеше да је то Господ“ 
(Лк 24, 13–35). Када је Господ, на Тиверијадском 
језеру, узео рибу и дао ученицима својим, тада су 
познали да је то Господ. Дакле, све сцене везане за 
васкрслог Господа и његову пројаву су, по ономе 
што нам Свето писмо Новога завета говори, ве-
зане за Свету Литургију. Све то нам показује да је 
епископ који предстоји на Светој Литургији ико-
на Божја, икона самога Господа Христа. Одатле 
се развило и читаво поштовање према епископу, 
као и везаност чланова Цркве за епископа. Уоп-
ште, све што се касније развило, било је на осно-
ву оваквог литургијског сагледавања.

Након светих апостола, с којима се Господ за-
ветовао да ће сести на дванаест престола и судити 
свету, њихово место заузимају свештеници. Зато, 
када у току Свете Литургије епископ узлази на 
горње место и седа, свештеници седају поред њега. 
Тај догађај, тј. символ и икона, символизује Свету 
Литургију као суд свету. Овај символ је истрајао 
кроз све време постојања Цркве. Све што је Црква 
имала судити међу својим члановима, чинила 
је у односу на Свету Литургију. Ако је неко био 
кажњен у Цркви, то се спроводило тиме што је 
био искључен из Свете Литургије, тј. одлучен од 
причешћа. Опет, уколико би био награђиван, то 
је чињено тако што је приман у Свету Литургију. 
Дакле, целокупан суд, у смислу казни и награда, 
до данас је везан управо за Свету Литургију.

С обзиром да је Господ Христос началник и гла-
ва, Света Литургија је по себи, тј. својом пројавом, 
донела суд над светом, у смислу тога што је донела 
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објашњење последњег смисла овога света, свега 
што постоји и свих нас. Поставила је, такође, и 
једну размеђу, поделивши свет на Царство Божје 
и царство земаљско.

Пошто смо навели и растумачили ових пет еле-
мената, долазимо до још једног важног питања: 
шта заправо треба подразумевати под иконом? У 
ком су односу Света Литургија, која иконизује и 
пројављује Царство Божје, и само Божје Царство 
као прототип? Врло је важно да правилно одре-
димо овај однос, јер од тога зависи наш однос 
према Светој Литургији и уопште према свему 
ономе што се догађа у Цркви.

Под утицајем платонизма, у петом веку и раније, 
настаје једно већ заокружено мишљење да је Цар-
ство Божје идејна или духовна реалност, која 
се налази горе на небу, у односу на које стоји 
Света Литургија, као слика која постоји доле на 
земљи. То је, отприлике, концепција списа Св. 
Дионисија Ареопагита, који управо на овај на-
чин говори о Светој Литургији. Назива је иконом 
Царства Божјег, што је свакако показатељ да спи-
си Св. Дионисија Ареопагита, који потичу из пе-
тог века, чувају традицију и памћење Цркве да је 
Света Евхаристија заиста икона Царства Божјег. 
Међутим, код Св. Дионисија је однос између Све-
те Евхаристије и Царства Божјег заснован на пла-
тонистичком философском учењу.

Наиме, по философском учењу Старих Јелина, 
свет је био подељен на два дела: горњи, тј. духов-
ни, и доњи, тј. материјални свет. Горњи, односно 
духовни свет су сматрали истинитим, а доњи, 
односно материјални свет је сматран пролазним 
и лажним по себи. На томе се заснивала читава 
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концепција платонизма и свих који су касније 
пошли за Платоном. Материја је одбацивана, а 
ништа видљиво није имало никакву важност. 
Једино је било важно избавити душу из свега 
материјалног, да би се вратила у горњи свет. Ово 
тумачење Црква није прихватила, мада је до да-
нас присутно, јер се врзма се по главама многих 
хришћана и у суштини је доминантније од овога 
што ћемо изнети у наставку.

