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Предговор

МИР И ПОМИРЕЊЕ

Када кажемо (некад љутито) детету: „Смири се већ једном, буди 
миран!“ - шта хоћемо да кажемо? Кажемо и себи и детету оно што је 
немогуће.

Мира нема, нити ће га бити јер га нема најпре у човеку, а онда и 
у људском друштву. А мир нам је ипак неопходан.

Опет велим, нигде нема мира. Крећу се непрекидно атоми, ћели-
је, неурони у људском мозгу, галаксије у космосу. Живот је вечити не-
мир, али какав? Деструктиван и/или конструктиван?

Бог такође не мирује, Он стално ствара, значи да је у сталном 
покрету, видљивом и невидљивом. Па ипак се у Библији каже да је је-
дан дан у току стварања Бог наменио и себи и нама - миран дан, дан 
одмора. Сва жива бића једном се уморе, траже тај један дан у недељи 
– за предах, за сакупљање нове енергије, за нови немир.

Треба да кажемо шта претходи миру. Нема мира без помирења! 
Почнимо увек од себе. Зар нисмо у сталном сукобу са собом, и ви-
дљивом и невидљивом сукобу. Једном је мишљење хтело да победи 
осећање, други пут обратно. Једном смо некога стварно волели, а он-
да га више не волимо. Свест хоће једно, несвесно нешто сасвим дру-
го, а заборављено надсвесно? Оно би да мири „свађалице“ у нама, да 
нам помогне и донесе оно што је немогуће – помирење супротности и 
тако успостави мир, бар привремено, нека је и краткотрајан, или ства-
ран мир који спрема нове стваралачке немире.
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Почели смо ову скицу од немира космоса са галаксијама, неми-
ром свега видљивог и невидљивог у живом свету. Откуда нам уопште 
идеја мира? Кажемо као верници да је једино у Богу мир, мада смо 
малочас рекли да и Бог ипак не мирује јер непрекидно ствара. Сваки 
други мир личи на смрт.1 Постоји претпоставка да је у нама и нагон 
смрти, Танатос. Ако је то нагон, онда је Бог, као што јесте код старих 
Грка: Бог ноћи, близанац сну (Хипносу).

Али, зар морамо да спавамо? Телесно да, али душевно и духовно 
сан је прави надемонијум. Ето, још једна припрема за нову енергију 
следећег дана, позитивну и / или негативну. Идуће ноћи, у новим сно-
вима, показаће нам се да ли је енергија била позитивна или негативна.

Скоро бих радо да прескочим разговор о миру и рату, немирима 
и сукобима у људском друштву, у државама света и међудржавама, 
о вечном (?) сукобу Истока и Запада. Наравно да нам је свима у дру-
штвима и државама стало до мира; мира, међутим, нема јер нема ни 
помирења. Видели смо да стварног мира нигде нема, а то је зато јер 
се људи не мире међу собом, а онда још мање народи. Као да се људи 
плаше мира који их подсећа на смрт, или и без смрти на смртно до-
садан живот.

Не заборавимо да агресивни нагон у нама (не мора увек да буде 
негативан) нити хоће, нити може да проузрокује или стекне мир.

Како је добро што живимо три људска доба: младост, средње до-
ба и старост. Откуд може младост бити мирна, што не значи да је њи-
хов прородни немир увек само негативан или само позитиван. Откуда 
средње доба може да буде мирно када се дотадашња стечена искуства 
сједињују са стваралачким немиром! Највећа дела у области науке и 
философије, па и у књижевности, стварана су у средњем добу живота.

Откуд старост може да буде мирна када су болести и свакојаке 
бриге које и оптерећују старост. Разуме се да старост није мирна, јер 
паметни људи своде свој живот, преиспитујући га, шта су учинили 
добро, а шта рђаво. Неки људи тек у старости траже Бога, тј. смисао 
живота, дотадашњег живота; други престају да мисле на Бога, препу-
штајући се тзв. судбини.

1 Према неким научницима свет је на чудесан начин настао из тзв. мртве материје.
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Закључак

Не тражимо мир јер га нема! Не тражимо мир, већ помирење! 
Размислимо шта је у основи мира, односно немира: када смо једном 
истински осетили и доживели стваран мир, разумећемо и значење и 
смисао немира.

Трајног мира нема, осим ако смрт не схватимо на такав начин. 
Када нам Исус Христос поручује дивне речи: Дајем вам мир, не као 
што га људи дају – зар Христос није знао како се до стварног мира до-
лази, како је и Он сâм дошао пролазећи кроз мноштво немира (неза-
боравна је Христова молитва у Гетсиманском врту). 

Тражимо упорно, и то свим својим бићем (свим његовим слоје-
вима) да покушамо да нађемо релативну равнотежу између стварног 
Мира и стваралачког Немира.

академик Владета Јеротић 
Српска академија наука и уметности 

Београд, мај 2018.





ĐURO ŠUŠNJIĆ1

RELIGIJA I RELIGIJSKA IDEOLOGIJA

Rezime

Temeljne vrednosti i norme svake svetske religije su iste; to su: pravda, ljubav i mir. 
Otkuda onda nerazumevanje, netrpeljivost, sukobi i ratovi? Očigledno da ove pojave ne 
dolaze iz religije, već iz religijske ideologije (klerikalizma, nacionalizma, fundamentaliz-
ma). Ideologija je gluma istine, a ideolog čovek širokog osmeha i uskog pogleda na svet, 
ponosan na vlastitu ograničenost, i time trajno udaljen od svojih neograničenih moguć-
nosti – udaljen od istine i samog sebe. Samo je bog savršen, a njegova deca to nisu. Zato 
moraju da rade na sebi da bi se usavršili. A to je moguće u razgovoru, u nežnom susretu 
razlika, u njihovom stalnom nadilaženju, bez kraja. To je i danas jedini put vidljiv za spa-
senje. Bolje je bezuspešno razgovarati nego uspešno ratovati. Ulažu se ogromni napori 
da se prevaziđu spoljašnja ograničenja, ali ono što nam je još potrebnije, to su napori za 
prevladavanje unutrašnjih granica – palanke u nama.

Ključne reči: religija, ideologija, ljubav, mir, rat, razgovor

Kada u državi ima dosta razloga za mržnju, 
religija mora da pruži mnogo načina za pomirenje.

Šarl Monteskje

Ako se uporede svetske religije, onda će se ustanoviti da u njiho-
vim učenjima preovlađuju stavovi razumevanja, trpeljivosti, mira i ljuba-
vi. Ako je to tako, a jeste, otkuda onda nerazumevanje, netrpeljivost, su-
kobi i ratovi? Očigledno da ove pojave ne dolaze iz religije. Odakle onda 
dolaze? Dolaze iz religijske ideologije (klerikalizma, nacionalizma, funda-
mentalizma) – kad se vera stavi u službu ograničenih interesa. Prema to-
me, svete reči osnivača svetskih religija ne sadrže ništa što bi ličilo na ne-
trpeljivost, mržnju i rat. Ako bi rat zavisio od vere, onda rata ne bi ni bilo, 
jer su vere po pravilu vere u mir. Sve su vere usvojile zlatno pravilo: „Ne 
čini drugome ono što ne bi želeo da on tebi čini“. 

Temeljne vrednosti i norme svake svetske religije su iste. To su prav-
da, ljubav, mir. U Jevanđelju po Mateju stoji: „Sve što hoćete da vama čine 
ljudi tako činite i vi njima“. U Talmudu, svetoj knjizi jevrejske vere piše: 
„Ono što ti prezireš, nemoj učiniti svome susedu“. Sveta knjiga islamske 

1 Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, redovni profesor u penziji, susnjic@vektor.net
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vere, Kuran, sadrži isto: „Niko od nas nije vernik ako bratu ne želi isto što 
i sebi“. Kineski mudrac Konfučije (551–479 p. n. e.) istakao je tzv. zlatno 
pravilo: „Ne čini drugima ono što ne želiš da oni urade tebi“. Ovo zlatno 
pravilo oduvek je prisutno u ljudskom duhu, pa ga filozofi zovu „princip 
velike starosti“. Ukratko: cela religijska kultura je – univerzalno izražava-
nje mira i ljubavi. Jezik ljubavi je maternji jezik svih svetskih religija. Za-
to Amin Maluf i može reći (u romanu Poremećenost sveta): „Ljubav je bo-
lest od koje niko ne želi da se leči“. 

Dobro se sećam svetih reči iz Kurana: „Natječite se ko će više dobra uči-
niti… Naš bog i vaš bog jedan je bog“. To su zapravo tri imena za jednog bo-
ga, u smislu da je reč o istom sistemu vrednosti.2 Vernici se mole za red i mir 
u sebi i svetu, što znači da su netrpeljivost, mržnja i rat u opreci sa smislom 
vere. Zato Sv. Sava i reče: „Ako je pop grešan, molitva nije“. A u Jevanđe-
lju po Marku se ističe: „Dom moj zvaće se dom molitve za sve narode. A vi 
od njega načiniste hajdučku pećinu“. Može li onda ideolog neke vere da go-
vori u ime vere? Naravno da ne može, jer bi to bila vera protumačena u ideo-
loškom ključu, s obzirom na interes pojedinca ili neke verske zajednice. Za-
to je neophodno da se napravi oštra razlika između vere i verske ideologije.

Svaki sistem vrednosti i normi stoji nasuprot nekom zlu: tako sistem 
vrednosti i normi prerasta u religiju spasenja! Ostvarivanje ovih vredno-
sti i normi gotovo da je jednako definiciji čoveka. Sve vrste kulturnih nor-
mi (verske, moralne, običajne, pravne i sl.) štite čoveka od čoveka, ali sa 
malo uspeha, jer 90% ljudskog bića je iracionalno. A norma je racionalno 
pravilo i deluje na onih desetak posto racionalnog u čoveku. Primer: Ne-
mačka je bila najobrazovanija i najracionalnija nacija u Evropi, a izazvala 
je dva svetska rata sa neviđenim zverstvima. Misliti o čoveku kao o racio-
nalnom ili svesnom biću bez ovog iracionalnog ili nesvesnog, nije mudro. 
Zato ima onih koji misle da između pojmova religija i rat gotovo da nema 
razlike. „Narodi ne ratuju samo zbog zemlje, bogatstva i interesa; oni se 
bore i da bi druge primorali da svet sagledaju onako kao oni“. To se najoči-
glednije pokazuje u tumačenju istorije.3

Ideološki jezik je zatvoren: ideologija je govor koji jedna grupa dr-
ži samoj sebi dajući za pravo svome interesu! Niče bi rekao: „Ideologija 
je koristan način pogrešnog tumačenja vere“. Ideologu nije stalo do isti-
ne već do interesa: zato je on sklon da brani neistinit iskaz ako mu koristi 

2 Šire: Karl Josef Kuschel, Od sporenja k natjecanju religija, Sarajevo–Zagreb, 2003. 
3 Šire: Danijel Bruks, Društvena životinja, Laguna, Beograd, 2012, str. 275. 
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i odbaci istinit ako mu šteti! Kad interesi viču istina se ne može čuti. Još je 
V. Lenjin govorio: „Kad bi interesi ljudi zadirali u geometrijske aksiome, 
ljudi bi ih pobijali“. Čovek je racionalno biće, a mnogo više biće koje raci-
onalizuje. Istina ima svoje heroje, interesi svoje robove. Ideologija je glu-
ma istine. Ideolog je čovek širokog osmeha i uskog pogleda na svet, pono-
san na vlastitu ograničenost, i time trajno udaljen od svojih neograničenih 
mogućnosti – udaljen od istine i samog sebe. 

O ovome govori sledeća pričica. U Severnoj Irskoj, protestantski pa-
stor, katolički sveštenik i jevrejski rabin upustili su se u oštru teološku ra-
spravu. Anđeo, koji se spustio s neba, upita ih da izraze svoje želje u prav-
cu mira i ljubavi. Protestantski pastor je rekao: „Neka svi katolici nestanu 
s našeg lepog ostrva i zavladaće mir“. Katolički sveštenik je rekao: „Kada 
i poslednji protestant ode s naše svete irske zemlje, na ostrvu će biti mir“. 
„A ti rabi?“ upitao je anđeo. „Imaš li neku želju?“ „Nemam“ – rekao je ra-
bin. „Dovoljno je da se ispune želje ove velečasne gospode i biću zadovo-
ljan“.4 

Ono što počinje kao čista ideja završava kao prljava ideologija. Sva-
ka velika religija počela je teološki mudro i završila ideološki glupo: bra-
neći neki ograničeni interes! Ovo važi i za cele kulture. Kultura je proces 
stvaranja opštih značenja: jedni ih prave, drugi kvare, jer ih tumače uvek 
u skladu sa svojim interesima. Kada je krst postao simbol vojnih odreda, a 
ne samo verskih obreda, onda su sve pobede u ratu bile povezane i sa kr-
stom, a ne samo sa mačem. Umesto ideje mira nastupa ideologija rata: kr-
vava svađa braće u istome domu! Počeo je bratoubilački rat između braće 
čije su male razlike izazvale goleme posledice. To nije rat verski, nego rat 
zverski. Dostojevski je u pravu: „Zver ne može nikad da bude tako okrut-
na kao čovek, tako virtuozno, tako umetnički okrutna“. Ubija se obred-
no. „Nasilje postaje razonoda“.5 Nestajala je razlika između simboličkog 
i stvarnog nasilja i silovanja. „Šta ćemo sa dugom, sumornom i strašnom 
istorijom hrišćanskog antisemitizma?“6 „Dobro koje predstavlja naš cilj, 
našu viziju poretka, nekako iščezava kada počne borba za njegovu reali-
zaciju“.7 

4 Antoni de Melo, Od molitve do prosvetljenja, Beograd, 2000, str. 43. 
5 M. Jursenar, Širom otvorenih očiju, Politika – Narodna knjiga, Beograd, 2004, str. 78.
6 Čarls Tejlor, Doba sekularizacije, Službeni glasnik, Beograd, 2011, str. 719. 
7  Op. cit.
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***
Ako je rat naša sudbina, onda svaki pokušaj da se rat izbegne izgle-

da uzaludan. Ako je rat stvar izbora, onda nam se otvara šire polje delova-
nja, kako bi rat nestao iz naše svesti i našeg sveta. Vreme ne isključuje na-
du: naša istorija je otvorena! „Ne boj se malo stado“ (Lk 12, 32). Može li 
se nasilje razumeti u biološkim terminima, ili se moramo osloniti na meta-
biološko? Biološko je ono što delimo sa drugim životinjama. U područje 
metabiološkog se stupa kada se ima potreba za određenjem smisla.8 „Ra-
ščarani svet izgleda kao svet bez smisla“.9 „Ljubi bližnjega svoga kao sa-
moga sebe“ – to je načelo koje vredi, ali se ne slaže sa iskustvom. Nađite 
mi moralno načelo koje se slaže sa iskustvom. Pa zato i jeste načelo, jer je 
postavljeno nasuprot iskustvu, u želji da ga izmeni. 

Ako je u svakoj velikoj verskoj tradiciji bilo mistika, svetaca i mona-
ha, onda je u svakoj bilo protivnika rata, jer mistik, svetac i monah ne vode 
rat protiv drugih, nego ratuju sami sa sobom, protiv svojih grešaka i gre-
hova. Svaki monah, svetac i mistik nastoje da pobede zlo u sebi. Oni su bi-
li čuvari mira i čuvari razlika, a ne zvanična crkva, džamija, sinagoga itd. 
koje su toliko puta pale u zagrljaj svetovnim bogovima. Zvanična vera na 
taj način narušava božanski, vaseljenski, ritualni, moralni i pravni pore-
dak. Kada ljudi vode rat, onda i svoje bogove izvode na bojno polje, a oni 
su do tada mirno boravili u nebeskim visinama – zaruke mača i krsta, iko-
ne i sekire. Nije vera samo jedna ugodna sveta priča kojom se zamagljuje 
jedna neugodna svetovna istina. „Svakako, svako doba u predanju ostav-
lja više traga o svom jadu nego o svojoj sreći. Bolne sudbine postaju isto-
rija“.10 Srećni smo kad nas bar jedna nesreća mimoiđe. Ovde nema mira, ni 
pomirenja, može biti samo primirenja. I danas vredi stara šala o povreme-
nom izbijanju mira – to je veran opis naše stvarnosti. Bolji je i nepravedan 
mir od pravednog rata. Onaj ko ratuje u ime vere čini zločin protiv vere. 

Slobodan Jovanović je govorio da ljudi vode dve vrste borbe, jednu s 
prirodom a drugu između sebe: prva borba se naziva rad a druga rat.11 Rad 
stvara vrednosti, rat ih razara: rad stvara višak vrednosti, rat višak glupo-
sti! Čovek je kadar da povede rat, ali nesposoban da sklopi trajan mir: mir 
se sklapa kada obe ili više strana iznemognu, jer ih neko treći primiri radi 

8 Op. cit., str. 665. 
9 Op. cit., str. 688. 
10 Šire: Johan Hojzinga, Jesen srednjega veka, Matica srpska, Novi Sad, 1991. 
11 Slobodan Jovanović, Sabrana dela, tom 10, BIGZ, Beograd, 1990, str. 326. 
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vlastite koristi. Tako je svaki mir samo predah između dva rata, i opet ta-
ko, u beskraj. „Rat je praznik smrti: on prazni crkve i džamije, a puni gro-
blja.“12

Šta znači priča o kraju istorije (F. Fukujama), to jest o kraju sukoba, 
ako ne nepoznavanje ljudske prirode. Sporovi, sukobi i ratovi upisani su u 
strukturu ljudskog bića i ispisani u njegovoj istoriji, koja je neoboriv pre-
gled i prikaz tih borbi, toga nereda u životu. Ali bez nereda ne bi bilo pro-
mena, a bez reda ne bi bilo tradicije. „Ali rat je prilika za velike plemenite 
akcije, kao i za neopisive zločine i užase.“13 Psi rata povećavaju svoju eko-
nomsku i političku moć, ali sužavaju i poriču svoju čovečnost. Suprotnost 
između dobra i zla je apstraktna, borba između dobrih i zlih ljudi je kon-
kretna. U svakom žitu ima kukolja, u svakom rodu izroda. 

Ludaci su dospeli na vlast, zato i imamo stalne sporove, sukobe i ra-
tove. „Niko, naime, nije tako lud da pre izabere rat nego mir, jer u miru de-
ca sahranjuju svoje očeve a u ratu očevi decu.“14 Johan Galtung uverljivo 
pokazuje i dokazuje da su podsvesne i nesvesne pretpostavke zapadne kul-
ture pune prikrivenog nasilja: to je upravo dihotomno mišljenje (pobeda–
poraz, za–protiv, itd.) koje je u opreci sa jedinstvom sveta… Tu je ideja 
boga i đavola, što u političkom životu odgovara ideji prijatelj-neprijatelj.15 

***

Samo je bog savršen, a njegova deca to nisu. Zato moraju da rade na 
sebi da bi se usavršili. A to je moguće u razgovoru, u nežnom susretu razli-
ka, u njihovom stalnom nadilaženju, bez kraja. To je i danas jedini put vid-
ljiv za spasenje. Stvarni uslovi za razgovor istorijski su pripremljeni sa po-
javom Hristovog učenja o ljubavi, jer nema razgovora među onima koji se 
mrze. U razgovoru se barem ništa ne ruši osim zabluda i laži. Bolje je be-
zuspešno razgovarati nego uspešno ratovati. Ulažu se ogromni napori da 
se prevaziđu spoljašnja ograničenja, ali ono što nam je još potrebnije, to 
su napori za prevladavanje unutrašnjih granica – palanke u nama. Stvara-
nje jedne zajednice, jedne ustanove, ili jedne kulture veoma je sporo i teš-
ko, ali njihovo razbijanje i uništenje brzo i lako. Neki ljudi marljivo rade i 

12 Ivan Cvitković, Sociologija religije, Univerzitetska knjiga, Sarajevo, 1996, str. 105. 
13 Čarls Tejlor, Op. cit., str. 635. 
14 Herodotova istorija, 1, Matica srpska, Novi Sad, 1988, str. 49. 
15 J. Galtung, Mir i sukob, razvoj civilizacija, Službeni glasnik, Beograd, 2009, str. 108. Vi-

deti takođe spise Karla Šmita. 
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grade, da bi neki drugi imali šta da pogaze i poruše. I sâm osećam da reči 
moje, kao ptice bez krila, u nemoći stoje. Samo nam dijalog preostaje kao 
tihi poziv do istine i mira. 
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ĐURO ŠUŠNJIĆ16

RELIGION AND RELIGIOUS IDEOLOGY

Summary

The fundamental values and norms of the world religions are the same: justice, lo-
ve and peace. So, where does then misunderstanding, intolerance, conflicts and wars co-
me from? Obviously, these phenomena do not come from religion, but from religious ide-
ology (clericalism, nationalism, fundamentalism). Ideology is an act of truth, and the ide-
ologist is a man of a wide smile and a narrow view of the world, proud of his own limita-
tions, and permanently away from his unlimited possibilities - from the truth and himse-
lf. Only God is perfect, and his children are not. That’s why they have to work on themse-
lves in order to improve themselves. And this is possible in conversation, in a gentle enco-
unter of differences, in their constant overcoming, overflow, without end. This is still the 
only way to see salvation today. It’s better to talk about it unsuccessfully than to success-
fully wage war. Great efforts are being made to overcome external constraints, but what 
we need more is the effort to overcome the internal borders - provinces inside us.