Св. Максим Исповедник чува другу традицију, 
негујући другачији приступ питању односа Све-
те Евхаристије и Царства Божјег. Св. Максим Ис-
поведник сведочи: „Оно што се чини на Светој 
Литургији су иконе, типови истините реалности, 
истинитога постојања“. У ствари, говори о Светој 
Литургији као мистагогији. Све што се деша-
ва на Светој Литургији упоређује са последњим 
догађајем, тј. са истинитим постојањем света. 
Међутим, Царство Божје за Св. Максима Испо-
ведника није духовна реалност која постоји па-
ралелно са овом материјалном реалношћу, него је 
догађај који ће се десити, а који се још није збио. 
Зато ће, говорећи о Светој Литургији као ико-
ни Царства Божјег, односно као о икони истине, 
рећи: „Стари завет је сенка, Нови завет је ико-
на, а истина је будући век“, у смислу историјског 
трајања и испуњења. Дакле, Света Литургија је 
живо присуство Царства Божјег, што значи да 
мимо Свете Литургије нема Царства Божјег, као 
што то говори Св. Апостол Павле: „Ἔχομεν τὸν ϑυ-
σαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν“ (2Кор 4, 7). 
Царство Божје постоји сада и овде, у историјској 
реалности, и пројављује се таквим какви смо 
ми. У контексту Свете Литургије, помешано је 



201

Игнатије Мидић, „Однос Цркве и Царства Божјег“

са грешницима и праведницима, као што смо и 
ми помешани. Господ нам је ово открио у причи 
о сејачу (Мт 13, 24–43), коју треба посебно размо-
трити у овом контексту.

Свети апостоли питају: „Господару, ниси ли 
добро семе сејао? Откуд сада кукољ на њиви?“ Го-
спод Христос говори слично ономе што је поно-
вио и апостол Павле у претходно наведеним ре-
чима: „Ђаво, непријатељ људскога рода, посадио 
је то семе“. Апостоли опет питају: „Да идемо да 
почупамо коров?“. Међутим, Господ их одвраћа 
од такве мисли: „… да не би чупајући коров по-
чупали и пшеницу…“. Говори им да оставе да 
тако буде до судњег дана, када ће се разлучити 
пшеница од кукоља, јер ће кукољ бити спаљен, а 
пшеница сабрана у житнице.

Св. Максим Исповедник прати ово библијско 
откровење, остајући изван утицаја платонизма и 
осталих нехришћанских мишљења. Он иконично 
сагледава однос између Царства Божјег и Свете 
Литургије, у којој је присутно Царство Божје, и 
изван које нема Царства Божјег. Дакле, мимо Све-
те Литургије не можемо ући у Царство Божје, не 
можемо срести Господа, нити остварити заједницу 
са њим. Потребно је ући у Свету Литургију да бис-
мо могли имати заједницу са Господом.

Међутим, ово је, данас, тешко прихватљиво и 
тешко схватљиво. Нажалост, под утицајем проте-
стантизма, као и других нехришћанских веровања, 
навикли смо да општимо идејно са Богом, што 
значи као индивидуе, као што је, на пример, чи-
нио Платон.
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Међутим, ако дозволимо овој преовлађујућој 
појави у савременој мисли да тријумфује, неги-
раћемо оваплоћење Господа Христа. Данас је не-
опходно да се опоменемо откровења које нам је 
даровао оваплоћени Господ. У речима овапло-
ћеног Христа налазимо смисао целокупне тајне 
постојања. Говорећи: „Ко вас слуша, мене слу-
ша. Ко вас одбацује, мене одбацује“, мисли на 
свете апостоле и литургијске служитеље. За нас 
хришћане каже: „Ко овима малима учини, мени 
учини“. Св. апостол Матеј нам преноси причу о 
есхатолошком суду, приповедајући како ће Господ 
доћи с речима: „Идите, јер заиста вам кажем: не 
познајем вас. Гладан бејах, не нахранисте ме, наг 
бејах, не оденусте ме“. Св. Матеј сведочи како ће 
га они који нису у Цркви питати: „Господе, када 
ти не учинисмо ишта од тога?“, и да ће им Господ 
одговорити: „Када овима малима не учинисте, 
мени не учинисте“, подразумевајући под „мали-
ма“ управо једну литургијску заједницу, будући 
да их је свет сматрао малим и ништавним. Го-
спод се поистовећује са онима који су везани за 
њега, односно са онима који су крштени и који 
учествују у литургијској заједници.

Целокупна наша вера стоји на овом односу 
Царства Божјег и Свете Литургије. На пример, ако 
верујемо у икону која пројављује прототип Господа 
Христа, или неког светитеља, а при том је држи-
мо независном од Господа, или од тог светитеља, 
онда та икона за нас није ништа друго до обич-
на слика или фотографија, коју можемо поцепа-
ти, при чему овај чин не носи никакве стварне 
последице. Но, ако бисмо оскрнавили икону, ос-
крнавили бисмо прототип. Чуда која се дешавају 
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са иконама, попут крвоточивости или изливања 
суза, указују да је прототип везан за икону и да се, 
у свом историјском стању, пројављује као икона. 
На крају крајева, Црква је у својој целини икона 
будућег Царства Божјег.