Key words: religion, ideology, love, peace, war, conversation

16 University of Belgrade, Faculty of Philosophy, professor retired, susnjic@vektor.net
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ZORICA KUBURIĆ1

TEOLOGIJA MIRA

Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi;
to je stav, orijentacija bića prema svetu kao celini.

Erih From

Rezime

Učenja monoteističkih religija, judaizma, islama i hrišćanstva, značajan su temelj 
iz kog se crpe vrednosti i norme ponašanja. Poruke monoteističkih religija zapisane su u 
svetim knjigama i na temelju analize sadržaja Biblije, Starog i Novog Zaveta kao i Kura-
na pronalazimo temelje na kojima se zasnivaju mirovne inicijative. U poglavlju su obra-
đene ključne reči koje se odnose na izgradnju mira i na događaje u kojima se prepozna-
ju primeri inicijative za mir. Postupak istraživanja temelji se na kvalitativnoj analizi sa-
držaja svetih spisa monoteističkih religija koji motivišu ponašanje koje doprinosi miru ili 
pak, podstcanju sukoba, u okviru monoteizma koji je na prostoru Balkana prisutan u hri-
šćanskim verskim zajednicama pravoslavnog, katoličkog, protestantskog organizovanja, 
kao i u okviru islama i judaizma.

Ključne reči: Biblija, Kuran, mir, pomirenje, poverenje, žena.

Analiza sadržaja Biblije i Kurana s aspekta ženskih inicijativa2

Prekretnica koja se dogodila devedesetih godina dvadesetog veka 
ostavila je dubok trag u životima ljudi na području Balkana. Iz jedne ideo-
logije obećanog društvenog razvoja, bratstva i jedinstva i zajedničkih ritu-
ala, dogodio se sunovrat raspada države, ideologije i nezamislivi građan-
ski rat koji je ostavio duboke posledice na svim područjima ovog lokalite-

1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet; zorica.kuburic@ff.uns.ac.rs
2 Ovaj tekst je proširena verzija rada  na istraživanju sprovedenom krajem 2017. godine u 

okviru Programa Ekumenske inicijative žena za stipendiranje naučnica koje se bave ženskim ljud-
skim pravima, mirovnim studijama i aktivizmom, te međuetničkim i međureligijskim odnosima 
u Jugoistočnoj Evropi. Sadržaj izražava isključivo stavove njihovih autorki i ne predstavlja nuž-
no i službene stavove Ekumenske inicijative žena. Na hrvatskom i engleskom jeziku rad je dostu-
pan na: www.eiz.hr.
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ta. Bauk komunizma predvođen ateizmom kao naučnim pogledom na svet, 
koji je plašio Zapad, pao je kao kula od karata i doneo promene na svim 
područjima, a jedno od njih kojim se u ovom radu bavimo, jeste religija.

Moć verskih zajednica ojačala je tamo gde je više od pola veka bila 
marginalizovana. Identiteti su se transformisali iz različitih pobuda, kako 
unutrašnjih potreba tako i spoljašnjih pritisaka. Pitanje od koga polazim u 
ovom istraživanju jeste pitanje verskih poruka koje mogu inspirisati prak-
su pomirenja na nivou ponašanja i društvenog angažovanja žena, vernica 
različitih monoteističkih religija.

U svom dosadašnjem radu bila sam značajno orijentisana na proces 
pomirenja i ulogu religije u izgradnji mira, posebno radeći na projektu: Re-
conciliation and Trust Building in Bosnia and Hercegovina, u saradnji sa 
Univerzitetom u Edinburgu (Wilkes et. al. 2013). Bilo je to istraživanje ko-
je se baziralo na stavovima opšte populacije prema pitanjima pomirenja i 
mogućnosti zajedničkog života koje se temelji kako na iskustvu rata, izbe-
glištva, tako i na većinsko-manjinskom položaju unutar grada u kome ži-
ve, budući da su versko nacionalni identiteti omeđili prostor. Proces pomi-
renja oslanja se na poverenje, a ono je deo širokog spektra uticaja. Od svih 
relevantnih institucija koje imaju moć uticaja, prema istraživanjima Bal-
kan Monitora (Kuburić i Kuburić, 2010), religija je dobila zavidno mesto.

Analizu sadržaja Biblije po pitanju sećanja i zaboravljanja (Kuburić, 
2016a) radila sam po ključnim rečima (sintagmama): „pamti“, „ne zabo-
ravi“, „zaboravi“ i „sećaj se“. Polazeći od tog istraživanja u razumevanju 
ključnih poruka Biblije i vrednostima na kojima se može graditi razumeva-
nje drugih relevantnih poruka, izdvajam poruku da se pamti „dan oslobođe-
nja od ropstva“, dan slobode, što upućuje da je sloboda najveća vrednost, da 
je dan oslobođenja „dan za sećanje“. Druga poruka upućuje na „dan osvete“, 
dan istrebljenja neprijatelja u kojoj se naglašava Božija osveta, da Bog, a ne 
čovek, briše sećanje i spomen na neprijatelje. U potrazi za razumevanjem vi-
šeslojnog značenja reči „sloboda“, uradila sam (Kuburić, 2017a) analizu sa-
držaja Biblije i na temelju 104 stiha u kojima se spominje reč sloboda, u po-
kušaju da odgovorim na pitanja: da li je moguća sloboda mišljenja kada je 
reč o verskim učenjima; da li je Biblija temelj za dogmu ili dijalog; kakav 
je biblijski narativ o problemu slobode i kako se temeljne vrednosti Biblije 
konkretizuju u praktičnoj primeni svakodnevnice.

Dekalog kao centralno mesto Biblije (2. Moj. 20:1-17), predstavlja 
konkretizaciju religijskih vrednosti. Hijerarhija moći koju neguje mono-
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teizam jeste hijerarhija koja poštuje Darodavca života, jer je život najve-
ća vrednost. Da hijerarhija ima svoju vertikalu ukazuje Peta zapovest koja 
preporučuje poštovanje oca i majke, poštovanje onih koji su preneli život. 
Šesta zapovest, takođe, brani život od nasilja jer je najveća vrednost za ko-
ju monoteizam pronalazi rešenje u teologiji spasenja, ne samo restriktiv-
nim merama, već i proživotnim akcijama prevazilaženja smrtnosti u kon-
ceptu vaskrsenja. Sedma zapovest ukazuje na važnost ljubavi kao vredno-
sti i u bračnoj dijadi.

Osma zapovest čuva granice vlasništva, poštuje pravo posedovanja. 
Deveta zapovest brani istinu kao vrednost u nameri zaštite drugog od laž-
nog svedočenja. Deseta zapovest je kruna zapovestima jer ukazuje na zna-
čaj unutrašnje čistote, na moralni zakon koji je u venama. „Ne poželeti tu-
đe“ kao ispunjenje zakona i „poželeti tuđe“ kao prekršaj zakona. Ovom 
starozavetnom konceptu pridružuje se Hristov komentar na 7. zapovest: 
„A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio 
preljubu u srcu svojemu“ (Matej, 5:28).

Razlika je u tome što je legalitet dovoljna forma za drugoga, ali ka-
da govorimo o moralnosti i čistoj savesti onda je čovek sâm sebi zakon. 
Ako u ovom kontekstu primenimo Hristove reči: „Ne sudite da vam se ne 
sudi“ (Matej, 7:1) onda možemo zaključiti da je samo autonomna moral-
nost ona koja određuje moralnost. Kad procenjujemo tuđe postupke, čove-
ku nije dato pravo da procenjuje motive, dovoljno je da njihovi postupci 
zadovoljavaju princip legaliteta, da budemo zadovoljni time da drugi po-
štuje slovo zakona.

Zapovesti imaju dve varijante odnosa prema drugom: „Činiti“ - na-
laže postupanje i „ne činiti“ nalaže zabranu. Zlatno pravilo postupanja 
ima dve varijante, ne činiti drugome ono što ne želiš da drugi čini tebi 
i činiti drugome ono što želiš da drugi čini tebi. Reciprocitet ovde po-
drazumeva zajednički vrednosni sistem. Zato pojedinačno ne može bi-
ti uvek univerzalno, ali to ne smeta da univerzalno ima svoju primenu u 
pojedinačnom. Ako želimo drugog da ugostimo to znači da treba da po-
znajemo i poštujemo stil života kojim drugi živi, bez nametanja vlasti-
tog drugome. Konkretno mislim na „čistu“ i „nečistu hranu“ koja različi-
te religijske identitete dovodi do tačke razdvajanja.

Integracija religijskih vrednosti je u sveobuhvatnom pojmu „ljubav“ 
koji se raslojava u odnosu čoveka prema Bogu, prema sebi, prema bližnji-
ma (Matej 22:37-39). Starozavetno podsećanje glasi: „Nego da pamtite i 
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tvorite sve zapovesti moje, i budete sveti Bogu svojemu“ (4. Moj. 15:40). 
Teologija integriteta (Kuburić, 2016b) se bazira na ishodima koji su proži-
majući i razvojni i obuhvataju celinu bića koje se približava pojmu „sveto-
sti“. Novozavetno podsećanje odvija se u obredu pranja nogu, koji je po-
vezan s praštanjem greha i pripremom za obred Večere Gospodnje. U tom 
kontekstu teologija se čita u delovanju, u praksi, u primeni: „Kad ovo zna-
te, blago vama ako ga izvršujete“ (Jovan 13:17).

U ovom radu nastavljam da tragam za porukama svetih knjiga na koj-
ma se gradi praksa izgradnje mira, praksa u kojoj je moguće čuvati vred-
nosti poput života, ljubavi, slobode. Putem analize sadržaja Biblije i Ku-
rana istražujem pitanje mira i pomirenja na teorijski način promišljanja o 
mogućim interpretacijama. Pitanja koja pokrećem u samom radu odnose 
se na ohrabrivanje žena u procesu aktivnog učestvovanja kako u verskom 
tako i u društvenom životu na temelju poruka koje se mogu iščitavati iz 
pisanog teksta. Ključne reči koje su predstavljene su „mir“, „poverenje“ i 
„pomirenje“. Pitanja koja mene najviše pokreću na razmišljanje jesu: Na 
koji način je moguće doprineti miru i nenasilju u savremenim uslovima ži-
vota, da li se istorija ponavlja, da li se obrasci stari više milenijuma mogu 
razumeti i primeniti u savremenim uslovima?

Religijska kultura i njena moć

Đuro Šušnjić (2015) u svojoj knjizi „Teorije kulture“, koja je nastala 
na temelju prethodnih knjiga kao što su „Znati i verovati“ (1995), „Dijalog 
i tolerancija“ (1997), „Religija I i II“ (1998), zauzima stav da je ne samo 
dobro da postoje različite kulture, nego je dobro i da postoje različiti nači-
ni života u skladu sa tim kulturama, jer tada ljudi mogu biti slobodni i bira-
ti kako će misliti i živeti. Dijaloška teorija kulture omogućava sučeljavanje 
posebnih saznajnih i vrednosnih gledišta, kako bi se doprlo do zajedničkog 
saznajnog i vrednosnog jezgra, koje omogućava zajednički život svih po-
sebnih kultura. Istina, dobrota, pravda, lepota i svetost života jesu vredno-
sti koje ne gube na vrednosti kada se dele među kulturama. Različite druš-
tvene i kulturne grupe mogu se uključiti u društvo i državu uz zadržavanje 
svoje etničke i kulturne posebnosti.

Kakav doprinos daju svetske religije kulturi svakodnevnog života? 
Mogu li ideji o univerzalnim ljudskim pravima i slobodama da pomognu 
velike, svetske religije? Đuro Šušnjić (2015) smatra da samo one religije 
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koje u svojim temeljima imaju univerzalne vrednosti i norme, saglasne su 
sa univerzalnim ljudskim pravima i slobodama (prirodnim, građanskim i 
ličnim). Preko tih zajedničkih vrednosti ljudi postaju svesni da su braća i 
sestre jedne velike porodice, čovečanstva. Monoteističke religije upravo 
nose tu baštinu samom idejom o Jednom Bogu, Tvorcu koji je uzrok posto-
janja postavio na temeljima apstraktnih vrednosti koje se u pisanom tek-
stu konkretizuju do detalja. Ove vrednosti i norme postoje da bi se po nji-
ma živelo.

Međutim, problemi ipak postoje, problemi društvenih sukoba koji re-
ligiju koriste, ne da bi vršila funkciju integracije, već da bi bila dezintegra-
tivni faktor. Da li je reč o zloupotrebi religije ili o njenoj suštini? Ivan Cvit-
ković (2011), u knjizi Moj susjed musliman smatra da je reč o izdaji reli-
gije. Reči koje se najčešće pojavljuju u ovoj knjizi su reč „tolerancija“ (na 
60 stranica) i „dijalog“ (na 55 stranica) kao vapaj za mirom. S druge stra-
ne reč „nasilje“ pojavljuje se na 38 stranica knjige i učestalošću pojavlji-
vanja upozorava na tamnu stranu svakodnevnice. Cvitković (2011:74) po-
stavlja pitanje: „Je li sreća svijeta da nitko nema monopol nad Bogom?“

Da li je religija bila i da li će biti povod mira ili sukoba? Da li je pisana 
baština koja se čuva i prenosi s generacije na generaciju dovoljna da prenese 
vrednosti i norme i da li su one primenjive u savremenim uslovima? To pita-
nje savremenosti starih spisa, Biblije i Kurana, kao i savremene interpretacije 
potražićemo na konkretnim primerima udžbenika verske nastave pravoslav-
ne i islamske tradicije, budući da je pravoslavlje dominantna religija na Bal-
kanu koja se susreće s islamom.

Metodologija istraživanja

Predmet ovog istraživanja su tekstovi monoteističkih religija, judaiz-
ma, islama i hrišćanstva, koji su postavili značajan temelj na kome se gra-
de vrednosti i norme ponašanja. Budući da značenje koje vernici imaju u 
odnosu na Bibliju i Kuran nije podjednako u hrišćanstvu i islamu, u ovom 
radu ne upoređujem knjige, već vrednosti. Suštinska razlika između Ku-
rana i Biblije u odnosu na teološko razumevanje jeste da je za muslimane 
Kuran Božija Reč, dok je za hrišćane Isus Hristos Božija Reč. Takođe je 
značajno da naglasim da se čak ni unutar iste religije, npr. hrišćanstva, ne 
pridaje isto značenje i važnost Bibliji. Stoga ni udžbenike verske nastave 
koji su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola ne upoređujem, već 
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tragam za porukama koje se odnose na predmet mog istraživanja povezan 
s mirovnim inicijativama.

Podatke sam obradila analizom sadržaja pisanog teksta putem stati-
stičkog programa MAXQDA. Osnovni skup dokumenata na kojima sam 
provela analizu sadrži: Sveto pismo ili Biblija Starog i Novog zaveta, no-
vi savremeni prevod koji je pripremio Institut za jevrejski jezik (2010) i 
Kuran, prevod Besim Korkut (1977)3. Radi upoređivanja pojedinih tek-
stova koristila sam i štampanu verziju Biblije u prevodu Đure Daniči-
ća i Vuka Stefanovića Karadžića kao i Kuran časni (1978) koji su preve-
li Hafiz Muhammed Pandža i Džemaluddin Čaušević. Od udžbenika za 
versku nastavu analizirala sam sadržaj udžbenika pravoslavnog katihi-
zisa za prvi razred osnovne škole (Nikolić, 2017) i šesti razred osnovne 
škole (Nikolić, 2017). Takođe sam uradila analizu udžbenika za treći ra-
zred srednje škole pravoslavnog katihizisa (Midić, 2005). Od udžbenika 
islamske veronauke obradila sam udžbenik za prvi razred osnovne škole 
(Begović, 2008) i udžbenik za treći razred srednje škole (Isanović, Bego-
vić, Jusić, 2012) koji se koristi u Bosni i Hercegovini.

Ukupan broj pretraženih stranica iz kojih sam izdvojila skup segme-
nata u kojima se pojavljuju pretražene reči je 2005. Odabrani prevod Bi-
blije ima 865 stranica, bez dodataka 845. Kuran ima 609 stranica. Ukupan 
broj stranica udžbenika za versku nastavu je 531, od čega je za pravoslav-
nu versku nastavu 260 stranica a za islamsku 271. Poruke monoteističkih 
religija zapisane su u svetim knjigama i na osnovu analize sadržaja pro-
nalazim temelje na kojima se mogu zasnivati mirovne inicijative. Hipote-
za od koje polazim jest da su poruke svetih spisa usmerene na izgradnju 
mira, te da su značajne žene u svetopisamskim pričama nositeljice mirov-
nih poruka.

Za analize sadržaja pošla sam od pretraživanja Biblije, Starog i No-
vog zaveta, i Kurana u celosti po sledećim ključnim rečima: mir, pomire-
nje i poverenje. Na taj su način izdvojeni segmenti koji u celini predstav-
ljaju poruku s tematizacijom mira, ili segmenti koji opisuju događaj u ko-
jem se prepoznaje primer inicijative za mir, bez obzira na uspešnost njego-
vog dostizanja. Prema tome, osnovne jedinice analize su tekstovi s opisi-
ma događaja koji sadrže reč mir ili izvedenicu od date reči te poruke mira, 
i to isključivo one koje sadrže reč mir ili njenu izvedenicu.

3 http://revelationtoday.ucoz.com/Biblija_nsp.pdf; http://quran.ksu.edu.sa/index.
php?l=bs#aya=41_47&m=hafs&qaree=husary&trans=bs_korkut (pristupljeno 1. 3. 2018).
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Kategorizaciju segmenata u izabranim prevodima svetih knjiga 
izvodila sam prema različitim kriterijima. Reč mir obrađivala sam u kon-
tekstu svakodnevnog govora, kao na primer u pozdravu. Mir sam posma-
trala i u kontekstu trajanja mira. Uzroci uznemirenosti bili su nova ka-
tegorija u kojoj sam razvrstala sva ona mesta koja su praćena nekom vr-
stom uznemirenosti, poput Božje objave, ličnog unutrašnjeg stanja, druš-
tvene situacije ili nepravilnog odnosa s bližnjima. Tekstove koji su isti-
cali ulogu žena u procesu pomirenja birala sam po kriterijumu da se u 
istom segmentu nalazi i reč žena i reč mir; tako je izdvojen segment pre-
ma rodu, s likovima žena koje posreduju u pomirenju. Izdvojila sam ista-
knute slučajeve žena koje su doprinele miru, i to je eksplicirano upo-
trebom reči mir ili pomirenje u odabranom segmentu. Jedan broj biblij-
skih tekstova upućuje na mir koji zavisi od Boga, stoga sam ga katego-
rizirala u spoljašnji lokus kontrole, koji upućuje da nema drugog nači-
na kojim čovek može zadobiti mir osim verovanja u Božju zaštitu i Bož-
ju moć, oslanjajući se na Boga koji daje mir. Sledeći segment kategori-
zacije odnosi se na unutrašnji lokus kontrole, na stavove i postupke koji-
ma čovek sâm inicira mir. U tekstu sam se više usredsredila na unutraš-
nji lokus kontrole, na istraživanje stavova i postupaka koji su u svetim 
knjigama predstavljeni da doprinose miru. Smisao mira odgovara na pi-
tanje o svrsi mira, zašto je mir potreban – tako, na primer, mir doprinosi 
višoj racionalnosti i boljem rešavanju problema. U radu razmatram i pi-
tanje koje su to vrednosti zbog kojih je mir značajan, tj. koje se vredno-
sti mirom promovišu.

Rezultati istraživanja

Prema pretraživanju riječi mir, njenih gramatičkih varijacija i izve-
denica u čijem oblikovanju učestvuje (kao što su reči pomirenje, izmire-
nje, primirje) izdvojeno je u Bibliji 327 segmenata, a u Kuranu 26. Veći 
broj tekstova u kojima se koristi reč mir u Bibliji delimično je povezan sa 
većim brojem stranica koje Biblija ima u odnosu na Kuran. Još sam spro-
vela pretragu reči poverenje/povjerenje i njenih gramatičkih varijanti, te 
je ovom pretragom u Bibliji izdvojeno 5 segmenata, od čega su 2 u Sta-
rom zavetu, 3 u Novom zavetu, a u analiziranom prevodu Kurana izdvo-
jena su 2 segmenta (Tabela 1).
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Tabela 1. Broj segmenata koji sadrže reči mir i poverenje

Biblija Kuran
Mir 327 26
Poverenje 5 2

Na grafikonu br. 1. prikazane su kategorije u koje sam podelila 353 
tematizacija mira u Kuranu i u Bibliji. Prema rezultatima tematizacije se-
gmenata u kojima se pojavljuje reč mir, gotovo se polovina (48%) odno-
si na ljudski doprinos miru, koji upućuje na ono što je u osnovi mira a u 
vlasti je ljudskog ponašanja. Mir se u tim tekstovima pojavljuje u kontek-
stu svrhe, dobrobiti koje mir donosi, u kontekstu kognitivnog razumeva-
nja mira kao vrednosti, u kontekstu kontrole emocija i racionalnog pona-
šanja koje dovodi do mira.

Uzroci čovekove uznemirenosti prikazani su u 24% tekstova. Tek-
stovi upućuju na uznemirenost koja dolazi iz različitih izvora koje sam 
podelila na izvore Božje objave, proročke propovedi, verske netoleranci-
je, lažna svedočenja, izdaje, nasilje, nepravde, teskobu jer varalice imaju 
mir, zgrtanje nepravednog dobitka, osećaj krivice zbog greha, uznemire-
nje snovima.

Tekstove koji povezuju mir s Božjom moći, u kojima se Bogu prepu-
šta da donese mir, u kojima se verom gleda u Božju zaštitu, označila sam 
spoljašnjim lokusom kontrole. Mir se daje i uzima ljudima. Tu se u 16% 
tekstova upućuje na situacije u kojima se Gospod bori, Bog donosi mir i 
stvara nevolju, čovek u miru leže i spava pod Božjom zaštitom, Bog daje 
mir i pobeđuje zlo, posredovanjem Hrista vernici imaju mir, a u svetu ne-
volju, oslobođeni krivice i pomireni s Bogom Hristovom smrću, Bog mira 
uskrsava Hrista i oprema ljude dobrotom.

Mir u svakodnevnom govoru upotrebljava se u 11% tekstova. Tu se 
mir koristi u pozdravu, da se umnoži mir i blagodat, postavlja se pitanje je 
li neko dolazi u miru, s kakvim namerama se ljudi susreću u svakodnevnoj 
komunikaciji. Pozdrav prilikom rastanka upućivao je da se ide u miru, da 
se ide s mirom. Stiče se utisak da je mir bio svakodnevno prisutan u me-
đuljudskoj komunikaciji, mir kao unutrašnja i spoljašnja vrednost. Traja-
nje mira se često povezuje s karakterom političke vlasti i osobinama njenih 
vladara, pri čemu su za mir obično bili zaslužni vladari koji su bili mudri, 
poslušni i verni zakonima kojima su očuvali mir. Ponekad je mir trajao 40 
godina, ponekad 80. Jedno od objašnjenja iz udžbenika za islamsku ver-
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sku nastavu jeste da čovek često ne zna da ceni mir koji ima, dok ga ne iz-
gubi. Istinski vernici svakodnevno potvrđuju vrednosti kao što su mir, lju-
bav, tolerancija i odgovornost.

Na kraju, u grafikonu 1. primećujem da se u 1% segmenata pojavlju-
ju tekstovi u kojima je mir direktno povezan sa reči žena. Sa aspekta žen-
skih inicijativa, ove tekstove sam posebno analizirala u širem kontekstu 
poglavlja koje opisuje događaj, a ne samo rečenicu koja najavljuje poveza-
nost s mirom. Neke od njih bile su na vlasti i imale moć, neke su mir zado-
bile mudrošću, a neke silom. U tom dijapazonu mogućeg otkrivaju se stra-
tegije koje doprinose miru kako žena koje se pamte po imenu i prezimenu, 
tako i onih koje se nazivaju „mudra žena“ ili „jedna žena“.

Grafikon 1. Kategorizacija segmenata iz svetih 
knjiga koji sadrže reči mir ili njene izvedenice

POVERENJE

Poverenje na individualnom planu formira se u prvoj godini života i 
prepoznaje u pozitivnom stavu prema sebi i drugima, u dobrom snu i od-
sustvu uznemirenosti (Erikson, 1963). Poverenje se zasniva na osećanju da 
postoje ljudi na koje se može računati i da je ovaj svet sigurno mesto za ži-
vot (Zigler, Stevenson, 1993). Osećanje poverenja u druge, kao i samopo-
uzdanje, najbitniji su preduslovi mentalnog zdravlja, zato je primarno važ-
no raditi na izgradnji poverenja (Kuburić, 2009; Kuburić, 2011).
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Poverenje stoji u temelju svih međuljudskih odnosa. Kada se sklapa 
brak, taj odnos je bez poverenja nezamisliv. Osim ove dijade emocional-
nosti, iz koje i nastaje porodica i na kojoj se temelji društvena repodukci-
ja, i svaka druga grupa kao svoj integrativni faktor ima odnos poverenja. 
Poverenje je presudno i u religiji; ono je usmereno pre svega prema Bogu.

Dakle, ako je moguće paralelno posmatrati razvoj pojedinca i razvoj 
društva, poverenje je ono bez čega se ne može graditi nijedna zajednica, od 
bračne do državne. Balkan je prostor koji svojom burnom istorijom talo-
ži slojeve nepoverenja prema drugome, posebno prema osvajačima. U isto 
vreme u svakodnevnom životu susrećemo toplinu odnosa i srdačnost ljudi 
koja se prepoznaje u gostoprimstvu, dobroti i otvorenosti prema drugome. 
Između krajnosti potpunog poverenja i potpunog nepoverenja stoje broj-
ni varijeteti realnog života koji su se utkali u mišljenja, stavove i ponaša-
nja ljudi na ovom prostoru.

Poverenje u Bibliji

Iz analize sadržaja Biblije, u pretraživanju pojavljivanja reči povere-
nje, pronalazimo poruke da je Bog onaj ko je dostojan poverenja, da je čo-
vek dostojan poverenja ako mu Bog ukaže milosrđe i ako je on prihvatio 
tu odgovornost. Međutim, samo poverenje je proces koji se izgrađuje i ru-
ši u dinamici svakodnevnog života. Poverenje građeno na lažima ne do-
nosi čoveku korist. Nedostojni poverenja u novozavetnom diskursu su pre 
svega oni koji čine nasilje nad vrednostima života, istine, pravde, vernosti. 
Poverenje je samo po sebi dobro ako se gradi na univerzalnim vrednosti-
ma koje podržavaju istinu, pravdu i život. Stihovi iz Biblije na koje se po-
zivam su oni koji u sebi nose reč poverenje.

Dostojno poverenja je pre svega Gospodnje ime: „Neka je dostojno 
poverenja i veliko tvoje ime doveka: Gospod nad vojskama, Izraelov Bog, 
zaista je Bog nad Izraelom“ (1. Dnevnika 17,24). Citiraću dva stiha koji 
govore o čoveku koji za sebe smatra da je dostojan poverenja: „A za one 
koji nisu u braku nemam zapovest od Gospoda, nego iznosim svoje mišlje-
nje kao čovek koji je dostojan poverenja jer mu je Gospod ukazao milosr-
đe“ (1. Korinćanima 7,25). „Zahvalan sam Hristu Isusu, našem Gospodu, 
koji mi je dao snagu, jer me je smatrao dostojnim poverenja i postavio me 
je u službu“ (1.Timotiju 1,12).
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U Novom zavetu pojavljuje se tekst u kojem se kazuje da poverenje 
ili nepoverenje može biti prouzrokovano dobrim poznavanjem onoga u 
koga se ima ili nema poverenje. Tako Hristos nije imao poverenje jer ih je 
poznavao: „Ali Isus nije imao poverenja u njih jer ih je sve poznavao i ni-
je trebalo da mu iko svedoči o čoveku, jer je sâm znao šta je čoveku u sr-
cu“ (Jovan 2, 24-25). U Starom zavetu, kao poveznicu za razumevanje po-
uzdanosti čoveka kao bića, pronalazimo tekst koji kaže da je proklet čo-
vek koji se uzda u čoveka, a srce mu se odvraća od Boga (Jeremija 17,5).

Poverenje u Bibliji bazirano je na istini kao vrednosti koja se gradi na 
temelju održane reči i ispunjenih obećanja, a ne na načinu na koji se obe-
ćanje daje. Zakletve i svedoci, bilo muškog ili ženskog pola, kao zakonska 
forma nisu dovoljni kada je reč o duhovnoj interpretaciji zakona. Hristos 
u propovedi kaže: „Dakle, neka bude vaša reč: da, da; ne, ne; a što je više 
od toga oda zla je.“ (Matej, 5:37).  To duhovno razumevanje zakona pro-
izlazi iz preobražaja koji čovek doživi prelaskom iz stanja oslanjanja na 
prevarljive želje u stanje obnovljenog uma koji se oslanja na pravdu i isti-
nu u svom ponašanju. 

Međutim, čini se da nije dovoljna istina sama po sebi, njena vrednost 
meri se u odnosu na opšte dobro. Moć slobode izbora i orijentacije na ono 
što je dobro, uprkos sveprisutnom zlu, kao pozitivna orijentacija nalazi se 
u savetu apostola: „Nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vašijeh, nego sa-
mo što je dobro za napredovanje vere da dâ blagodat onima koji slušaju“ 
(Efescima, 4:23-29).

Taj nepouzdani čovek i pored toga što ga je Bog stvorio dobrim, svo-
jim ponašanjem dovodi do nepoverenja i izneveravanja čak i sebe samoga. 
Laž i njena nefunkcionalnost kao i licemerno ponašanje bez griže savesti 
iskazano je u rečima: „Ali vi svoje poverenje polažete u lažne reči – a od 
toga nikakve koristi nema. Zar možete krasti, ubijati, preljubu činiti, laž-
no se zaklinjati, prinositi kad Valu i ići za drugim bogovima koje niste po-
znavali, a onda doći i stati pred mene u ovom domu koji nosi moje ime, pa 
zatim reći: Izbavićemo se, iako činite sve te gadosti?“ (Jeremija 7, 8-10).

Poverenje u Kuranu

Značaj međusobnog poverenja i njegovog očuvanja istaknut je slede-
ćim citatom: „O vernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svesno međusobno 
poverenje ne proigravajte“ (Sura 8,27). U prevodu Kurana (Pandža i Čau-
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šević) piše: „O pravovjerni, ne činite izdaje Bogu i Poslaniku i ne proigraj-
te (time dato) vama povjerenje, a vi to znate“.  Sura Enfal 8:27 govori o važ-
nosti čuvanja poverenog emaneta i onog što je preuzeto u veri, ali i među-
sobnog poverenja kada se o nečemu ljudi dogovore. Zanimljivo je da se ov-
de u istu ravan stavlja poverenje prema Bogu i Poslaniku i poverenje među 
ljudima, što govori o tome koliko je poverenje važno. Takođe, jezik je nared-
bodavan, nije rečeno da „nije dobro“ ili „nije lepo“, već „ne činite izdaje“.

U tekstu Kurana u kojem je reč o pozajmljivanju i podsticanju među-
sobnog poverenju stoji: „Ako ste na putu, a ne nađete pisara, onda uzmite za-
log. A ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano po-
vjerenje i neka se boji Allaha, Gospodara svoga“ (Sura 2,283). Kada je reč o 
svedocima, navodi se detalj u kome saznajemo da jednog muškarca svedo-
ka mogu zameniti dve žene: „I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, a 
ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene, koje pri-
hvaćate kao svjedoke; ako jedna od njih dvoje zaboravi, neka je druga pod-
sjeti“ (Sura 2,282).

U Kuranu se naglašava značaj poverenja koje se gradi ponašanjem. 
U prevodu Kurana (Pandža i Čaušević) čitamo nastavak teme o obaveza-
ma i ugovorima: „A ako budete na putu i ne nađete pisara (koji će utvrdi-
ti vaše poslovanje), uzimajte (tada) zalog. I ako jedan od vas ima povjere-
nje u drugoga, neka dužnik vrati (svome povjereniku) ono što je uzeo u po-
vjerenju (bez zaloga ili pisanog ugovora) I neka se boji svoga Gospodara. 
Ne skrivajte svjedočenja, a tko ga skriva srce mu je griješno. Bog zna što 
vi radite“ (Sura 2,283).

Druga sura (Bekara 2:282-283) naglašava važnost zapisivanja dogo-
vorenog u ekonomskim transakcijama jer u to vreme se nije baš mnogo pi-
salo, već su se sklapali usmeni ugovori. Ovde se skreće pažnja da se po-
suđeni novac zapiše kako bi se moglo adekvanto reagovati. Prema objaš-
njenju Zilke Spahić Šiljak spomenut je jedan muškarac i dve žene zato što 
u to vreme žene nisu trgovale direktno već preko muških posrednika kao 
što je slučaj sa Hatidžom, prvom suprugom Poslanika Muhammeda. Ka-
ko nisu imale iskustva i nisu poznavale terminologiju, onda se daje mo-
gućnost, ako nema muškaraca da to budu dve žene da jedna drugu podse-
te ako zaborave jer je to nepoznata oblast ženama. Kao primer danas ka-
da neko uzima kredit sa svim terminima lizinga, zateznih kamata i slično, 
treba imati osobu koja se u to koliko-toliko razume da ne bi bila prevare-
na (Spahić Šiljak, 2003).
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POMIRENJE

Budući da živimo u svetu mnogih suprotnosti, reč pomirenje upućuje 
na nešto što prethodi miru. Stoga sam potražila tekstove koji osmišljavaju 
potrebu pomirenja i poruke koje se u Bibliji navode. Ono što ovaj svet či-
ni mestom nemira jeste prisustvo zla. Jedno od ključnih pitanja teologije 
monoteističkih religija jeste upitanost čoveka nad patnjom nedužnih, bu-
dući da je Bog predstavljen kao apsolutno dobro (problem teodikeje) (Ku-
burić, 2007).

Da bi čovek mogao da prihvati realnost onakvu kakva jeste, potreb-
no je da prihvati postojanje kako dobra, tako i zla u svetu, i da svoj život 
osmišljava u odnosu na realnost. Temelj mentalnog zdravlja jeste u prihva-
tanju vlastite slobode kao prava i odgovornosti (Kuburić, 2017a).

Čini se da je iznad Božije moći vrednost slobode izbora, te time se 
i čoveku pripisuje moć, koja prevazilazi Božiju moć. S druge strane čo-
vek nosi odgovornost koja prevazilazi njegove moći. Tako se pojavlju-
je hrišćanstvo kao religija koja u novozavetnom duhu posreduje kao Cr-
kva nošena porukom Hristovog posredovanja za spasenje sveta. Pretra-
gom u Bibliji po ključnoj reči pomirenje pronalazimo tekstove koji po-
zivaju pre svega na pomirenje s Bogom.

Pretraživanjem po ključnim rečima: pomirenje, izmirenje i primirje 
i njihovih gramatičkih varijacija u Bibliji koja je analizirana, izdvojeno 
je 17 segmenata, od čega su 2 u Starom zavetu, 15 u Novom zavetu, a u 
analiziranom prevodu Kurana izdvojeno je 7 segmenata (Tabela 2). Ove 
sam segmente tretirala kao podskup skupa segmenata izdvojenih pretra-
gom reči mir, jer predstavljaju izvedenice. Tako pod temom pomirenja 
obradiću i poruke i događaje koji ne upotrebljavaju reči pomirenje, izmi-
renje, primirje, već preko različitih oblika koji sadrže reči mir (npr. „ne 
želiš da se miriš“) govore o razdobljima nemira i načinima njihovog re-
šavanja, a ne o razdobljma mira.

Tabela 2. Broj segmenata koji sadrže reči pomirenje/izmirenje/primirje

Biblija Kuran
Pomirenje/izmirenje/primirje 17 7
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Pomirenje u Bibliji

Svrha postojanja verske zajednice jeste u pomirenju čoveka s Bogom 
i to se očituje u nalazu da 53% (9 od 17) segmenata s rečima pomirenje, 
izmirenje, primirje govori o pomirenju čoveka s Bogom i posredovanju u 
pomirenju drugih ljudi s Bogom. Inicijativa je krenula od Boga, koji je po-
mirio ljude sa sobom, a apostoli su poslani da mole ljude da se pomire s 
Bogom: „Tako smo mi poslani mjesto Hrista, kao da Bog govori kroz nas; 
molimo vas u ime Hristovo, pomirite se s Bogom“ (2. Kor. 5:20); „Složi 
se s njim i pomiri se; tako će ti biti dobro“ (Jov 22:21); „I da pomiri s Bo-
gom oboje u jednom tijelu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu“ (Ef. 
2,16); „Ali je sve od Boga, koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista, i 
dade nam službu pomirenja“ (2. Kor. 5,18); „Jer Bog bješe u Hristu, i svi-
jet pomiri sa sobom ne primivši im grijeha njihovijeh, i metnuvši u nas ri-
ječ pomirenja“ (2. Kor. 5,19).

Pomirenje koje prethodi obraćanju i prinošenju dara Bogu jeste po-
mirenje s „bratom svojim“: „Ostavi ondje dar svoj pred oltarom, i idi pri-
je te se pomiri s bratom svojijem, pa onda dođi i prinesi dar svoj“ (Mat. 
5, 24). A u nastavku stoji još i savet učenicima da se pomire ne samo sa 
bratom već i sa svojim neprijateljima: „Gledaj da požuriš da se pomiriš sa 
svojim neprijateljem dok ideš s njim putem, da te ne preda sudiji, a taj su-
dija te preda slugi da te stavi u zatvor“ (Matej 5, 25-26).

Kada su u pitanju odnosi između muškarca i žene, takođe je odnos 
pomirenja poželjnija varijanta od razdvajanja: „Ako li se pak i razdvoji, 
da se više ne udaje, ili da se pomiri sa svojijem mužem“ (1. Korinćani-
ma 7, 11).

Pomirenje u Kuranu

Poruke Kurana koje se odnose na primirje upućuju na praktičnu stra-
nu nosioca pomirenja, da je njihova uloga pozitivna, da im se to računa u 
dobro delo. Pomiritelji, ili oni koji unose mir među ljude su pozitivno ko-
notirani kao ljudi od poverenja. „A onaj ko se plaši da je oporučilac ne-
namjerno zastranio ili namjerno zgriješio pa ih izmiri, nema mu grijeha. – 
Allah, zaista, prašta i samilostan je.“ (Sura 2:182). U drugom prevodu Ku-
rana (Pandža, Čaušević) piše: „Nije grešan ko izvrši izmirenje“. „I neka 
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vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu če-
stitosti i u nastojanju da pomirite ljude“ (Sura 2:224).

Posebna pažnja je posvećena bračnom životu i regulaciji odnosa u 
kojima je hijerarhija jasno označena, a pravila detaljno razrađena. Tako i 
u procesu bračnog pomirenja, ulogu pomiritelja, ili posrednika, ima rod-
bina kako s jedne tako i s druge strane, u zajedničkom cilju da se oču-
va zajednica braka. „A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda po-
šaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene poro-
dice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o 
svemu je obaviješten“ (Sura 4:35).

U Kuranu je ukazano na opraštanje kao mogući put pomirenja za uči-
njenu nepravdu: „Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga ko-
ji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji ne-
pravdu čine“ (Sura 42:40)

Međutim, kontekst u kojem se traži primirje nije isti za slabije i nad-
moćnije. Reč je o odnosu snaga koje su u sukobu i odnosu moći: „I ne bu-
dite kukavice i ne nudite primirje kad ste jači, jer Allah je s vama, On 
vas neće nagrada za djela vaša lišiti“ (Sura 47:35). Stiče se utisak da je 
pobeda primarna vrednost, dok je traženje primirja odlika slabijih. Među-
tim, ovo poglavlje bodri muslimane da učine sve što im bude išlo od ru-
ke za pobedu pravde i istine, a ako ovako ne budu činili, drugi će zauzeti 
njihova mesta (Kuran, 1978:670).

Nesuglasice unutar iste grupe vernika tretiraju se po principu praved-
nog izmirenja i naglasak se stavlja na zaštitničkom odnosu prema slabi-
jem. Ovde nije reč o neprijateljima, i zato su vernici pozvani da se pomire, 
a onaj ko učini nasilje na sebe navlači gnev zajednice: „Ako se dvije sku-
pine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak učini nasilje 
drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allaho-
vim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmiri-
te i budite pravedni; Allah, zaista, pravedne voli“ (Sura 49:9) „Vjernici su 
samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se mi-
lost ukazala“ (Sura 49:10).

Da li je moguće imati mir uz primenu sile?

Do sada sam navodila segmente koji su sadržavali reči pomirenje ili 
izmirenje, segmenti u nastavku ih ne sadrže, ali predstavljaju neke izvo-
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re pomirenja. Tako je Mojsije predstavljen u Kuranu u konfliktu između 
primene sile i pomirenja na sledeći način: „I kad htjede ščepati zajednič-
kog im neprijatelja, reče mu onaj:  „O Musa, zar ćeš ubiti i mene kao što si 
jučer ubio čovjeka? Ti hoćeš da na zemlji silu provodiš, a ne želiš da mi-
riš.“ I jedan čovjek s kraja grada dotrča: „O Musa“ – reče – „glavešine se 
dogovaraju da te ubiju; zato bježi, ja sam ti zbilja iskren savjetnik“ (Su-
ra 28:19,20).