Црква се може бавити многим другим посло-
вима, као што човек може радити много послова, 
али мора постојати нешто што му даје „ја“, што му 
даје непоновљиви идентитет, тако да се не губи 
као човек, без обзира што чини различите ства-
ри. То „ја“ не можете срести код другог човека. 
Црква се, такође, може бавити различитим ства-
рима: мисионарством, социјалним проблемима… 
Св. Јован Златоусти је, на пример, први почео 
да гради старачке домове, да скупља прилоге за 
сиротињу. Св. апостол Павле је скупљао прилоге 
од богатих хришћана за сиротињу јерусалимску, 
упозоравајући хришћане да помажу једни друге. 
Тако се и Црква, на пример, може бавити пробле-
мима нације у којој живи, тиме што брани свој 
народ, састрадавајући са њим. Но, све су ово де-
латности које Цркви налаже историјско постојање. 
Од свих делатности најважнија је она која чини 
Цркву оним што јесте, а то је литургијско сабрање.

Православна Црква је управо на овој основи до 
данашњих дана остала истинита Црква. Све дру-
ге цркве су заборавиле идентитет иконе Царства 
Божјег, јер су почеле да се баве другим пословима. 
Зато су нестале у историји и више не постоје као 
цркве. На пример протестанти у својој свести ви-
ше не постоје као Црква, јер су сву своју делатност 
усмерили на тзв. „хуманитарне програме“. Напу-
стили су Свету Литургију и литургијски поредак 
уопште. Слично је чинила и Римокатоличка црква 
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кроз векове. Премда има Свету Литургију и свете 
тајне, од Средњега века, тј. од када се одвојила од 
православне Цркве, није придавала значај Светој 
Литургији. Будући да су се западни хришћани 
потпуно остварили у мноштву различитих делат-
ности: оснивању школа, дечијих вртића, болни-
ца, друштва за хуманитарну помоћ, итд, морали 
су се суочити са погубном чињеницом да држава 
боље извршава оно што је „задатак Цркве“. Стога 
се у свести савременог човека, који живи на За-
паду, изгубио појам Цркве, као и свака потреба за 
Црквом. Општи закључак се намеће у смеру тога 
да је превазиђено, самим тим и непотребно, оно 
што не испуњава своју намену на незамењив на-
чин, јер се појавила установа која боље задовољава 
потребе света.

Православни народи су задржали управо ту 
димензију Цркве као Царства Божјег. Зато наш 
човек може тражити од Цркве мешање у политику. 
Може роптати на Цркву због сиромаштва и боле-
сти. Но, нашем човеку који жели Цркву последње 
остаје да дође на Свету Литургију. Ту се налази 
оно крајње, где човек полаже своју последњу на-
ду. На крају сагледава да су све друго релативне 
ствари, јер их може бити, али нису неопходне. 
Важно му је да дође да одстоји на служби. Поред 
свих страних утицаја, сачували смо свест да се 
Црква поистовећује са Светом Литургијом.

Дакле, јасно је да тема коју смо поставили на 
почетку представља једно од кључних питања 
савремене теологије, будући да се тиче иденти-
тета Цркве. Цркву можемо појмити једино у вези 
са Царством Божјим.
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У контексту овог скромног закључка, поста-
вићемо једно од кључних питања за дубље разу-
мевање теме коју смо овде разматрали. Наиме, у 
ком су односу Света Литургија и подвижништво? 
Данас постоје различита гледишта по овом питању. 
Многи који припадају млађим генерацијама пра-
вославних би желели да се стави акценат на под-
вижништво и монаштво. Из ове перспективе, 
Света Литургија је средство за испуњење неког 
ванлитургијског циља. Тако настаје антагонизам 
између литургијског сабрања, тј. Цркве пројављене 
у Светој Литургији, и подвижничког призива. На 
пример, данас многи од монаха излазе из манасти-
ра, долазећи у свет и проповедајући породичним 
људима тзв. хришћански монашки идеал. Уче их 
да у породици буду монаси, пренебрегавајући Све-
ту Литургију која и монасима и ожењенима даје 
идентитет хришћанског постојања. Будући, пак, 
да је подвижништво увек било присутно у Цркви, 
занима нас начин на који је то било могуће, а да 
истовремено не доводи до антагонизма у цркве-
ном животу.