U Novom zavetu o istom su događaju zapisane sledeće reči: „A sutra-
dan se pojavio pred njim dok su se dvojica tukla. On je pokušao da ih po-
miri, govoreći: ‘Ljudi, braća ste. Zašto zlostavljate jedan drugog?’ Ali ga 
je onaj koji je zlostavljao svog bližnjeg odbio rečima: ‘Ko je tebe postavio 
za vladara i sudiju nad nama? Hoćeš li i mene da ubiješ isto kao što si ju-
če ubio onog Egipćanina?’ Kad je to Mojsije čuo, pobegao je i naselio se u 
medijanskoj zemlji, gde su mu se rodila dva sina“ (Dela 7, 26-29)

U Starom zavetu stoji tekst o istom događaju koji opširno prikazu-
je sve detalje ključnog događaja koji je promenio Mojsijev život: „Jednog 
dana, kad je Mojsije već odrastao, otišao je kod svoje braće i video kako 
teško rade. Tada je ugledao jednog Egipćanina kako tuče jednog Jevreji-
na, jednog od njegove braće. On se osvrnuo na jednu i na drugu stranu, i 
kad je video da nema nikoga, ubio je Egipćanina i sakrio ga u pesak…“ (2. 
Mojsijeva 2, 11-22)

Na ovom primeru pisanog teksta o Mojsiju u tri monoteističke religi-
je stičem utisak da je reč o jednoj religiji, jednom Bogu, jednoj objavi koja 
je otpočela na Sinaju Dekalogom, u kojem su konkretizovane univerzalne 
vrednosti što razgraničavaju dobro od zla, nasilje od mira, pravdu od ne-
pravde, istinu od laži, vernost od prevare. Poput Mojsija, svaki pojedinac 
stoji pred izborom načina rešavanja životnih izazova. Da li je moguće ima-
ti mir uz primenu sile? Poruka monoteizma je da se primenom sile proble-
mi samo uvećavaju, jer samo odgovor blag utišava gnev (Priče, 15,1) a zlo 
se nadvladava dobrim (Rimljanima 12,21).
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Žene koje posreduju u pomirenju

Avigeja

Žene u Bibliji imaju značajno mesto u procesu pomirenja. Jedna od 
njih je žena po imenu Avigeja, koja je imala muža po imenu Naval. Opis 
scene u kojoj se događa ključna uloga Avigeje napisana je u 1. Samuilovoj 
knjizi, 25 poglavlje. Naslov poglavlja je takođe opisan: „Navalova nerazu-
mnost i Avigejina razumnost“. Opis njihovih ličnosti takođe ukazuje na su-
protnosti: „ona biješe žena razumna i lijepa, a on bijaše tvrda srca i opak“ 
(1. Sam. 25,3). Svakako, osobine ličnosti određuju i same postupke, pa se 
u tekstovima razgraničavaju razlike.

Čovek koji je posredovao u prenošenju informacija Avigeji kazao joj 
je: „Ti ljudi su bili jako dobri prema nama, nisu nas uznemiravali i nije 
nam ništa nestalo sve vreme dok smo bili s njima u polju. Bili su nam kao 
zid i noću i danju, sve vreme dok smo bili s njima pasući svoja stada. Sada 
razmisli i vidi šta ćeš činiti, jer se zlo sprema našem gospodaru i celom 
njegovom domu, a on je toliko pokvaren čovek, da se s njim ne može ni 
razgovarati. Tada je Avigeja brzo uzela dvesta hlebova, dva velika krčaga 
vina, pet ovaca pripremljenih za jelo, pet sea mera prženog zrnevlja, stoti-
nu gruda suvog grožđa i dvesta gruda suvih smokava, pa je sve to stavila 
na magarce. Onda je rekla svojim ljudima: ‚Pođite vi ispred mene, a ja ću 
za vama.‘ Svom mužu Navalu nije ništa rekla o tome“ (1. Sam. 25, 15-19).

Avigeja je ljubaznim rečima pokušala da utiša Davidov gnev, zalažu-
ći se za svog muža tako što je objasnila da je njegovo ponašanje deo nje-
govog karaktera, a ne odnosa prema Davidu. Ona preuzima krivicu na se-
be rečima: „Na meni, gospodaru, neka bude ta krivica; ali da progovo-
ri sluškinja tvoja tebi, i čuj riječi sluškinje svoje, Neka gospodar moj ne 
gleda na toga nevaljaloga čovjeka, Navala, jer je kao ime što mu je, Na-
val mu je ime, i bezumlje je kod njega. A ja sluškinja tvoja nijesam vidje-
la momka gospodara svojega, koje si slao… Evo dar što je donijela sluš-
kinja tvoja… Oprosti sluškinji svojoj krivicu…“ U svojoj besedi ona nudi 
argumente Davidu zašto nije dobro da se osveti Navalu, jer se do sada nije 
našlo zlo na Davidu, te da bi osveta i prolivanje krvi bilo zlo koga se ne bi 
rado sećao. I to je bilo dovoljno da se David zaustavi od osvete i da upu-
ti reči blagoslova i mira Avigeji: „Da je blagoslovljen Gospod Bog Izrai-
ljev, koji te danas posla meni na susret! I da su blagoslovene reči tvoje, i ti 
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da si blagoslovena, koja me odvrati danas da ne idem na krv i osvetim se 
svojom rukom… I primi David iz ruke njezine što mu bješe donijela, i re-
če joj: „Idi s mirom kući svojoj; eto, poslušah te, i pogledah na te“ (1. Sam. 
25, 32-35). Kada je došla kući, Avigeja je zatekla svog muža, koji je na-
pravio veliku gozbu, pijanog i veselog. I tada je procenila da mu ne vredi 
govorit ništa do jutra. Ono što je bilo u njenoj moći, ona je to uradila, bez 
osude i osvete, s razumevanjem i spašavanjem onoga što se može spasiti.

Jestira

Ne ulazeći u kontekst istorijskog zbivanja u vreme Jestire, o načinu 
dolaska do carstva i političkih prilika, izdvajam detalje koji se odnose na 
uspeli pokušaj sprečavanja genocida. Opis Jestire u Bibliji daje sliku le-
pe devojke koja je bila bez oba roditelja: „On odgajaše Adasu, a to je Je-
stira, kći strica njegova, jer ne imaše oca ni matere; a djevojka bijaše lije-
pa stasa i krasna lica, i po smrti oca joj i matere uze je Mardohej za kćer“ 
(Jest. 2,7). O odnosu između Mardoheja i Jestire ističe se odnos povere-
nja i međusobnog uvažavanja i poslušnosti: „A Jestira ne kaza svojega 
roda ni naroda, kao što joj bješe zapovjedio Mardohej, i Jestira činjaše 
što joj Mardohej govoraše, kao kad se odgajaše kod njega“ (Jest. 2,20). 
„Tada otide Mardohej i učini sve kako mu zapovjedi Jestira“ (Jest. 4,17).

Značajan detalj koji pokreće na razmišljanje jeste skrivanje Jesti-
rinog identiteta. Problem identiteta, iako je tek u savremenim uslovima 
postao poseban predmet naučnog proučavanja, izgleda da je univerzal-
no prisutan kao tenzija koja zahteva u svim periodima i društvima mu-
drost pri razrešavanju međusobnih konflikata. Erik Erikson (2008) je za-
služan za uvođenje i popularizaciju ovog pojma, po kome se lični iden-
titet razvija tokom čitavog života kroz osam faza. Međutim, ispoljavanje 
identiteta, prihvatanje i odbacivanje, socijalni kapital, međusobne mr-
žnje kao praksa svakodnevnog života, u društvenim naukama ima boga-
tu tradiciju počevši od šezdesetih godina dvadesetog veka. Identitet je 
postao nezaobilazan predmet istraživanja i kada je reč o imigraciji, na-
cionalizmu, religiji, ili o ženskim studijama, studijama o polu, radovima 
o etnicitetu.

Pripadanje kao deo verskog, nacionalnog, etničkog, regionalnog i dru-
gih identiteta, u ovom slučaju je bilo presudno. Mudrost postepenog reša-
vanja problema ogleda se u strategiji. Odnos pojedinca i grupe pripadanja 
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takođe je važan. U Bibliji se naglašava potreba prihvatanja i poštovanja se-
be i svog naroda. Slede stihovi iz Knjige o Jestiri:

„I caru omilje Jestira mimo sve druge žene, i pridobi milost i ljubav njego-
vu mimo sve djevojke, te joj metnu carski vijenac na glavu i učini je cari-
com na mjesto Astinino“ (Jest. 2, 17)
„Tada odgovori carica Jestira i reče: ako sam našla milost pred tobom, ca-
re, i ako je caru ugodno, neka mi se pokloni život moj na moju želju i na-
rod moj na moju molbu“ (Jest. 7,3).
„Potom Jestira opet govori caru i padnuvši pred noge njegove i plačući, 
moljaše ga da ukloni zloću Amana Agageja i misao njegovu koju bješe smi-
slio na Judejce“ (Jest. 8,3).

Moć jedne mudre žene

Kada se u istom narodu dogodi pobuna, kada se podeli narod i kre-
ne za različitim vođama, dolazi do sukoba koji vodi bratoubilačkom ratu. 
O jednom takvom događaju izdvajam tekstove koji se odnose na postupak 
jedne mudre žene koja je spasila svoj grad pregovorima i predajom vođe 
pobunjenika. Žena čije ime nije spomenuto u Bibliji, poznata po tome što 
je vodila pregovore do rešenja konflikta, putem pretraživanja pojavljuje se 
samo na ovom mestu u sintagmi „mudra žena“. „Tada viknu jedna mudra 
žena iz grada: čujte, čujte! Kažite Joavu: pristupi ovamo da govorim s to-
bom“ (2. Samuilova 20,16).

Moć anonimnih žena

U Bibliji se 18 puta pojavljuje sintagma „jedna žena“ (računajući i 
gramatičke promene) u različitim kontekstima. Jedna od njih koja se po-
javljuje jest ona koja je ubila cara Avimeleha. Čini se da je Božja osveta 
bila u njezinim rukama, jer piše da je tako platio Bog Avimelehu za zlo ko-
je je učinio ocu svojemu, ubivši sedamdeset braće svoje: „Ali jedna žena 
baci komad žrvnja na glavu Avimelehu i razbi mu glavu. A on brže viknu 
momka koji mu nosaše oružje, i reče mu: izvadi mač svoj i ubij me, da ne 
reknu za me: žena ga je ubila. I probode ga sluga njegov, te umrije“ (Su-
dije 9, 53-54).
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MIR

Bez pretenzije da definišem mir, poći ću od jednostavne odrednice da 
je mir stanje u društvu u kojem nema sukoba, u kom nema rata. Međutim, 
mir u svom širem značenju podrazumeva i slobodu od kulture nasilja i od 
društvenih poredaka koji su zasnovani na represiji i ugnjetavanju jer su to 
novi podsticaji mogućeg rata. To je definicija koja me podseća na definiciju 
zdravlja, s dopunom, da ono nije samo odsustvo bolesti, već prisustvo neke 
vrste sveobuhvatnog blagostanja, ličnog i društvenog. Ova me sličnost na-
vodi na pitanje: da li je i mir u društvu dokaz zdravog društva? Da li su su-
kob i rat bolesno vreme, ili bolestan prostor ili društvena patologija? Da li je 
reč o normalnim periodičnim procesima koji se smenjuju i može li se norma-
lizovati stanje mira i rata? Podsećam na poznatu činjenicu da je u istoriji bilo 
mnogo ratova i da nas je istorija učila više ratovima nego miru.

Takođe, u savremenim uslovima života mediji kreiraju jednu realnost 
koja je skoro isključivo ispunjena nasiljem, dok se miran život većine gra-
đana odvija u senci. Nauka se nije proslavila istraživanjem mira i nenasi-
lja, čak ni pokušajem definisanja samog fenomena. Dragana Dulić (2010) 
piše da se nenasilje može razumeti na mnogo načina. S jedne strane ono 
predstavlja proučavanje bilo koje psihološke, socijalne ili političke tehnike 
društvene promene koja ne uključuje upotrebu vojne sile dok s druge stra-
ne, nenasilje predstavlja proučavanje duhovnog traganja za nenasilnom 
orijentacijom u svetu. U ovom radu opredelila sam se za proučavanje ne-
nasilja u svetlu tumačenja određenih religija. Nažalost, bogata istorija ne-
nasilja je marginalizovana, kao što je i religijska tradicija zaboravljena u 
svom izvornom značenju i suštinskim porukama. Čini se da je samo mali 
broj ljudi u stanju da primeni ono u šta veruje u svom ličnom životu a još 
manji broj u političkom delovanju.

U Kuranu o miru

Biti u miru s Bogom, sa samim sobom i s drugim ljudima cilj je koji 
vernici svih religija imaju pred sobom. Mir je u Kuranu povezan i s jednim 
od Božjih imena. Mir se postiže pokoravanjem Božjoj volji. Allah traži od 
ljudi da izgrade društvo mira i da žive u miru, poziva u Kuću mira (Sura 
10:25) „Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, 
jer On, uistinu, sve čuje i sve zna“ (Sura 8:61). Čovek je stalno u iskuše-
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njima i pred izborom: „O vernici, živite svi u miru i ne idite stopama šej-
tanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni“ (Sura 2:208). „A nek živi 
u miru onaj koji Pravi put slijedi!“ (Sura 20:47). „U njima neće slušati pra-
zne besjede ni govor grješni, nego samo riječi: „Mir, mir!“ (Sura 56:26).

Nemiri koji se dešavaju društvu i pojedincu ne dolaze samo od neprija-
telja, od drugih, već je prepoznata i vrsta nemira koja proizlazi iz nepravde 
koju ljudi sami sebi nanose. Ta vrsta samodestrukcije nije u skladu s religij-
skim vrednostima. U Kuranu je zapisano: „A Allah neće ukazati na Pravi put 
narodu koji sam sebi nepravdu čini.“ „Zgrada koju su oni sagradili stalno će 
unositi nemir u srca njihova sve dok im srca ne popucaju“ (Sura 8:109-110). 
Ukazuje se na značaj pozitivnog stava prema samom sebi kako na individu-
alnom tako i na grupnom nivou.

Isus Hristos je u Kuranu predstavljen u više tekstova s porukom mira 
od rođenja do smrti i uskrsnuća. Mir je nagrada: „I neka je mir njemu na 
dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao!“ 
(Sura 19:15,33).

„Nek je u miru Ibrahim! Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra dje-
la čine“… „Nek je u miru Musa i Harun!“… „Nek je u miru Iljas!“… „i 
mir poslanicima“… „i hvaljen nek je Allah, Gospodar svijetova!“ (Sura 
37:109, 110, 120, 130, 181, 182).

Mir u Bibliji

Tematizacija mira u Bibliji veoma je iscrpna kako u Starom zavetu ta-
ko i u Novom. Kao ključnu odrednicu judaizma navešću da je subota iz če-
tvrte zapovesti Dekaloga određena kao mir, kao počivanje Gospodnje, kao 
dan koji zaustavlja prolaznost i prenosi vernika u dimenziju večnosti. „A 
sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga 
posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni ži-
vinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim“ (2. Mojsijeva 20,10). 
„Odmor“, kako je prevedeno u Daničićevom prevodu Biblije, ili „Šabat“, 
kako je prevedeno u Savremenom prevodu Biblije (str. 60), znači „poči-
nak“, odmor, mirovanje. Šabat je sedmi dan u sedmici, počinje u petak sa 
zalaskom sunca i traje do subote do zalaska sunca. Osim te dimenzije reli-
gijskog mira kao ponude, unutrašnji mir stiče se poštovanjem Zakona. „O, 
da si pazio na zapovjesti moje! Mir bi tvoj bio kao rijeka, i pravda tvo-
ja kao valovi morski“ (Isaija, 48, 18).
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Mudrost, znanje i strah od Gospoda su pravo blago za svakoga ko ih 
ima. Međutim, glasnici mira često gorko plaču: „I tvrđa vremena tvoje-
ga, sila spasenja tvojega biće mudrost i znanje; strah Gospodnji biće bla-
go tvoje. Eto, junaci njihovi viču na polju, i poslanici mirni plaču gor-
ko“ (Isaija 33, 6-7). Ponekad se propoveda mir, ali bez pokrića. Poruka je 
da se nasiljem ne donosi mir, da je teško živeti s onima koji mir mrze, da 
je svađa pogubna za porodične odnose, a ona se često povezuje sa sinta-
gmom „svadljive žene“, te da nema mira zlima. Novozavetni mir jasno je 
razgraničen na nemir u svetu i mir u Hristu. Mir je obećan u kategoriji od-
sutnosti straha.

„Neprestano kapanje kad je velik dažd, i žena svadljiva, jedno su“ (Priče 
27,15). Svadljivost kao negativna osobina posebno je pogubna ako je imaju 
verske ličnosti što dovodi do nemira (1. Timotiju 3,3; Titu 1,7).
„Mudar čovjek kad se pre s ludijem, ili se srdio ili smijao, nema mira“ (Pri-
če 29,9). Čovek nema unutrašnji mir i od osećanja krivice: „nema mira u ko-
stima mojim od grijeha mojega“ (Psalam 38,3).
„Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam: ne dajem vam ga kao što svijet 
daje, da se ne plaši srce vaše, i da se ne boji“ (Jovan 14, 27).

Mir kao vrednost u svakodnevnom govoru

Da je mir vrednost o kojoj se u Bibliji i Kuranu govori na eksplicitan 
način, pokazuje i njegova upotreba u svakodnevnom govoru. Pitanje mo-
tivacije u ponašanju uvek je imalo svoje značenje. Direktno pitanje u sta-
rozavetnom kontekstu je glasilo: „Dolaziš li u miru?“ Adonija, Agitin sin, 
došao je kod Vitsaveje, Solomonove majke. Kad ga je ona upitala: „Dola-
ziš li u miru?“, on je odgovorio: „Da, dolazim u miru“ (1. Car. 2,13). „A 
Joram reče: Uzmi konjanika i pošalji ga pred njih da ih pita da li dolaze u 
miru“ (2. Car. 9,17).

Starozavetni pozdrav upućivao je porukom da se umnoži mir, da se 
ide s mirom: „Car Navuhodonosor svim narodima, plemenima i jezicima 
koji žive po svoj zemlji: Neka vam se umnoži mir!“ (Danilo 4,1); „Ovako 
kažite mom bratu: Mir tebi i mir tvom domu, mir svemu što imaš! (1. Sam. 
26,6); Idi u miru svojoj kući!; U svemu ti želim mir!; „Idi s mirom, i neka 
ti Izraelov Bog usliši molitvu koju si mu uputila (1.Sam. 1,17); „S vese-
ljem ćete otići i u miru ćete biti nazad dovedeni“ (Isaija 55,12).
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Trajanje mira često je zavisilo od načina vladavine. U nekoliko stiho-
va naglašava se period trajanja mira, a nemiri su dolazili obično kao posle-
dica načina života, ponekad samo vladara, a ponekad i naroda kao celine: 
Od tada je zemlja bila u miru četrdeset godina; Zemlja u miru 80 godina 
dok su dobri posle padnu u nemilost božju; „Tog dana Moav je potpao pod 
Izraelovu vlast i zemlja je bila u miru osamdeset godina“ (Sudije 3,30).

Bog je bog mira a ne nereda i zato savetuje red u zajednici: „Jer Bog 
nije Bog nereda, nego mira“ (1. Kor. 14,33). Čista savest i sloboda donosi 
mir jer sve što nije iz uverenja greh je: „Zato se trudimo da unapređujemo 
mir i da se međusobno izgrađujemo. Ne rušite Božje delo zbog jela. Zai-
sta, sve je čisto, ali štetno je ako neko jede i time drugog navodi na spoti-
canje. Dobro je ne jesti mesa i ne piti vina i ne činiti ništa zbog čega bi se 
tvoj brat mogao spotaći. Uverenje koje imaš zadrži za sebe pred Bogom. 
Srećan je onaj ko samog sebe ne osuđuje zbog onoga što je odlučio da uči-
ni. Ali ako se dvoumi, već je osuđen ako jede, jer ne jede iz uverenja. A sve 
što se ne čini iz uverenja, greh je“ (Rimljanima 14,19-23).

Carstvo nebesko je pravednost radost i mir: „Jer Božje carstvo nije 
jelo i piće, nego pravednost i mir i radost po Svetom Duhu (Rimljanima 
14,17-18). Jer ko tako služi Hristu, služi Bogu, a i ljudi ga cene.“ U Vuko-
vom prevodu čitamo: „Tako dakle da se staramo za mir i za ono čim vodi-
mo na bolje jedan drugoga“ (Rimljanima 14,19).

Radost i mir ispunjava biće putem nade i vere koju daje Bog: „Neka 
vas Bog koji daje nadu ispuni svom radošću i mirom zato što verujete, da 
biste obilovali nadom posredstvom sile Svetog Duha.“

Univerzalne vrednosti, dobro za sve ljude bez osvete, mir sa svima: 
„Nikome ne vraćajte zlo za zlo. Činite ono što svi ljudi smatraju dobrim. 
Ako je moguće, koliko od vas zavisi, budite u miru sa svim ljudima. Ne 
osvećujte se, voljeni, nego dajte mesta gnevu Božjem, jer je pisano: „Mo-
ja je osveta, ja ću uzvratiti, kaže Gospod“ (Rim. 12,17-19; 5. Мој. 32,35).
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Grafikon 2. Tematizacija segmenata koji sadrže reč mir

U grafikonu 2. vidimo da je u 45% analiziranih segmenata teksta po-
svećeno postupcima koji vode ka miru što ukazuje na značaj ljudskog do-
prinosa miru koji je u isto vreme i vrednost po sebi i cilj ka kome vodi mu-
drost.

Unutrašnji lokus kontrole dominantan je u brojnim postupcima koji-
ma se dolazi do mira. Mir predstavlja složeno društveno i individualno po-
stignuće u konstantnom procesu izgradnje mira. Mir se izgrađuje podstica-
jima kretivnih načina bavljenja razlikama, identitetima, problemima i su-
kobima (Dulić, 2010). Bezbroj malih akcija od pozdrava i lepih želja do 
zaborava i praštanja. Biblijski princip koji se odnosi na ljudsku odgovor-
nost bi se mogao sažeti u stihu: „Kloni se zla i dobro čini, traži mir i teži 
za njim“ (Psalam 34,14).

Ono što nije u ljudskoj moći dosezanja mira nazvali smo spoljašnjim 
lokusom kontrole. Blagoslov mira je dar koji proizlazi iz odnosa pripada-
nja Bogu, pre svega u sintagmi „Božiji narod“ i odnosa „poslušnosti Boži-
jim zapovestima“. Taj zavetni odnos Boga i čoveka, u individualnoj svesti 
prihvata se verom da je Bog taj koji daje mir, koji štiti granice i blagosilja 
izgradnju zemlje i uspešan razvoj. Rezime tog iskustva ilustrovala bih sti-
hom: „Sagradio je utvrđene gradove u Judi, jer je u zemlji vladao mir. Tih 
godina niko nije ratovao protiv njega, jer mu je Gospod dao mir (2. Dnev-
nika 14,6).
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Udžbenici pravoslavnog katihizisa

Kompletnu analizu sadržaja udžbenika za pravoslavni katihizis ko-
ji se u Srbiji primjenjuju za osnovnu i srednju školu od 2001. godine spro-
vela sam sa aspekta razumevanja teologije (Kuburić, 2017b). Ovde sam 
analizirala udžbenike za prvi i šesti razred osnovne škole, koji su po no-
vom planu i programu u pripremi za štampu i stari udžbenik za treći razred 
srednje škole (Nikolić, 2017; Nikolić, 2017; Midić 2005).

U udžbeniku za prvi razred spominje se jednom reč pomirenje, prili-
kom pripreme za liturgiju: „Ako si sa nekim u svađi, pomiri se pre Litur-
gije. Učini neko dobro delo u porodici i odeljenju“ (str. 52). Pojavljiva-
nje reči mir je u okviru nastavne jedinice o Božiću u kojoj je navedena pe-
sma: „Nek’ mir svuda caruje, Nek’ se srce raduje, Nek’ se svako popravlja 
i Gospoda proslavlja“ (str. 26).

Tekstovi koji su zapisani u udžbeniku za pravoslavni katihizis za šesti 
razred osnovne škole reč pomiriti povezuju s traženjem oproštenja i nasto-
janjem da se više ne ponavljaju gresi. Reč mir pojavljuje se u kontekstu an-
đeoske pesme prilikom Hristovog rođenja: „Slava na visini Bogu, i na zem-
lji mir, među ljudima dobra volja“. Učenicima je predstavljeno da naš mir 
zavisi od naše ljubavi prema Bogu: „Bog je ljubav i onaj ko prebiva u lju-
bavi, prebiva u Bogu i Bog u njemu“, i „U ljubavi nema straha“, a gde nema 
straha tu je mir. Tako se mir povezuje s emocijama odsutnosti straha, a is-
punjenosti ljubavlju. Sâm Bog je predstavljen kao mirotvorac i oni koji mir 
grade su blaženi, jer će se sinovi Božji nazvati. Najveći hrišćanski praznik 
posvećen je vaskrsenju i u udžbeniku stoji poruka da su molitvenim želja-
ma obuhvaćeni svi ljudi na svetu, uz ohrabrenje da imaju poverenje u Boga 
i objašnjenje značaja praznika Vaskrsenja Hristovog.

Udžbenik za treći razred srednje škole tematizuje pitanje života i smr-
ti. Tekst kojim se razlučuje između životinja i čoveka jeste upravo pomi-
renost koja vlada u prirodi u kojoj se rađa i umire, i čovekovom nepomi-
renoćšu da umre. Toj čovekovoj težnji odgovor je vera u vaskrsenje, što je 
obećanje zasnovano na Hristovom vaskrsenju.

Udžbenici za islamsku versku nastavu

Udžbenik za treći razred srednje škole zasniva svoju interpretaciju 
islama na Kuranu, na zakonu i na univerzalnim vrednostima, poput mi-
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ra, ljubavi, tolerancije, odgovornosti i izdvaja da je sloboda najveća vred-
nost, te da umesto ratom probleme sa susedima treba rešavati mirnim pu-
tem. Naglašava se da se proces širenja islama nije provodio nasilnim pu-
tem, već se islam širio lagano i diskretno, isključivo miroljubivim putem, 
zahvaljujući, kako se u udžbeniku ističe, veličanstvenoj istini Božje Reči 
i prihvatanju Muhamedovog moralnog lika. Značajan put održavanja mira 
jeste i miran prenos vlasti. Udžbenik na savremen način prenosi Deklara-
ciju o načelima tolerancije, u kojoj je tolerancija harmonija različitosti, vr-
lina koja doprinosi promeni kulture rata u kulturu mira.

Udžbenik za islamsku veronauku za prvi razred osnovne škole spomi-
nje mir prilikom pozdrava čije je značenje: „Neka je Božiji mir i spas na 
vas!“, „Neka je i na vas Božiji mir i spas“ (str. 7). U kontekstu dijaloga od-
govor koji kaže da mu je sada srce potpuno mirno i u pesmi na kraju knji-
ge: „u dušama tvoj je mir“ (str. 69).

Zaključak

Mir se ne može postići silom. Do njega se može doći 
samo razumevanjem.

Albert Ajnštajn

Teologija sama utemeljena je kako u kognitivnoj, tako i u afektivnoj 
sferi. Ona traga za objašnjenjem smisla vere, vere kao razumevanje i ve-
re kao poverenja. Teologija koja se bazira na intelektualnom pristanku na 
verovanje nije dovoljna jer ne donosi mir, donosi samo znanje o objavi, a 
ono može dovesti do oholosti: „Razum dakle nadima, a ljubav popravlja“ 
(1. Korinćanima 8,1). Teologija vere je teologija poverenja koja se osla-
nja na ljubav i povezivanje emocija. Razumevanje proizlazi iz unutrašnjeg 
iskustva, ono povezuje znanje i osećanje i vodi neprestani dijalog u potrebi 
razumevanja teologije svakodnevnog života. Vera nošena poverenjem ide 
ispred logike i od nje samo traži objašnjenje. Zato je teologija u stalnom 
razvoju, pokušavajući da odgovori na pitanja vere.

Teologija mira ima svoje centralno mesto u životu svakog vernika i 
potrebi svakog društva. U religijskom smislu teologija mira utemeljena je 
u tri ključna procesa: proces pomirenja, proces opraštanja i proces izgrad-
nje poverenja. Posledica pomirenja s Bogom, s ljudima i samim sobom, 
posledica je praštanja koje ljubavlju „pokriva sve grehe“ (1. Petrova 4,8), 
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i donosi mir.  Poverenje je temelj psihičkog i duhovnog zdravlja. Stoga je 
put koji ga razgrađuje rušilački i destruktivan.

Zdravorazumski, iskustveno, iz svojih, iako ograničenih perspektiva, 
mogu zaključiti da je uloga žena u svim istorijskim razdobljima, po svo-
joj naravi već, bila orijentisana ka životu, miru, ljubavi i nežnosti. Iz istra-
živanja u oblasti sociologije religije postavlja se pitanje je li religioznost 
ženska sudbina? Je li to što su žene po istraživanjima znatno religioznije u 
odnosu na muškarce znak slabosti i nemoći, te žena religioznošću iskazu-
je svoju potrebu za Božjom zaštitom? Ako je zaključiti po kuranskom tek-
stu da su slabiji skloniji traženju mira, a oni koji imaju moć traženju po-
bede, onda bi se moglo protumačiti u patrijarhalnom ključu da je iz slabo-
sti u ženskim inicijativama prisutan aktivizam za mir i pomirenje, za za-
jedništvo u različitosti. Međutim, pre bih rekla da je nasilje izraz nemoći.

Analizom sadržaja tekstova Biblije i Kurana, kao i jednog dela udž-
benika za pravoslavni katihizis i islamsku versku nastavu predstavila sam 
poruke na kojima se zasnivaju monoteističke religije, poruke u pisanom 
tekstu koji je osnova za sve tri monoteističke religije, kao i verske zajed-
nice koje se u okviru religija osnivaju na lokalnom polju kao živa zajed-
nica vernika. Poruke nose univerzalne vrednosti koje podržavaju vrednost 
života, pravde, ljubavi i slobode. Mir je jedan od ključnih pojmova koji se 
na brojnim mestima koristi da opiše poželjno stanje, kako na individual-
nom planu tako i u odnosima među ljudima i s Bogom.

Religija je u svom etimološkom značenju proces koji povezuje, bilo 
da je reč o učenjima ili ličnostima, ili vrednostima i normama, bilo da je 
reč o nivou verskog organizovanja ili simbolima. Ta se integrativna moć 
religije pojavljuje i u pisanim tekstovima što već vekovima nude narativ 
koji se iznova čita i tumači. U ovom sam radu pokušala pronaći značenje 
reči mir. Poverenje i pomirenje su osnove mira. Tekst od kojeg sam poš-
la novozavetna je poruka postojanja religije, s ciljem pomirenja čoveka i 
Boga. Oslonac mira za vernika je vera u Božju moć. Čovek koji je dosto-
jan poverenja Božji je sledbenik, koji svojim delima potvrđuje opredelje-
nost za dobrobit drugih.

Najveći broj tekstova koji nose u sebi reč mir usmereni su savetima i 
primerima koji vode ka miru, koji upućuju na ljudski doprinos procesu po-
mirenja, izmirenja, izgradnje poverenja. Saveti koje za zaključak izdvajam 
glase: Dajte sve od sebe da vas Bog nađe čiste, besprekorne i u miru; sa-
čuvajte mir i pouzdanje, to će biti vaša snaga; klonite se zla i činite dobro; 
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oni koji mir tvore su mudri; mir samo na rečima nije dovoljan kao što ve-
ra bez dela nije dovoljna; ukoravanje ne donosi radost, ali poučeni njime 
imaju mir; dobro je čoveku da radi u miru i jede hleb koji sâm zaradi; sve-
opšti mir vlada u srcu putem zahvalnosti i zajedništva; Božji mir koji nadi-
lazi svaki um čuvaće srca vernika bez straha; propovedajte dobru vest mi-
ra i budite postojani u pravdi i istini; podnošenje drugoga s ljubavlju i str-
pljenjem održava mir; mir je duhovni rod uz ljubav, radost, dobrotu, bla-
gost; čista savest i sloboda donose mir; nada donosi mir; oproštenje dono-
si mir; kažnjavanje dece za prestupe donosi mir u budućnosti; blag odgo-
vor smiruje gnjev i vodi k miru; tražite mir gradu u kome živite jer u nje-
mu je i vaš mir.

Mir nije samo odsutnost rata, mir je stanje u kojem vlada kultura za-
jedništva, dijaloška kultura, kultura izgradnje ličnog i društvenog blago-
stanja. Toj opšteljudskoj potrebi mogu doprineti religije ako se njihovi 
sledbenici iskreno posvete pravim vrednostima na kojima je izgrađena re-
ligija, poštujući tvorevinu, a ne samo Tvorca.
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ZORICA KUBURIĆ4

THEOLOGY OF PEACE

Summary

The teachings of monotheistic religions, Judaism, Islam and Christianity build an 
important foundation from which social values and norms of behaviour are derived. In 
this paper I analyse the messages of monotheistic religions, written down in the holy bo-
oks of the Bible (the Old and New Testaments) and the Quran, to reveal the foundations 
upon which peace initiatives are built. Based on a keyword search of terms related to pe-
ace-building conducted on 2005 pages of sacred texts, I isolated segments that focus on 
trust, reconciliation and peace, and performed a qualitative analysis of their content. In 
the process, I paid special attention to women’s contributions to peace. In addition to sa-
cred writings, the conducted content analysis also involved five Orthodox and Islamic re-
ligious textbooks, used in religious education in primary and secondary schools. In pra-
ctical terms, the paper focuses on recognising messages that motivate peace-building be-
haviour or, on the other hand, provoke conflict within monotheism, which is present in the 
Balkans in Christian religious communities of Orthodox, Catholic and Protestant deno-
mination, as well as in Islam and Judaism.

Key words: Bible, Quran, peace, reconciliation, trust, woman

4 University of Novi Sad, Faculty of Philosophy; zorica.kuburic@ff.uns.ac.rs



МИЛОШ М. ВЕСИН1 

ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС, ОВАПЛОЋЕНИ МИР  
И ЖРТВА ПОМИРЕЊА НЕБА И ЗЕМЉЕ

Резиме

Аутор указује на битну разлику која постоји између мира „овога света“, 
дакле мира као социо-психолошке, не мање и политичко-економске, категорије, 
и мира који је Собом пројавио Спаситељ света – Господ Исус Христос. Кроз 
речи самога Месије илуструје се суштина апостолског и светоотачког поимања 
Христа као оваплоћеног миротворца. Посебан осврт се поклања учењу Апостола 
Павла о Христу који је наш мир. Из старозаветних места и пророчанстава аутор 
се нарочито задржава на старозаветном Дану помирења (Јом кипур), као и на 
месијанским местима код пророка Исаије. Незаобилазни су и Свети оци Цркве 
од истока, који су и својим догматским богословљем, али истовремено и својим 
аскетизмом, својом керигмом и задобијањем смирења, најделотворније указали на 
суштинску природу мира не као политичке категорије, него као стања бића.

Кључне речи: Спаситељ, мир, помирење, миротворци, смирење, жртва, 
пророштва, Црква, Евхаристија, Апостоли, Свети оци

УВОД

Многи се данас, у савременом свету, подају површном утиску, 
сматрајући да Православна црква помало „зазире“ од ма каквих ми-
ровних активности јер се оне, некада оправдано, али у већини слу-
чајева потпуно неосновано, доводе у везу са левичарски оријентиса-
ним идеологијама и покретима. Међутим, истина је на другој страни 
јер Црква од истока, надахнута светоотачким богословљем и литур-
гијском химнографијом, а и једно и друго је дубоко укорењено у Све-
томе писму, и те како има шта да каже о миру; и не тек да каже него 
и да укаже на Онога Који је наш мир – на Господа Исуса Христа: Јер 
је Он наш мир (Еф. 2,14).

1 протојереј-ставрофор др Милош М. Весин, парох храма Светог Архангела Михаи-
ла у Јужном Чикагу – Ленсингу и професор на Богословском факултету у Либертивилу, Или-
ној, САД, mives1690@aol.com
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И одмах ту, на самоме почетку, требало би усмерити довољно 
снажан сноп светлости ка оној међи на којој се сучељавају – мир ко-
ји овај свет даје и покушава да пружи, а што је у стварности најчешће 
само краћи или дужи интервал између два немира, и мир који Собом 
пројављује оваплоћени Син Божији. У све жустријем ковитлацу не-
мира, савремени свет се труди, као што је то и одувек чинио, да об-
јасни и мир и немир. Задржаћемо се, укратко, у овом уводу само на 
два савремена приступа миру: на социолошком и на психолошком. 
Док Галтунг „цену мира“ види у „расцепканости друштвене ствар-
ности на релативно мале делове, хомогене изнутра, а хетерогене из-
међу себе“ (Galtung, 1967, 219)2, дотле Кристи, као један од проми-
нентних психолога нове области у оквиру психологијe – психологи-
је мира, циљ те психологије види у „развоју теорија и пракси усме-
рених ка спречавању и ублажавању насиља“ (Christie, Wagner&Win-
ter, 2001:7).3

Хришћанску социологију и психологију мира пројавио је Собом 
сам Спаситељ када је рекао Својим ученицима: Мир вам остављам, 
мир свој дајем вам, не дајем вам га као што свет даје. Нека се не збу-
њује срце ваше и нека се не боји (Јн. 14, 27). Поменуте речи Христос 
казује апостолима у Својој опроштајној беседи, пред страдање, рас-
пеће и смрт. Да ли чињенице које сведоче о томе да су се апостоли, 
видевши да је њихов Учитељ ухваћен, осуђен, избијен, изруган, раза-
пет, не тек само збунили и уплашили, него се и разбежаше, да ли то 
пориче истинитост Христових речи? А осим тога, није ли насиље које 
је уследило после Христове опроштајне беседе „обеснажило“ Његове 
речи о миру? Ни најмање. Христос је у опроштајној беседи и проре-
као бег апостола: Ево долази час, и већ је дошао, да се разбегнете сва-
ки на своју страну, а мене сама оставите. Ово сам вам казао да у ме-

2 Галтунг види једино решење у плуралистичком друштву, али и сам признаје да су у 
таквом друштву „промене могуће само на микро плану, док би евентуалне промене на макро 
плану биле веома тешко изводљиве“ (Galtung, 1967, 219).

3 Мишљења смо да Архиепископ Јован (Шаховској) веома прецизно повезује „недо-
статак“ и једне и друге теорије, тј. не стављајући у први план избегавање негативног, већ 
управо пројављујући оно позитивно, када о миру каже: „Најбоља социјална могућност про-
јављивања виших људских осећања и дела мира ствара се у оној заједници, где се сваком чо-
веку препушта могућност да не штетећи другима, не понижавајући и не насилујући никог, 
слободно користи своје таленте на корист околине, свог народа и читавог света“ (Шаховској, 
2015, 20).
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ни мир имате. У свету ћете имати жалост, али не бојте се, ја сам 
победио свет (Јн. 16, 32-33).

1. ВАСКРСЛИ ХРИСТОС – ИЗВОР И ДАРОВАТЕЉ МИРА

Надовезујући се на речи којима завршисмо увод у ово излагање, 
намерно „реметећи“ хронолошку поступност објаве о миру изноше-
њем прво старозаветних, па онда новозаветних сведочанстава, одмах 
се окрећемо ка јављању вакрслог Христа. Христос се, дакле, по Сво-
ме васкрсењу, јавља истим тим збуњеним, преплашеним и обесхра-
бреним апостолима, који мада се разбегоше, ипак увече онога првога 
дана беху заједно иза закључаних врата због страха од Јудејаца (Јн. 
20,19). Јеванђелист Јован Богослов сажето и прецизно даје опис до-
гађаја Христовог јављања апостолима. Прво указује на начин како је 
Христос ушао у просторију, јер Спаситељ улази док су врата била за-
творена, дакле Господ „побеђује поредак природе“ (Догматик, глас 
7.), а одмах затим: стаде на средину и рече им: Мир вам! (Јн. 20,19). 
И тек тада, облагорођени надчувственим миром, миром не од овога 
света, ученици се обрадоваше видевши Господа (Јн. 20,20). Овај моме-
нат из догађаја јављања васкрслог Христа је не само спасоносан не-
го и вишеструко поучан, јер нам казује да срце које кипти немиром и 
страхом не може истински да се радује! Истинске радости, дакле, не 
бива без мира, али не оног „мира“ до кога се „дошло“ у исцрпљују-
ћим преговорима и путем многих компромиса итд., већ мира као ста-
ња душе и одлике Боголиког бића!4 И тада долази чин послања: А 

4 И у обраћању анђела женама мироносицама, како читамо код Јеванђелиста Матеја 
и Марка, разговору претходи уклањање страха, јер анђео рече женама: Не бојте се ви, јер 
знам да Исуса распетога тражите. Није овде, јер устаде као што је казао (Мт. 28, 5-6). И 
ушавши у гроб видеше младића обучена у белу хаљину где седи с десне стране и уплашише 
се. А он им рече: Не плашите се. Исуса тражите Назарећанина, распетога. Устаде, није 
овде (Мкк. 16, 5-6). Јеванђелист Лука такође помиње страх жена мироносица: А кад се оне 
уплашише и оборише лица земљи, рекоше им: Што тражите живога међу мртвима? Ни-
је овде, него устаде (Лк. 24, 5-6). Нешто доцније, после јављања двојици ученика на путу за 
Емаус, Христос се, како читамо код Луке, јавио апостолима тако што стаде међу њих, и ре-
че им: Мир вам!(Лк. 24, 36). Приметивши збуњеност и уплашеност апостола, Христос им ре-
че: Што сте збуњени? И зашто такве помисли улазе у срца ваша? Видите руке моје и но-
ге моје, да сам ја главом, опипајте ме и видите, јер дух нема тела и костију. И ово рекавши 
показа им руке и ноге. А док још не вероваху од радости и док се чуђаху, рече им: Имате ли 
овде што за јело? А они му дадоше комад рибе печене и меда у саћу. И узевши једе пред њи-
ма (Лк. 24, 38-43). 
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Исус им опет рече: Мир вам! Као што је Отац послао мене, и ја ша-
љем вас. И ово рекавши дуну, и рече им: Примите Дух Свети! Који-
ма опростите грехе, опраштају им се, а којима задржите, задржа-
ни су (Јн. 20, 21-23). 