Појава монашког покрета је везана за четврти 
век, када се појавило у форми пустињачког жи-
вота. Мноштво је разлога који су узроковали овај 
феномен. Нећемо посебно истраживати сваки од 
тих разлога, али ћемо нагласити један од кључних 
за дубље разумевање ове појаве у црквеном кон-
тексту, а то је измирење Цркве и државе, које се 
збило Миланским едиктом из 313. године, ка-
да је цар Константин дао слободу хришћанима. 
Од тада је, заправо, почео развој односа држа-
ве и Цркве у миру и слози. Од када се појавила, 
Црква је била гоњена од стране државе. У Цркви 
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је било толико мученика да је било формирано 
мишљење да Црква и држава не могу ићи заједно, 
јер је држава ту само да би гонила хришћанство. 
Многи од хришћана нису могли схватити да, у 
новој ситуацији, држава која је до јуче гонила 
и убијала, може постати покровитељ. Данас су, 
такође, присутни у Цркви екстреми који понекад 
желе да нагласе да не можемо имати добре односе 
са државом, те треба неговати непријатељски од-
нос. Када су се у четвртом веку појавили они који 
нису могли прихватити нову ситуацију, покуша-
ли су да одласком у пустињу нагласе димензију 
страдања: Црква није од овога света те не може 
бити иста са државом. Није случајно што се овај 
етос премешта у пустињу. Пустињски живот је 
нудио живот у борби и страдању. Зато пустињак 
носи обележје страдања, инсистирајући на томе 
да овај подвиг чини хришћанина да буде то што 
јесте, тј. да није од овог света. Дакле, то је један 
од главних разлога појаве пустињског монаштва 
у четвртом веку. Поједини људи из Цркве, нису 
желели да се помире са новонасталом ситуацијом. 
Хтели су да покажу да је Црква нешто различи-
то од државе, па држава не може бити пријатељ 
Цркви. Као последица оваквог става јавља се по-
треба за пустињачким животом.

Међутим, подвижништво се, у смислу под-
вига као другачијег начина живота, појављује у 
Цркви. Подвиг извире из свете тајне крштења. 
Сада је нужно да одговоримо и на питање шта 
је, у ствари, света тајна крштења. Чињеница да 
је монашки подвиг преузет управо из свете тајне 
крштења итекако има смисла. Сам чин монашења 
је заправо потекао из чина крштења. Појављују 
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се питања, попут оних која се постављају ономе 
који жели да се крсти, затим: постриг, улазак у 
заједницу, исповедање вере, обећања… Ово нам 
показује да изворе подвижништва треба тражи-
ти у крштењу. Стога ћемо у наставку покушати 
да протумачимо неке теолошке символе у самом 
чину крштења.

До данас сачувани чин крштења у православној 
Цркви указује на промену начина живота, одно-
сно на промену тзв. природног у другачији начин 
живота. Онај који се крштава је окренут према за-
паду, док се читају молитве за изгнање злог духа. 
Када, пак, новокрштени треба да исповеди веру, 
тј. сједињење са Христом, као Богом и царем, епи-
скоп, односно свештеник, га позива да се окрене 
ка истоку. Ова символична радња показује да но-
вокрштени треба да промени свој начин живота. 
Окренутост ка западу означава природни начин 
живота, који подразумева да се природно рађамо 
сами, као индивидуе, јер се дете не може родити 
ако се претходно не одвоји од мајке. Касније, у 
сазревању и кроз читав свој живот, дете не може 
бити личност, као једно непоновљиво биће, ако 
се не одвоји од родитеља. Зато, када у доба пу-
бертета дете стекне некакав осећај слободе, прво 
негира породицу и креће да тражи свој пут. Као 
што каже у Светом писму: „Оставиће човек оца 
и матер и прилепиће се жени и биће двоје једно 
тело“ (Пост 2, 24). Дакле, у том добу човек оставља 
оца и матер и узима за милије нешто друго. Пред 
собом, дакле, имамо један природни процес, који 
од човека тражи да се одвоји од другога, уколико 
жели да буде личност, у смислу индивидуе.
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На природној основи, тј. на одвајању од дру-
гог, кроз сва времена је уређивана цивилизација, 
државност, националност, итд. У породичном 
уређењу једна породица не трпи другу, јер се мора 
чувати од других да би сачувала свој интегритет. 
Затим, људи се уједињују и праве некакве племен-
ске савезе, али тако да се једно племе не меша са 
другим. Штавише, потенцира се непријатељство, 
науштрб спајања племена. Државе се, опет, међу 
собом одвајају границама, а друга држава је увек 
непријатељ. Дакле, све је ово природни начин 
постојања који захтева изолацију да бисмо били 
то што смо.