Христос је своје речи често умео да пропрати и различитим фи-
зичким радњама. Не зато што је то било неопходно, јер би то онда из-
гледало да Реч није била „довољна“, а управо из Речи (Божије): Све 
кроз њега постаде, и без њега ништа не постаде што је постало (Јн. 
1,3), него да би показао да је Он не само творац свега видљивог и не-
видљивог, него да је и животодавац! Васкрсли Спаситељ, као нови 
Адам, „затвара круг“, јер као што је приликом стварања првога човека 
Бог удахнуо у Адама дух животни, и поста човек душа жива (1. Мој-
сијева, 2,7), тако Он сада, још пре Педесетнице, подељује Духа Све-
тога ученицима и то дахом Својим.5

2. БЛАЖЕНИ МИРОТВОРЦИ

На седмом степенику Блаженстава из Христове Беседе на гори 
налазе се миротворци: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији 
назвати (Мт. 5,9). Није случајно да се на претходном степенику Бла-
женстава налазе они који су чисти срцем (Мт. 5,8), јер „чистота срца 
основ је мира“ (Владика Николај, VI, 1996, 313). Ма колико ове речи 
некоме звуче „поетски“, а не „реално“, свако дубље психолошко по-
сматрање ће нам показати да је чисто срце, а то онда подразумева ис-
товремено и мирну савест, највећи предуслов за мир.6 Владика Нико-
лај, не без разлога, повезује чистоту срца и мир: 

5 Како прецизно уочава проф. Сузан Харви: „Свети Јефрем Сирин, који је у својим 
химнама о Христу певао не само као о Хлебу живота, него и као о Мирису живота, читао 
је одељак о стварању из Пешите (сиријски превод Светог писма, из другог века по Христу), 
где стоји: nshamtad - haye (дах животни, а не – дух), па је с тога он често и указивао на овај 
важан чин, јер удахљујући дах животни у човека, Христос употпуњује човека. Дах животни, 
који је Адам примио у себе при стварању, оживео је његово до тада беживотно тело. Христов 
мирис који је човек удахнуо, пројавио је управо својом „аромом“ чин сусрета Бога и човека, и 
то чулним искуством“ (Harvey, 2015, 64). Свети Владика Николај Велимировић се сјајно на-
довезује на „теологију удаха и издаха“ када каже: „Ко удише, тај и издише. Ко удише мир Бо-
жији у себе, тај га издише и шири око себе“ (Владика Николај, VI, 1996, 313).

6 У нашој хришћански оријентисаноj – психолошкој, али не мање и теолошкој, јавно-
сти, aкадемик Владета Јеротић је и те како заслужан за јасно дефинисање појма реалистич-
ког погледа на свет у свести Хришћанина: „Хришћанин се одликује реалистичким погледом 
на свет, наравно онда реалистичким када се под реализмом не подразумева само материјал-
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Не може имати мира оно срце, које је испуњено лажним помислима, 
лудим жељама за пролазним светом, и опаким страстима. Јер ово 
све изазива немир и подиже мрачне буре у животу човечјем (Влади-
ка Николај, исто).7

Објављујући витлејемским пастирима чудесну вест о рођењу 
Спаситеља, анђеоске силе су ту неизерциву радост испевале сла-
вословљем: Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу људима до-
бра воља (Лк. 2,14). Те речи су новозаветно сведочанство o томе да 
се, Исусовим рођењем, испунише пророчке речи давно предсказане 
устима пророка Исаије: 

Јер нам се роди дете, син нам се даде, коме је власт на рамену, и име 
ће му бити: дивни, саветник, Бог силни, отац вечни, кнез мира. Без 
краја ће расти власт и мир на престолу Давидову (Ис. 9, 6-7).8

Тумачећи Јеванђеље по Матеју, свети Јован Златоусти, у своме 
осврту на Блаженства, истиче важност миротворства и то не само у 
једном правцу: 

Јер Он не само да, овим речима, потпуно уклања наше размирице и 
мржњу коју имамо међу собом, него осим тога захтева и нешто ви-
ше, наиме – да смо дужни мирити и друге који су у завади (St. John 
Chrysostom, 2004, 94).

Архиепископ Константиновог града посебно указује на чињени-
цу да је „награда“ за миротворство превасходно духовне природе: јер 
ће се синови Божији назвати (Мт. 5,9).

ни свет, већ и непрекидно присуство у томе свету Онога који је створио и свет и човека“ (Је-
ротић, 2000, 170).

7 И у Светом Писму, а онда и код Светих Отаца, појам „срце“ „има много шире значе-
ње него што то има у данашње време. Срце је духовно средиште човековог бића. Оно није са-
мо орган емоција већ и гносеолошки орган. У Библији можемо видети да срце може да „ми-
сли“, „разуме“, „замишља“, „памти“. Срце може да „одлучује“. Светоотачка традиција срце 
сматра и главним органом Богопознања“ (Блажени Теофилакт Охридски, 1996, 60).

8 Одељак овог старозаветног пророштва се у Православној Цркви чита уочи празника 
Рождества Христова – Божића – сведочећи речима: Јер нам се роди дете, о људској природи у 
Христу, док се речи: Син нам се даде односе на Христа Који, будући Син Божији јесте и Син Дје-
ве, носи у себи и божанску и људску природу (Orthodox Study Bible, 2008, 1065). Речи пророка 
Исаије о кнезу мира нашле су свој химнографски одјек и у Канону о празнику Рождества Хри-
стовог, јер у Петој оди, у Ирмосу, Црква пева: Ти који си Бог мира и сажаљиви Отац послао си 
нам Гласника великог савета Твог, да нам пружа мир. Стога упућени ка светлости богопознања 
још за ноћи на јутарњој молитви славу Ти исказујемо, Човекољупче (Служба празника телесног 
рођења Господа и Бога и Спаситеља нашега Исуса Христа, 2000, 73).
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Има једно веома занимљиво место у Јеванђељу по Матеју, а када 
је о миру реч. Дајући савете и упутства Својим апостолима како да се 
опходе у различитим ситуацијама, Спаситељ им казује и ово:

А кад у који град или село уђете, испитајте ко је у њему достојан и он-
де останите док не изиђете. А улазећи у кућу, поздравите је говорећи: 
Мир дому овоме! И ако буде кућа достојна, нека дође мир ваш на њу, 
а ако ли не буде достојна, нека се мир ваш вама врати (Мт. 10, 11-13).

Дакле, чак се ни мир никоме не намеће на силу. Све зависи од 
настројења и миротвораца, али и оних којима се мир даје. Динамику 
овог односа Свети Златоуст види, с једне стране, у „одважности оних 
који проповедају“, а са друге стране у „достојности оних који то при-
мају“ (St. John Chrysostom, 2004, 216).9

3. СТАРОЗАВЕТНИ ДАН ПОМИРЕЊА – ЈОМ КИПУР

Пре него што се детаљније осврнемо на Христа као жртву, а мо-
жемо слободно рећи и – залог помирења неба и земље, требало би се 
прво вратити у Стари Завет еда би смо пажљиво осмотрили један од 
најинтересантнијих, али не мање и загонетних, старозаветних пра-
зника – Дан помирења – Јом кипур. 

И ово нека вам буде вечна уредба: Десети дан седмога месеца мучите 
душе своје, и не радите никаквога посла, ни домородац, ни дошљак ко-
ји се бави међу вама, јер у тај дан бива очишћење за вас, да се очисти-
те, и бићете очишћени од свих греха својих пред Господом (3. Мојс. 16, 
29-30).

За тај дан су били прописани и посебни обреди: освећење свети-
лишта, освећење свештеника и освећење народа. Посебно је било ва-

9 Свети Златоуст и овде веома прецизно повезује Стари и Нови Завет, подсећајући 
нас „да је о овоме миру још пророк у старини овако говорио: Како су красне на горама ноге 
онога који носи добре гласе, који оглашује мир (Ис. 52,7)“ (St. John Chrysostom, ibid). Блажени 
Теофилакт Охридски, тумачећи ово место из Јеванђеља по Матеју каже нам: „Под ‘поздра-
вом’ и ‘миром’ разумите благослов, који остаје само на достојнима. Научи, дакле, из овога 
да су наша дела та која нам доносе благослов Божији“ (Блажени Теофилакт Охридски, 1996, 
104). Овим речима Теофилакт ни најмање не противуречи Златоусту, јер се у своме богослов-
ско-списатељском опусу Теофилакт, из једанаестог века, показује као сјајни изданак двојице 
врхунских богослова из различитих периода, наиме: св. Јована Златоустог из четвртог, и св. 
Фотија Цариградског из деветог века. 
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жно приношење два јарца на жртву.10 Оно што је пак имало особити 
значај у склопу свих ритуала повезаних са Даном помирења, то је би-
ло пуштање другог жртвеног јарца у пустињу:

И нека Арон принесе на жртву јарца на кога падне жреб Господњи, 
нека га принесе на жртву за грех. А јарца на кога падне жреб Азазелов 
нека стави жива пред Господа, да учини очишћење на њему, па нека 
га пусти у пустињу Азазелу (3. Мојс. 16, 9-10).

Крв првога јарца принетог на жртву се користила да би се њоме 
обавило кропљење, па самим тим и – очишћење, самога светилишта:

И нека закоље јарца на жртву за грех народни, и нека унесе крв њего-
ву иза завесе, и нека учини с крвљу његовом као што је учинио с крвљу 
јунећом, и покропи њом по поклопцу и под поклопцем. И тако ће очи-
стити светињу од нечистота синова Израиљевих и од преступа њи-
хових у свим гресима њиховим (3. Мојс. 16, 15-16).

По неким од новијих тумачења 3. Књиге Мојсијеве, или – Левит-
ске,читав садржај увези са поменутим ритуалним прописима о Дану 
помирења није уопште толико описног, колико је преносног каракте-
ра и, наводно, више говори о неком идеалном, него о реалном поретку 
ствари (Douglas, 2000). По нашем скромном мишљењу, оваквом начи-
ну тумачења жртвених прописа ипак:

противурече веома реални разлози зарад којих су и дати више него де-
скриптивни описи у Књизи Левитској. Трансформативни карактер 
би се пре односио на старозаветне жртве као праслике једном за 
свагда принете Христове жртве, о чему и пише Апостол Павле у де-
сетој глави Посланице Јеврејима (Весин, 2013, 118).

Не тек само улога и намена два жртвена јарца о Дану помире-
ња, него и њихова символика су одувек били у великој мери једна за-
гонетна тема.11 Већ су рани Оци Цркве, попут Варнаве и Јустина му-
ченика и философа видели у ова два жртвена јарца праслику Госпо-
да Христа (Horbury, 1998). Један од потоњих Отаца – Теодорит, епи-
скоп кирски, који је живео у петоме веку, видео је у ова два јарца две 
природе у Христу: 

10 Често се данас срећемо са изразом „жртвени јарац“, а да многи заправо и не знају 
да је порекло тог појма у Старом Завету. 

11 Особито је била загонетна улога оног другог јарца, који би се пуштао у пустињу – 
за Азазела. За даља истраживања у вези са тумачењима, као и самом појму – Азазел, читаоца 
упућујемо на студије о овој теми код Вуртвајна (Wurthwein, 1978),Tавила ( Tawil, 1980), Ро-
дригеза (Rodriguez, 1979) и Милграма ( Milgrom, 1991).
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Па ипак, поменућу приношење на жртву два јарца, од којих би један 
био заклан, а други би се пуштао да оде. Ова два јарца су будућа сли-
ка две природе у Спаситељу. Један који би се пуштао да оде је слика 
божанске природе неподложне патњи, док је у ономе који је за кла-
ње слика човечанске природе, подложне патњи (Theodoret, 2004, 226).

Занимљиво је да се жртвени јарац више уопште не помиње ни у 
једној старозаветној књизи, а чак га не помиње ни Апостол Павле ка-
да у Посланици Јеврејима (в. Јевр. 9, 1-14) говори о несавршености 
старозаветних жртава. 

4. ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС – ЖРТВА 
ПОМИРЕЊА НЕБА И ЗЕМЉЕ

Данас би многи, и то оправдано, могли да поставе следећа пита-
ња: Шта значи рећи – Христос је наш мир? и – Зашто је уопште треба-
ло „мирити“ небо и земљу? Бог је човека створио са могућношћу сло-
бодног избора у свему и Он га никада ни на шта не приморава. Сло-
бода избора увек има и своје последице. Једна од последица слобод-
ног избора нашег праоца Адама јесте и продор у овај свет, на самоме 
почетку, једне до тада непознате појаве – греха – и његових нераздвој-
них пратилаца: страха, немира, агресије и смрти.12 Грехом је тешко 
оштећена, мада не и потпуно избрисана, моћ дијалога између Бога и 
човека, јер је човек сагрешивши прво покушао да побегне од Бога и 
да се сакрије. Адам на Божије питање, а заправо покушај успоставља-
ња дијалога: Адаме, где си? овако одговара: Глас твој зачух док ходиш 

12 Одсуство страха, али страха као паничне анксиозности а не страха као страхопо-
штовања, може и те како да доведе и до агресивности. По Светом Јовану Дамаскину, постоји 
шест различитих врста страхова: 1) страх од „узнемирености“ – услед „нечега што ће се до-
годити“, 2) страх од „стида“ – услед „очекивања осуде“, 3) страх од „јавне срамоте“ – услед 
„већ почињеног нечасног дела“, 4) страх од „пренеражености“ – услед „замишљања слико-
витих представа“, 5) „панични страх“ – услед „неочекиваног исхода замишљања сликовитих 
представа“ и 6) „уплашеност“, као „страх од неуспеха“ (John of Damascus, 2004, Book 2, XV, 
p. 33). Код савремених психоаналитичара, занимљиво је Лаканово мишљење о агресији као 
начину психолошке одбране од страха изазваног ма којим видом раздвајања и расцепкано-
сти. Више о страху и агресији видети код Лакана (Lacan, 1977, pp. 8-29). Исто тако, упућује-
мо читаоца и на изврсну студију Владете Јеротића (2000с, стр. 22-40) О агресији у савреме-
ном свету. Занимљиво је, при помену агресије, и то што је Ерих Фром изнео запажања со-
циолога Луиса Мамфорда, али и палеоантрополога Хелмута де Тера, да „слике на зидови-
ма пећина које се односе на живот претхисторијских ловаца не показују борбу међу људи-
ма“ (Фром, 1986, 153).
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рајем и спознах да сам наг и сакрих се (1. Мојс. 3,10). Адамов син Ка-
ин одлази још даље у својој самоизолованости, јер греху придодаје и 
незаинтересованост, али Каин је истовремено био и зачуђен.13 Наи-
ме, када га је Господ упитао: Где ти је брат Авељ? (1. Мојс. 4,9), Ка-
ин наизглед незаинтересовано, али не мање и арогантно, одговара: Не 
знам, зар сам ја чувар брата свога? (1. Мојс. 4, 9). 14

И Адам и Каин, и поред привидне „незаинтересованости“, кип-
те од немира, свакако и услед присуства кривице и стида.15 А узрок 
немира је увек, у сваком људском поколењу, био и остао исти – окре-
тање леђа Богу!16 Али, Бог никада није окренуо леђа нама – људском 
роду. Напротив – подметнуо је своја плећа за нас, како Црква пева о 
празнику Воздвижења Часнога Крста.

Сву динамику небројених збивања, а у правцу васпостављања 
мира између неба и земље, и спасења палог човека, најдоследније 
описује једна литургијска молитва из чина Литургије Светог Васили-
ја Великог, где се, између осталих, налазе и ове речи:

Јер се Ти, благи Боже, ниси потпуно одвратио од створења твога које 
си саздао, нити си заборавио дело руку твојих. А кад се наврши пуно-
ћа времена, говорио си нам самим Синомтвојим. Јер пошто кроз чо-
века грех уђе у свет, и кроз грех смрт, то Јединородни Син твој, који 
је унаручју Тебе,Бога и Оца, благоизволи родити се од жене, Свете Бо-
городице и Приснодјеве Марије, подвргнути се Закону и кроз тело сво-

13 Ретко је у савременој белетристици неко успео да ту посебну врсту зачуђености над 
израстањем тамне сенке у нама тако зналачки опише, као што је то умео чешки писац Боху-
мил Храбал, који је у својој познатој приповести, а заправо – новели, Легенда о Каину рекао 
овако: „Ужасавао сам се кога сам то за себе, у себи и против себе одгајио и ко то мене прера-
ста“ (Hrabal, 2017, 79).

14 Каин, дакле, агресивно испољава свој немир чином убиства свога брата Авеља. 
Својим „негативним исповедањем почињеног греха, Каин постаје родоначалник свих пото-
њих еготиста, али не мање и нарцисоидних индивидуа“ (Весин, 2013, 115). Али ништа мање, 
Каин постаје и први опсесивни неуротичар људске историје.

15 Веома интересантно нијансирање разлике између кривице и стида код Каина су да-
ли Бастијан и Хилгерс (Bastian & Hilgers, 1990).

16 Свети Владсика Николај Велимировић доследно прати библијску историју човеко-
вог окретања леђа Богу, па каже: „Узрок западном немиру исти је као узрок немиру Адама и 
Еве кад су окренули леђа Богу и Творцу а лице сатани; исти је као и немир у Каину, који уби 
праведнога брата Авеља; исти као и немир у цара Саула, кад отпоче гонити праведнога Да-
вида; исти као и немир у Ахитофела, који издаде свога господара цара Давида, и на крају се 
обеси; исти као и немир Јуде Искариотског који продаде за проклете паре, свога Учитеља и 
Господа, па сав дрхтећи од новог непојамног страха и ужаса оде у Кедронски поток па се обе-
си (Свети Владика Николај, 1996 – II, 301).
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је осудити грех, да би они који умиру у Адаму, били оживљени у самом 
Христу твом (Служебник, 1998, 161-162).17

Христовом жртвом на Крсту разрушено је непријатељство о коме 
говори Апостол Павле: 

Али Бог показује своју љубав према нама, јер још док бејасмо грешнци, 
Христос умре за нас. Много ћемо, дакле, пре бити кроз њега спасени 
од гњева сада када смо оправдани крвљу његовом. Јер кад смо се као 
непријатељи помирили с Богом кроз смрт Сина његова, много ћемо се 
пре, већ помирени, спасти животом његовим (Рим. 5, 8-10).

Свети Апостол Павле у Посланици Коринћанима малим бројем 
речи веома конкретно сажима велике спасоносне догађаје када каже:

Јер вам најпре предадох што и примих, да Христос умре за грехе наше 
по Писму, и да би погребен, и да је устао у трећи дан, по Писму, и да 
се јави Кифи, затим Дванаесторици (1. Кор. 15, 3-5). 

Обраћајући се пак Ефесцима, али из сужањских окова у Риму18, 
Апостол Павле је много опширнији када говори о миру, описујући 
шта је све заправо претходило успостављању мира, тј. помирења:

А сад у Христу Исусу, ви који сте некада били далеко, постадосте 
близу крвљу Христовом. Јер је Он наш мир, који и једне и друге са-
стави у једно и разруши преграду која је растављала, то јест непри-
јатељство. Укинувши телом својим закон са његовим заповестима 
и прописима, да обадва сазда у самоме себи у једнога новога човека, 
стварајући мир. И да помири с Богом и једне и друге у једном телу кр-
стом, убивши непријатељство на њему. И Он дошавши благовести 
мир вама који сте далеко и онима који су близу. Јер кроз Њега имамо и 
једни и други приступ ка Оцу у једном Духу (Ефес. 2, 13-18).19

17 Мало је ко у новије време успео да истовремено, тако јасно, лепо и потресно, ис-
каже литургијску драму Христове жртве помирења, као што је то умео обновитељ египат-
ског монаштва у двадесетом веку Мата ал- Мискин (Матија Сиромашни), када је рекао: „Го-
спод се разапео за свет пре него што је свет разапео њега. Тајанствено тело које се принело 
на жртву на Тајној вечери у виду хлеба и вина је најпотреснији пример, о коме човек зна, о 
томе да је невидљиво постало видљиво, а да се будућност догодила у садашњости“ (Matthew 
Тhe Poor, 1984, 120).

18 О унутрашњим и спољашњим доказима у прилог аутентичности Посланице Ефе-
сцима, видети студију Епископа источноамеричког Митрофана (2000), Тајна Христова по 
Посланицама: Ефесцима, Филипљанима и Колошанима Светога Апостола Павла. 

19 Ово је, између многих других, једно од оних кључних места из Дела Апостола 
Павла, из кога веома јасно произилази да је Месијино царство намењено свима, тј. да није 
„одређено само за Јудејце“ (Еп. Митрофан, исто, 63).
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Саветујући пак хришћане у Галатији, Апостол Павле, при крају 
своје Посланице, дословно набраја све дарове, тј. плодове Духа Све-
тога, међу којима је мир при самом врху. Свакако да је тиме желео још 
више да истакне отвореност Христове Цркве за све, а не само за Ју-
дејце који су се позивали само на дела закона. Павле наглашава да су 
сви позвани у слободу којом нас је Христос ослободио (Гал. 5,1). По-
сле набрајања дела тела, Апостол наводи плодове Духа:

А плод духа јесте: љубав, радост, мир, дуготрпљење, благост, добро-
та, вера, кротост, уздржање. За такве нема закона (Гал. 5,22-23).

Првоверховни Апостол – Петар, у Христовој жртви на Крсту, ви-
ди и пут ка остварењу правде, али и пут исцелења:

Он грехе наше сам изнесе на телу својем на дрво, да за грехе умремо, и 
за правду живимо, јер се његовом раном исцелисте (1. Петр. 2, 24).20

У исцрпној анализи есхатолошке онтологије светог Максима Ис-
поведника, Никола Лудовикос ставља посебан акценат на речи све-
тог Максима да је Христова жртва на Крсту имала као своју директ-
ну последицу и „стварање мира“ (Лудовикос, 2011, 196).21 У темељу 
истинског мира лежи заправо наше измирење са Богом, о чему сведо-
чи и сама етимологија грчке речи irini (мир), јер указује на заједни-
штво, на јединство.22

Мир, и то баш као заједништво, свакодневно се помиње у свим 
богослужењима Православне Цркве, јер у свакој Великој, али и Ма-
лој јектенији, Црква се моли: У миру Господу се помолимо.. За вишњи 
мир и спасење душа наших, Господу се помолимо. Опет и опет у ми-
ру Господу се помолимо (Служебник, 1998, 73-76). Друга прозбе Ве-
лике јектеније нам веома јасно ставља до знања за какав се то мир ми 
молимо – за вишњи мир, дакле за мир са висине, мир који од Бо-
га долази.23 Поред честих прозби за мир, Православно богослужење, 

20 Свети Кирило Јерусалимски се, на једном месту у својим Катихезама, осврће баш 
на ове речи Апостола Петра, истичући Богочовечанску пуноћу и значај Онога Који се за нас 
принео на жртву: „Уопште није од мале важности и положаја Онај који је умро за нас. Он ни-
је био у дословном смислу јагње, али је био жртва, Он није био обичан човек, јер је био већи 
и од Анђела, Он је био Бог који се очовечио“ (Cyril of Jerusalem, 2004, 91).

21 „Христос је први добровољно принео Свој живот и ово жртвено и љубвено божан-
ско старање је имало за последицу стварање мира кроз крв Његовог крста између оних на не-
бесима и оних на земљи“ (Лудовикос, исто)

22 О вишеслојности значења ове речи више видети код Бауера (Bauer, 1979, 227).
23 У своме тумачењу Евхаристије као жртве, епископ Николај Макариополски (1983) 

говори о два различита вида мира: „…унутрашњи и спољашњи. Унутрашњи мир је пре све-
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а особито Света Литургија, као окосница читавог црквеног живота, 
садржи у себи и она места када предстојатељ литургијског сабрања 
подељује мир, речима: Мир вам. Ово се увек дешава испред важнијих 
момената у току Литургије, као што су: читање Апостола, Јеванђе-
ља, пре заједничког исповедања вере у Символу вере, после Молитве 
Господње, а пред причешћивање итд. Веома често помињање мира у 
православном богослужењу свакако да има своје корене још у Старо-
заветном богослужењу (Николај Еп. Макариополски, 1983). Један од 
веома значајних благослова у Старом Завету налазимо у 4. Књизи 
Мојсијевој – (Бројеви), где читамо:

Да те благослови Господ и да те чува! Да те обасја Господ лицем сво-
јим и буде ти милостив! Да Господ обрати лице своје теби и даде ти 
мир! (4. Мојс. 6, 24-26).

СВЕТИ ОЦИ ЦРКВЕ ОД ИСТОКА – 
МИРОТВОРЦИ СА ИСКУСТВОМ

Што је више „миротвораца“ у савременом свету, чини нам се да 
је све мање мира. Није ли то и отуда што покушај успостављања ми-
ра, углавном, долази од стране оних који још нису разрешили, а пита-
ње је да ли икада и хоће, немире које и сами у себи носе? После свих 
до сада наведених речи о миру, али миру који је вишњи мир – мир од-
озго, мир од Бога, не можемо а да се, у последњем делу овога изла-
гања, не задржимо на Богоносним Оцима, који су, у правом и дослов-
ном смислу те речи, миротворци са искуством! Којим и каквим ис-
куством? Искуством у борби са самим собом и искуством да се себи 
и своме егу каже – не! А управо је то она данас међу нама болно не-
достајућа врста искуства! Свако искуство долази из делања, из вежбе, 
а за то је неопходно имати и непоколебљивост! „Непоколебљивост и 
истрајност у борби са самим собом јесте основни услов за напредак у 
духовном животу“, вели Св. Теофан Затворник (St. Тheophan the Re-
cluse, 1995, 210).

га измирење с Богом, он је благодатно стање човекове душе које претпоставља одсуство све-
га што нарушава наш душевни мир: злобе, јарости, освете, зависти, мржње, страха, грешних 
страсти и др. Спољашњи, објективни, политички мир се састоји у одсуству сукоба, раздора, 
неорганизованости, збуњености и несигурности, међусобних зађевица и ратова међу људи-
ма појединачно и међу људским друштвима и народима“ (стр. 92).
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Када помињемо делање, вежбу и непоколебљивост, онда се неми-
новно сусрећемо и са појмом аскеза, а од аскезе чак и многи „обич-
ни“ Хришћани данас зазиру, сматрајући је за „дужност“ само монаха, 
или евентуално и свештеника, али никако и лаика. А аскеза, у дослов-
ном смислу – вођење бриге о нечему, али не мање и вежба, намењена 
је свакоме ко иоле жели себи истинско добро. А то је само још један 
разлог више, зашто се, ми у Цркви Православној, непрестано обра-
ћамо нашим небеским пријатељима – Светима. Свети Оци и подви-
жници су развили једну веома изнијансирану дубинску психологију и 
то пре него што је појам дубинска психологија и почео да се користи 
у савременој науци.24

Место где се одвајкада водила та непоштедна борба зарад задо-
бијања истинског мира и непатворене радости била је и остала – пу-
стиња! Свакако да савремени Хришћанин има предубеђења када је 
пустиња у питању, јер мисли да треба отићи „некуда далеко“, а запра-
во треба сићи „негде дубоко“, дубоко у себе. Или како је то о пусти-
њи лепо исказао један савремени Боготражитељи ревносни истражи-
вач светоотачке психологије: „Пустиња није место нестанка, већ ме-
сто састанка“ (Chryssavgis, 1999, 118).25

Један од миротвораца са искуством, опитни делатељ аскезе, Све-
ти Јован Лествичник (1963), оставио нам је сјајну мисао о повезано-
сти вежбе и навике, када је рекао: „Вежба рађа навику, навика се пре-
твара у осећање, а оно што се по осећању чини, тешко се може изгу-
бити“ (стр. 79).

Без аскезе се не задобија мир у души. А први услов за мир, по Ле-
ствичнику, јесте тиховање: 

24 „Делотворност светоотачке психологије извире из чињенице да су Оци метод ове 
психологије, а то је – аскеза, прво примењивали на себи, па их тек онда записивали, или да-
вали другима као духовне поуке и савете. Пуноћа светоотачке психологије извире из библиј-
ско-аскетско-светотајинског приступа човеку као носиоцу лика Божијег у себи, човека који 
је по избору своје слободе склон греху, али и тада, или рецимо отворено – тек тада – у дуби-
ни своје огреховљености – он је гладан и жедан мира и радости. Не радости као само-задо-
вољства, ни радости као усиљеног смеха, већ радости која је у покајно-исповедном загрља-
ју у наручју Оца Небескога, Који опрашта и увек изнова враћа човеку оно првобитно досто-
јанство“ (Весин, 2013, 184).

25 „Пустиња двадесетога века се налази у свету, а не у беспутном пространству, у гра-
ду, а не на селу. То је истовремено и лично ходочашће, и заједничка жеља за обновом, поми-
рењем и целовитошћу“ (Chryssavgis, ibid.)
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Први степен овога мира јесте у тиховању усана онда када је срце уз-
буђено. А циљ је савршени мир чак и у сред грмљавине и олује (исто, 
149).

Немогуће је до краја открити лепезу светоотачке мудрости и ис-
куства о миру, а да се не помене смирење! Смирење је заправо једино 
истинско мерило о томе да ли неко у себи има, или нема мир! А сми-
рење и те како има снагу магнета, доказујући истинитост, али не мање 
и лепоту, оних чувених речи Светог Серафима Саровског: „Када стек-
неш смирење, хиљаде око тебе ће се спасти“. Свети Оци много чешће 
говоре о смирењу, него о миру. Смирење нико „не стиче“ сам по се-
би, јер колико год се око њега и те како ваља трудити, смирење је ипак 
Божији дар, али дар намењен свима онима који су спремни да саслу-
шају, а онда и послушају Христове речи: 

Узмите јарам мој на себе, и научите се од мене; јер сам ја кротак и 
смирен срцем, и наћићете покој душама својим. Јер је јарам мој благ, 
и бреме је моје лако (Мт. 11, 29-30).

Учење Отаца Цркве од Истока о смирењу и смиреноумљу, изви-
ре из најчистијих дубина библијског текста. Новозаветну окосницу 
светоотачког учења о смирењу чине горе поменуте Христове речи ко-
јима указује на себе као Онога који је смирен срцем, али важан је ис-
то тако и један од многих старозаветних стихова из Псалама, стих у 
коме Давид овако псалмопоји: Јер нас се у смирењу нашем сетио Го-
спод (Пс. 135/136, 23).

Богословска наука у Срба, али не мање и наша хришћански ори-
јентисана психологија, као и књижевност уопште, обогаћени су не-
давно преводом једног капиталног дела Православног богословља. 
Реч је о књизи Духовни Свет Преподобног Исака Сирина, Митропо-
лита волоколамског проф. др Илариона Алфејева (Алфејев, 2017), а у 
заиста врсном преводу проф. др Ксеније Кончаревић.26

„За Исака Сирина, говорити о смирењу (mukkaka, makkikuta) зна-
чи говорити о Богу“, пише Митрополит Иларион на почетку одељка о 
Смирењу, па наставља: „Када се Бог обукао у смирење и сакрио Сво-
је величанство под људским телом, постао је видљив и приступачан“, 
наводећи потом речи аве Исака:

26 Ово дело, по речима Епископа бачког др Иринеја (Буловића) из Уводне речи, јесте: 
„бесумње најсистематскија, најаналитичнија и најобухватнија научно-богословска студија о 
ави Исаку у савременој патролошкој науци у православном свету (исто, 7).
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Смирење је одежда божанства. У њега се обукао оваплоћени Логос и 
кроз њега нам се присајединио у нашем телу. Свако ко је одевен у те-
ло уистину се уподобио Ономе Који је сишао са Своје висине и смире-
њем прикрио врлину Свога величанства и Своју славу како твар не би 
била сажежена када га угледа (исто, 216).

Многе мисли Преподобног Исака Сирина и данас, боље речено 
– поготово данас, међу све више ка „активизму“ а све мање ка сми-
рењу усмереним хришћанима, чини се да звуче веома смело. Да, заи-
ста смело, јер је подвижник из Сирије, који је живео у седмом веку, и 
те како имао смелости да се у свему поузда у Христове речи, па је за-
то и смео да каже:

Смирење чини да и без дела многи греси буду опроштени. Насупрот 
томе, без смирења и дела су бескорисна. Оно што је со за свако јело, 
то је смирење за сваку врлину (исто, 217).

Истанчаност психолошке мисли аве Исака просто нас додиру-
је његовим тако реалним и питким начином уочавања битних разли-
ка између смирења и темперамента, сврставајући сиријског прегаоца 
у врхунског психо-дијагностичара:

Немој наводити примере оних који су смирени по природи, не говори о 
природи јер они имају угасла и немоћна чула у којима су умрли жар и 
пламсање. Они не поседују оно проницљиво смирење човека који има 
смирење помисли, пажљиву и проницљиву мисао, свест о властитој 
ништавности. (исто, 221).27

Ава Исак, наравно, помиње и мотиве који некога воде до смире-
ња: „Постоји смирење због страха Божијег и смирење из љубави пре-
ма Богу“ (исто, 227).28

Свакако да је љубав, љубав према Богу, она кључна реч, а запра-
во оно најплеменитије што јесте, у целокупном и подвижничком, а и 
списатељском делу Исака Сирина:

27 Изучавајући током дугог низа година подвижничка слова Преподобног Исака, вла-
дика Иларион нам је, говорећи о унутрашњим обележјима смирења, дао и веома прецизну 
дефиницију самога појма смирење, рекавши: „ Смирење је пре свега унутарње својство које 
се састоји у одсуству уздања у самога себе, надању у Бога, осећању властите недостојности 
и незаштићености, присуства Светог Духа у скривеној дубини срца“ (исто, 222).

28 „Шта је то страх Божији у Исаковом поимању“, пита се Алфејев, па наставља: „То 
је побожни трепет пред Богом, бојазан да се он не увреди било каквом греховном помишљу 
или чином“ (исто, 227).
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Љубав према Богу није нешто што се буди несвесно или неприметно, 
она се не може пробудити у човеку искључиво захваљујући знању Пи-
сма, и нико не може заволети Бога приморавши се на то… Па чак ни 
захваљујући закону и заповестима које Он Сам даје у погледу љубави 
немогуће нам је заволети Бога, јер од закона се рађа страх а не љубав. 
Наиме, док човек не задобије Духа откривења и док се душа не сједи-
ни у покретима својим са оном мудрошћу што је изнад света, и док 
човек на сопственом искуству не позна величину Божију, немогуће му 
је да се приближи том преславном укусу љубави. Ко није испио вина, 
тај се неће опити од казивања о вину, и ко се сам није удостојио у ду-
ши својој знања о величанству Божијем, неће моћи да се опије од љу-
бави према Њему (исто, 406-407).29

Свети Максим Исповедник је био савременик Преподобног Иса-
ка Сирина. У свом заменитом делу Четири стотине глава о љуба-
ви, Свети Максим види смирење и патњу као средства која ослобађа-
ју од греха:

Смирење и патња (злострадање) ослобађају човека од сваког греха, 
прва одсецајући страсти душевне, а друга – телесне. Јер тако изгледа 
чинећи и блажени Давид, у следећој молитви Богу говори: „Види сми-
рење моје и труд мој и отпусти све грехе моје (Пс. 24/25, 18) (Свети 
Максим, 1992, 64).

Обнова монашког живота у Русији XVIII века је незамислива без 
Богом надахнутог подвига у том правцу од стране Преподобног Пај-
сија Величковског, истовремено и најзаслужнијег за повратак тради-
цији Отаца свих нас у васколиком словенском Православљу. У својим 
речима о смирењу, аутор Пољских кринова је веома близак учењу Аве 
Исака Сирина. Овако о смирењу и смиреномудрености вели Пајсије:

29 С посебним разлогом се осврћемо овде на Предговор првом издању ове значајне 
студије Илариона Алфејева, предговор који је написао чувени савремени теолог Калист Вер, 
Митрополит диоклијски. Калист Вер не крије задивљеност дубином и лепотом мисли Аве 
Исака, а особито када је у питању смисао Богооваплоћења, што је директно у вези и са јед-
ном од основних тема овог нашег скромног рада, а то је помирење неба и земље. „Рођење 
Христа У Витлејему, како тврди Исак, представљало је најсрећнији догађај који се икада мо-
гао десити у историји света. Дакле, није ли апсурдно сматрати узроком тог у највећој мери 
радосног догађаја оно што се могло уопште не догодити, и, на крају, што није ни требало да 
се догоди, а то је људски грех? Не: главни узрок Спаситељевог доласка на земљу није нега-
тиван него позитиван. Узрок Његовог доласка није људски грех већ божанска љубав: Бог је 
све то учинио ни из једног другог разлога изузев да би свету показао љубав коју поседује, Он 
се оваплотио не ради искупљења нашег греха и не ради било каквог другог циља, већ једино ра-
ди тога да би свет познао љубав коју Бог има према твари“ (исто, 17).



Господ Исус Христос, оваплоћени мир и жртва помирења неба и земље 63

Смирење у срцу без труда спасава старог, болесног, убогог, сиротог и 
необразованог човека;ради смирења праштају се сва сагрешења, оно 
из самог понора греха узводи човека (Свети Пајсије Величковски, 2004, 
291).

Веома истанчано учење о смирењу, оставио нам је и један од нај-
умнијих, најученијих, али и смирењем и милосрђем најобдаренијих 
руских Отаца – Свети Димитрије Ростовски, без чијег труда и подвига 
Словенски народи на би имали комплетна Житија Светих.30 У свом 
Духовном азбучнику, Димитрије Ростовски посвећује многе странице 
теми смирења и смиреноумља:

Имај на уму образац смирења: тело твоје узето је од земље и опет ће 
у земљу отићи. Приведен си у биће из небића… Тек тада ћеш бити ве-
лики, када схватиш да си мали, тек тада ћеш бити нешто, када при-
знаш да си ништа… Буди смирен и благоразуман. Ако ти људи нешто 
приписују – све то упућуј Богу… Буди смирен, али не безумно, смире-
ноуман буди са мером, разумно…(Кончаревић, 2004, 315-316).

Од овог заиста Христоликог Архијереја остала нам је и једна од 
најсажетијих дефиниција смирења: „Шта је смирење? Смирење је по-
знање себе и своје ништавности“ (исто, 316).

Руско стараштво XVIII и XIX века немогуће је ни замислити без 
душебрижничког подвига стараца чувене Оптине пустиње. Један од 
најзнаменитијих Оптинских стараца је свакако и Свети Макарије Оп-
тински, који је у преписци са својим духовним чедима поставио вео-
ма богату трпезу поука о миру, спокојству и смирењу, поставши сво-
јим душебрижништвом истински дубински психолог Православља. 
Ослушнимо неке од његових поука о миру и смирењу, па ћемо се и са-
ми уверити да их је саставио човек јединствене интроспекције, али не 
мнање и од Бога му дароване прозорљивости:

Дакле, када нема спокојства, онда очигледно нема ни смирења. Ако 
наизглед испуњавамо хришћанске дужности и при свему томе поста-
јемо умишљени и горди, онда не можемо да очекујемо мир и спокој-
ство… Мир се не достиже без борбе са страстима и победе над њи-

30 Светог Димитрија Ростовског, узимајући у обзир критеријуме Николаја Берђајева о 
интелигенцији као о „идеалистичкој класи“, аутор заиста блиставо написане и зналачки са-
чињене Антологије руског стараштва од XI до XIX века, под називом Путевима Руске Мона-
шке Духовности Ксенија Кончаревић, пише у своме есеју о Светитељу Ростовском да се Ди-
митрије Ростовски може с правом „прогласити зачетником интелигенције“ у Русији (Конча-
ревић, 2004, 85). 
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ма. А када оне господаре над нама, где је мир?… Наш немир потиче 
од наше несређености, а не од туђих страсти: они (други људи) сво-
јим пороцима не уносе немир у наша срца, него нам само откривају и 
показују оно што је у нама, и какав залог носимо у себи… О хировима 
нема потребе ни да говорим: нећемо да схватимо како нама господа-
ре страсти, него мислимо – људи су криви. Тешко нама! Оставили смо 
пут смирења и идемо путем гордости. Због тога се лишавамо мира и 
спокојства… (Свети Макарије Оптински, 2007, 186-188).

Мада нам простор не допушта да се дотакнемо свих важнијих 
епоха светоотачког стваралаштва, а ниједан од протеклих двадесет 
векова није био, као што није ни данас, без Отаца Цркве, ипак смо по-
кушали да овим брзим прелиставањем светоотачких списа сачинимо 
барем довољно јасан „кроки“ о веома богатој и дугој традицији миро-
твораца са искуством у Цркви Православној.