Приликом уласка у Цркву смо позвани да про-
менимо управо природни начин постојања који 
наслеђујемо рођењем. Господ нас позива: „Ко воли 
оца и матер више од мене није мене достојан. Ко 
не остави оца и матер, није мене достојан“ (Мт 10, 
37), или речима: „Оставите све и хајдете за мном. 
Узмите крст свој и пођите за мном“ (Мт 10, 38). На 
питање: „Господе, умро ми је рођак, брат. Да идем 
да га сахраним?“, одговара: „Остави мртве нека 
сахрањују своје мртве, а ти хајде за мном“ (Мт 8, 
21–22). Ове речи одражавају искуство и праксу, 
према којима су људи, постајући хришћани улази-
ли у нови начин живота. Хришћани су престајали 
да се деле по природним, племенским, национал-
ним, друштвеним регулама, као што је у Римској 
империји постојала подела на робове, који су били 
без права, и слободне људе, при чему се ове две 
групе нису међусобно мешале. Међутим, Св. апо-
стол Павле каже: „Нема више ни роба ни слобод-
ног. Сви смо слободни у Господу“ (Кол 3, 11). Дакле, 
нема више деобе, чак ни на мушко и женско (Гал 
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3, 28). У Господу смо сви једно. Нема ни Грка, ни 
Јеврејина, ни Скита (Кол 3, 11). Дакле, нема више 
националне подељености.

Све ово указује да се Црква пројављује као она 
која носи есхатолошки моменат Царства Божјег, 
у коме ћемо сви постојати, не познајући се више 
по породичним везама, већ по односу међусобне 
љубави.

Дакле, крштење управо потенцира потребу 
промене природног начина живота. Међутим, 
да би се то учинило потребан је подвиг, тј. по-
беда над сопственим егоизмом. На пример, по-
требан је подвиг победе над сопственим нацио-
нализмом. Многи људи међу нама желе да виде 
Цркву као средство за остварење националних 
циљева. Отуда и толика бука да је Св. Сава ство-
рио независну Цркву, што нема никакве везе са 
бићем Цркве. Иако Црква не може бити независ-
на, овај догађај је протумачен у једном национал-
ном контексту. Да би била то што је, Црква треба 
да има заједницу са другим помесним црквама. 
У православљу постојимо као много помесних 
цркава, не престајући да будемо једна Црква. 
Епископ који је рукоположен у српској Цркви, је 
епископ за читаву Цркву. Где год епископ српске 
Цркве оде, било код Руса, Бугара, Румуна, Чеха, 
или православних Американаца, заједно слу-
жи са њима, а може и свештеноначалствовати. 
Будући да је постављена на темељу евхаристијског 
сабрања, Црква надилази те границе и ограничења. 
Црква превазилази уска одређења и све што води 
у изолацију и индивидуализам.

У Цркви смо сви браћа, не само зато што се та-
ко ословљавамо, него зато што имамо истинску 
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заједницу. Ако, пак, не може бити Цркве мимо 
сабрања, то значи да ваше присуство на Светој 
Литургији значи моје спасење. Када ословимо 
другога „брате“, подразумева се да га називамо 
извором свог живота, тј. да нам нема постојања 
без тог другога. Опет, ово не значи да ћемо, сада, 
неко кућно или племенско братство заменити 
неким другим. Овде говоримо о нечему што бис-
мо могли назвати онтолошким братством, јер се 
пројављује нешто што није уобичајено у природи: 
у другом човеку видимо извор свог постојања. У 
природи је други човек увек непријатељ и стра-
нац. Чак и када свакодневни живот са другим мо-
жемо окарактерисати као „добар“, јер смо с њим 
провели једно време свог живота, на крају се ис-
постави да смо један за другог странци. Ако не 
искоренимо индивидуализам и егоизам, и ако се 
не отворимо за другога, толико да за њега живи-
мо, тада ћемо бити посесивни, а странац ће нам 
бити сваки који није по нашој мери и који не чи-
ни оно што ми желимо.