Пре закључка, нека нам буде дозвољено да се поново вратимо у 
ове наше дане и да, за крај овог дела нашега рада, изнесемо једну све 
више и више оправдану бојазан, а када су у питању данашње разно-
родне и мултидисциплинарне дискусије, полемике, али и дијалози о 
миру и помирењу. У сваком сучељавању, као и хармонизованој разме-
ни мишљења о миру, свет се све више дели на оне, с једне стране, ко-
ји мир доживљавају искључиво као социо-политичко-економску кате-
горију, без икаквог ослонца у ма чему „оностраном“ и, са друге стра-
не, оних који мир примају као Божији дар, али и као обавезу у прав-
цу непрестаног миротворства. Вишедеценијски милитантни атеизам 
оставио је за собом још увек недовољно јасно сагледане последице 
у друштвеном ткиву већинеевропских држава бившег Источног бло-
ка, укључујући ту, свакако, и нашу некадашњу „заједничку“ земљу 
„од Вардара па до Триглава“. Не исцеливши до краја деценијама за-
добијане ударце и ране, људи разних верских опредељења на тим ис-
тим географским просторима, али сада одевеним у „демократско“ ру-
хо, доживљавају неупоредиво перфиднији, а свакако у перспективи и 
не много мање агресивнији, став, у савременом свету све присутнијег 
милитантног либерализма. 

Заокружимо ово поглавље речима које ишчитавамо као најпри-
кладнију синтезу онога што нам је данас у овом времену најнеопход-
није, а то је дијалог мира, о миру, али и на миран начин. Те више него 
прикладне речи написао је Свјатјејши Патријарх московски и све Ру-
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сије Кирил у своме есеју: „Либерални стандард, претња миру и сло-
боди“:

Данас је крајње неопходан не само међурелигијски дијалог, него и дија-
лог између верујућих људи и носилаца секуларне свести. Ови потоњи 
морају схватити да се њихови ставови, њихови погледи на свет не мо-
гу назвати једино „неутралнима“ и „објективнима“, да не могу слу-
жити као јединствена основа социјалног поретка, која нема алтер-
нативу“ (Кирил, Патријарх московски и све Русије, 2010, 57)

МИР И СМИРЕЊЕ НА ДЕЛУ (УМЕСТО ЗАКЉУЧКА)

Година је била 1992. Прва ратна година у недавној историји бив-
ше Југославије. Од самог почетка избијања ратних сукоба у Крајини, 
а онда и у Босни и Херцеговини, наша јужночикашка парохија Св. 
Архангела Михаила је покушала да пружи од себе све што може, е да 
би се барем мало ублажиле велике боли и не мање животне трагедије 
проузроковане ерупцијом немира. Сакупљaње помоћи је ишло у два 
смера – помоћ избеглим и прогнаним Србима из Крајине и из Босне, 
а који су се тада већ налазили у Србији, као и онима који су остали на 
својим вековним огњиштима, али, те јесени, без добро организованог 
допремања помоћи. Посебну пажњу смо, ипак, посветили многоброј-
ним породицама тзв. мешовитих бракова, где су највеће жртве била 
деца, покушавајући да нашу помоћ усмеримо управо према деци из 
таквих мешовитих породица. Ако су отац и мати „знали“ и „осећали“ 
„ко су“ и „коме припадају“, шта би се онда могло рећи за њихову де-
цу, која су била и једно и друго, али у исто време и ни једно, ни дру-
го? Услед таквих душевних потреса, та деца и до дана данашњег, ма-
да већ одавно нису деца, остадоше највећи емотивни страдалници не-
давних ратова на тлу бивше Југославије.

Када је дошла јесен 1992. реших се да поново пођем на пут у, ка-
ко ми то овде кажемо, наш „стари крај“, е да бих, поново, на лицу ме-
ста видео која је и каква врста помоћи најнеопходнија и где. Предло-
жио сам и једном нашем парохијанину, угледном чикашком адвокату, 
иначе човеку из треће генерације Срба рођених у Америци, да пође 
са мном. Он је до тада већ постао, а Богу хвала до данашњег дана и 
остао, мој најближи сарадник у разним корисним подухватима и не-
замењиви члан нашег локалног „мисионарског и харитативног тима“. 
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Пристао је од прве, и ако пре тога никада није био нигде у Европи, а 
камоли у Југославији.

Летови до Београда су били под санкцијама и ми смо од Чикага, 
преко Цириха, летели до Будимпеште, а онда даље комбијем до Но-
вога Сада, нашег првог одредишта. У авиону од Цириха до Будимпе-
ште сретосмо једног од наших тадашњих епископа са територије Бо-
сне и Херцеговине, владику зворничко-тузланског Василија. Сазнав-
ши за наше намере, а оне су, осим стварања програма за редовније до-
стављање хуманитарне помоћи, биле и да сачинимо списак поруше-
них и оштећених Српских православних богомоља, прво у Босни, а 
потом и у Крајини, владика нам је веома одлучним гласом рекао – Не 
знам куда прво смерате, али ја сам вољан да вам помогнем. Дођите у 
Бијељину и ја ћу вам обезбедити кола и возача и могућност да обиђе-
те и она места у која данас мало ко сме да оде. Наравно, под условом 
да се не плашите. – Пристадосмо.

После пар дана проведених у Новом Саду и околини и после по-
сете Владици бачком др Иринеју, јер је Епархија бачка тада већ уве-
лико и добро организовано помагала Центар за избегла лица у месту 
Вајска, отишли смо у Београд. У Београду нас је примио Блаженопо-
чивши Патријарх Павле, благословивши наше намере и планове. По-
том нас је пут одвео до Крагујевца, где је већ тог лета Владика шума-
дијски др Сава, блажене памјати, организовао прву Црквену апотеку 
из које су се житељи Крагујевца и околине, а посебно пристигле избе-
глице, бесплатно снабдевали лековима. Тај пројекат је био заједнички 
подухват православаца из Грчке и из Америке. 

А онда кренусмо за Босну поносну. Владика Василије је заиста 
испунио своје обећање. Он није био у Бијељини тога дана када смо 
стигли, али нас је сачекао један од његових свештеника рекавши да, 
ако смо спремни, можемо одмах да пођемо.31

31 Истине ради, треба да остане забележено колико се тих ратних година владика Ва-
силије трудио око помоћи свом пострадалом народу. Снабдевао их је храном, лековима, оде-
ћом, али им је, изнад свега, душе храбрио, позивајући их да, упркос свему, остану ту где су и 
да истрају. Често је, по казивању људи са свих простора те простране епархије, сам довозио 
и делио хуманитарну помоћ. А о томе на колико је Опела тих ратних година сам чинодејство-
вао, и после тих одслужених Опела неутешним очевима и мајкама помоћ делио, о томе се и 
данас у многим местима у Босни прича. Посебно пак треба нагласити улогу коју је владика 
Василије имао у спашавању духовног и културног блага из цркава и манастира у повереној 
му епархији. Да није биле његове правовремене и ефикасне акције, Црква би на тим просто-
рима остала без непроцењивих духовно-културних драгоцености. Њихову вредност је немо-
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Оно што је током тог јесењег боравка у старом крају оставило у 
мени неизбрисиви траг и вазда живо сећање на увек присутну и де-
латну снагу љубави, вере и мира, био је сусрет са једним несвакида-
шњим човеком. И то већ током нашег првог дана у Босни. После оби-
ласка Модриче, свештеник који нас је возио тога дана од места до ме-
ста, предложио је да, ако је могуће, тј. ако „не пуцају баш много“, оде-
мо и до Шамца. Отидосмо. Пуцало се успут, али не много и, Богу хва-
ла, не по нама. А тамо где је могло да буде и по нама, кроз та места је 
свештеник не возио, него летео. Дођосмо и до Шамца. У сред дана, 
уснуо град. Нигде живе душе. Сунчано новембарско подне. Да није 
бодљикавих жица и врећа са песком око две цркве у центру, а баш су 
једна наспрам друге – Српска православна и Хрватска римокатолич-
ка, и да није рата, и да није…све би, по богатству јесењих боја и ни-
јанси, имало и своју и те како лепу страну. Тада, тог поднева, нисмо 
ни слутили, ни мој сапутник а ни ја, да нас истинска лепота, али не 
лепота природе већ душе, тек чека. Уђосмо колима у пространо дво-
риште око наше цркве. Свештеник који нас је довезао је остао са мо-
јим сапутником испред кола у дворишту цркве, док сам се ја упутио 
у, по спољашњем изгледу, веома леп парохијски дом. Закуцах на до-
њим улазним вратима. Ништа. Ставих руку на кваку и отворих врата. 
Испред себе угледах високо степениште и ходник. Кренух степеница-
ма ка спрату. И одједном застадох. Као да се то негде изнад мене чуо 
звук песме. Али не, није то била песма са већ неког од могућих „носа-
ча звука“, већ песма која се извијала из људског грла. Кренух трагом 
тога гласа и после десетак степеника стадох тачно испред оних врата 
иза којих је неко, нема сумње, певао. Покуцах на врата и у трену пре-
стаде песма. Уђох и видех неизрециво језгровиту, а у одјеку ратног 
искорака чак и нестварну, па самим тим и неописиву слику: У сред па-
кленог затишја тог ратног дана у Босни, испред мене је у соби, у коју 
крочих, седео за штафелајем релативно млад свештеник, светло смеђе 
косе и браде, и четкицом у руци наносио боје на лик Богомајке. Ико-
нописао и певао. Певао је док ја нисам покуцао на врата. А шта је пе-
вао? Певао је 135. Псалам – Хвалите имја Господње.

Поздравих га – Помаже Бог, оче! – А он ће мени на то гласно, али 
уз широки осмех: – Па како ви то мени – Помаже Бог? Оче Милоше, 

гуће, а и непотребно, новчано исказати, али зато је и те како неопходно указати на њихов не-
процењиви значај у очувању идентитета нашег народа. 
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зар ме не познајете? – Извини брате, рекох му, – али не могу да те се 
сетим. – Па ја сам Јово Лакић, и када сам ја, 1974. године, дошао у пр-
ви разред Богословије у Сремским Карловцима ви сте били у четвр-
том и били сте ми цензор.32 Док је ово говорио, препознах оне увек 
весело радознале очи дечачића из првог разреда коме сам, заиста, био 
цензор. – Оче Јово мој добри, загрлих га. Од када заврших Богослови-
ју, давне 1975. нисмо се више видели. Дечаку Јови је тада било 15 го-
дина, плус 17 година које пролетоше у међувремену, и збир тога је да 
је у Шамцу испред мене, тог јесењег дана ратне 1992. године био зрео 
и стасит човек у својим раним тридесетим годинама. 

Не знам ни данас да ли је отац Јово имао више питања за мене и 
мога сапутника, који се у међувремену попео на спрат, или смо дужу 
„листу“ питања имали ми. Оно што је била суштина свих одговора ко-
је чусмо биле су речи које је изрекао, али услед његове заиста искре-
не скромности чинило се као да се извињава. А рекао је овако: – Знаш 
мој оче Милоше, када ме већ питаш, ја ћу да ти кажем. Остао сам овде 
јер многи из околине одоше за Србију, а народ оставише. Могао сам и 
ја одем, брате мој. И наговарали су ме многи. Јесте, жену и дјецу сам 
оставио код женине сестре у Београду, али ја сам се вратио. А вратио 
сам се знајући да ће ово лудило од рата једном ипак престати. А шта 
онда? Како бих ја том народу, у неком будућем дану, могао погледати 
у очи да сам их оставио и побјегао, и то онда када је неко требало овде 
да остане не само да служи и проповједа, већ сузе да утире, народни 
јад и чемер у себе ко сунђер да скупља? То мора неко, брате, па реци 
и сам. А ко? Ко, ако не ми, ми свештеници? А знаш, рећићу ти и ово, 
многи су говорили да сам пошашавио и да је требало да и ја одем, јер 
су ту око мене углавном назови комунисти. Видиш, ако су они назови 
комунисти, ја нећу да будем назови свештеник. А и шта ако су кому-
нисти? Мој су народ и ја другог народа немам. Хајде, идемо напоље. 

За трен ока изиђосмо у центар места, одмах ту покрај две цр-
кве, које су једна другу, захваљујући тој малој раздаљини између њих, 
просто саме себе сачувале од бомби и метака. На улици, у центру, још 
увек нигде никог. А онда је отац Јово, ставивши обе шаке крај уста, 
кренуо да дозива: – Марооо, Росооо, Перооо, Љубооо, Милцееее, Ђу-

32 Обично ђак четвртог или петог разреда, који би у периоду ван часова, током тзв. 
времена за учење – занимања итд. водио рачуна о ученицима у млађим разредима. Сваки ра-
зред је имао свога цензора.
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рооо. И као по команди из оближњих кућа почеше да излазе људи. 
И сви се они скупише око свога оца Јове. – Ево нам гостију! И то из 
Америке! Дошли руку да пруже и да загрле. –Одмах се ту нађе и нека 
флаша са домаћом ракијом, и кисела вода, жуте домаће јабуке из не-
чије баште и кутија кекса. А пристигли народ, махом старији мушкар-
ци и жене, као деца основци уз учитеља, тако и они, само што се не 
привију уз њиховог оца Јову који их није оставио. 

– Ето брате, ту смо – ови добри људи и ја. Него, знаш шта? Мени 
је сада време да кренем. Него, ти ми брате рече да сте дошли да ви-
дите и забележите порушене цркве. Ако желите, и ако се баш много 
не бојите, јер овде је брате мој рат, рат, рат, а ви онда хајдете са мном, 
па да видите не само порушене цркве, већ и оне који више никада у 
те цркве неће ући. И кренусмо са оцем Јовом. Тога дана и следећа два 
дана, пратили смо о. Јову у стопу. Од десет пре подне, па до четири 
пет по подне, све док не падне мрак. Гледали смо и слушали оца Јо-
ву у његовој несвакидашњој мисији. Шта је то чинио овај пожртвова-
ни, а тако скромни свештеник? Он је свакога дана обилазио простор у 
пречнику од неких педесетак и више километара, ишао од села до се-
ла, од гробља до гробља, боље рећи, и сахрањивао српску младост. На 
сваком гробљу, свакога дана, по пет, седам, десет, па и више Опела. 
Све је тада, силом неприлика, морало да буде по скраћеном Чину опе-
ла, да нас случајно не затекне мрак на путу, а и да се ипак мало време-
на проведе са тим мајкама и очевима који одавно исплакаше све сво-
је сузе. А после сваког Опела, отац Јово би вади своју свеску и беле-
жио име и презиме покојника, дан рођења и смрти, имена родитеља и 
место одакле је. А сви су покојници били погинули младићи у дваде-
сетим годинама, зрели мушкарци у тридесетим, по неки у четрдесе-
тим и педесетим, и тек по која старија особа, која није погинула, него 
је умрла од болести, или од старости. 

Све време сам се тада у себи питао – А зашто им он не пропове-
да? – Данас ни себе, а поготово њега, сигурно не бих тако нешто пи-
тао. Али те јесени 1992. године ипак јесам. А мој добри отац Јово, не-
кадашњи малишан са плавим шишкама преко чела и вазда веселим 
плавим очима, слегну раменима, па ће уз сетни осмех: А немам ти ја 
више ни речи којима бих било шта могао да проповедам, као што ни 
они више немају суза да плачу. Ја сам само ту, покрај њих, и чуо си 
брате и сам шта им говорим. Ето, ако то може да „прође“, нека то онда 
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буде моја проповед. А оно што је отац Јово тих дана, и тих година на 
свакоме месту, сваком мушкарцу, свакој жени, детету, старцу или ста-
рици говорио, могло би да се сажме у следећих пар реченица: 

– Чувајте се људи да вас не зароби мржња! Молите се Богу и за 
пријатеље, а и за оне друге! Тешко је, знам, али изнад нас је, и поред 
свега, Бог љубави. Ако изгубисте децу, остао вам је небески Отац, ко-
ји сада вас мења покрај деце ваше која су уз њега. Ако изгубисте оца, 
ту вам је Богородица која вас неће оставити. Не питајте ни Бога, а још 
мање мене – Зашто се све ово овако морало десити? Зашто сада? За-
што нама? Зашто овде? Одговоре ни ви ни ја, бар за сада, не можемо 
чути. А и да их чујемо, не бисмо их разумјели. Зато је боље да ћути-
мо, а када не издржимо тежину и љутину ћутње, онда ћемо запјевати. 
Плакати, али пјевати. И молити се увјек. И док пјевамо и док плаче-
мо. Али никад мрзети и никад се никоме светити. Немир рата ће, да-
ће Бог, једном и стати, али немир душе која мрзи и злопамти никада 
неће престати.

Те речи оца Јове су ми, истовремено, биле и исцељујућа пропо-
вед, али не мање и веома делотворна психотерапија. Имао сам стал-
но уз себе неки нотес, па успех да забележим скоро сваку његову реч. 
Проповедао је отац Јово, још како је проповедао! И то на начин коме 
је мало ко међу нама вичан.

Растасмо смо се у сузама и уз обећање да ћемо се ускоро опет ви-
дети. И заиста, после три месеца, у фебруару 1993. године, Роберт и 
ја смо поново били код оца Јове у Шамцу. Исте потресне слике по се-
оским гробљима, али сада са неким другим људима. Махом су то би-
ли родитељи, жене и деца изгинулих синова, младих супруга и очева. 
Бог зна, а зна и о. Јово. Зна, јер је пажљиво, ваистину побожно и са 
страхопоштовањем бележио њихова имена и свако их вече онда по-
мињао у молитвама својим. А тако, колико знам, и данас чини.

Од те јесени 1992. године, па ево све до сада, ја сваке године, на 
нашем Богословском факултету у Либертивилу, студентима четврте 
године одржим два предавања о оцу Јови из Шамца. Из Омилитике – 
о делатној и живој проповеди једног истинског миротворца, а из Па-
стирске психологије – о томе зашто је толико важно увек бити уз на-
род и осећати их као своје јер они и јесу део нас, као што смо сви за-
једно део Тела Христовог, део Цркве. Веровали ми то или не. Нека-
да ми се, а бива то истина све чешће, учини да је данас много важније 
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то што Бог верује у нас, него то да ли ми верујемо, или не верујемо у 
Њега. Пожртвована делотворност таквих миротвораца као што је до-
бри отац Јово, најјачи је доказ да Бог заиста верује у нас. А оца Јову 
молим, и то га коленопреклоно молим, да ми не замери што о њему 
пишем, али неко је једном морао проговорити и рећи да и таквих све-
штеника данас има. Свештеника са душом и за душу. 

Никада ми се ни један библијски текст није тако муњевито урезао 
у срце и ум, као што су то биле речи Апостола Павла упућене Фили-
пљанима, а све то услед живог примера једног Богу и роду оданог све-
штеника, који је делом љубави и миротворства собом пројавио исти-
нитост Павлових речи о миру:

И мир Божији, који превазилази сваки ум, сачуваће ваша срца и ваше 
мисли у Христу Исусу (Флп. 4, 6).
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THE LORD JESUS CHRIST, THE INCARNATE PEACE 
AND PROPITIATION OF HEAVEN AND EARTH

Summary

The author points to the important difference that exists between “worldly” peace 
– namely, peace as a socio-psychological, but no less political, category – and peace, as 
self-exemplified by the Savior of the world – the Lord Jesus Christ. Through the words of 
the Messiah, the essence of the understanding of Christ as the entrusted peacemaker by 
the Apostles and Holy Fathers is illustrated. A special reflection is given to the teachings 
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well as from the messianic excerpts of the prophet Isaiah. The Holy Fathers of the Church 
from the East are indispensable, who, by their dogmatic theology, but also with their as-
ceticism, with their kerygma, and attaining a sense of calm, pointed to the essential na-
ture of peace – not as a political category, but as a state of being.
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POMIRENJE NA BOŽANSKI NAČIN: 
ZAŠTO JE TEŠKO OSTVARIVO?

Rezime

U zavađenom i podijeljenom svijetu pomirenje je trajna potreba. Ovaj članak izno-
si osnove pomirenja na božanski način ili kako smo ga nazvali spasenje pomirenjem. 
Osnovni izvor je Sveto pismo koje čitamo kao jedan narativ u kontekstu velikog sukoba 
između dobra i zla koji počinje knjigom Postanka, a završava Ivanovim Otkrivenjem. Od 
bibličara i teologa koje spominjemo izdvajamo škotskog bibličara biskupa N. T. Wrightea 
čiji koncept slijedimo u odgovoru na pitanje „Zašto je teško ostvarivo?“ Biblijski kon-
cept o pomirenju na božanski način se svodi na Božju inicijativu u pomirenju i na preno-
šenje te misija na ljude: „A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri 
nam službu pomirenja“ (2 Korinćanima 5, 18). Bog iskazuje nezasluženu naklonost bun-
tovnom čovjeku: „A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo greš-
nici, Krist za nas umrije“ (Rimljanima 5, 8). Slijedi apel za prihvaćanje Božje inicijati-
ve: „Ili prezireš bogatstvo dobrote, strpljivosti i velikodušnosti njegove ne shvaćajući da 
te dobrota Božja k obraćenju privodi?“ (Rimljanima 2, 4). U odgovoru na pitanje zašto 
je kršćanima teško ostvarivati pomirenje na božanski način razmatramo Platoniziranu 
eshatologiju, moralističku antropologiju i poganiziranu soteriologiju. Središnje mjesto u 
spasenju pomirenjem pripada Isusovoj smrti na križu i uskrsnuću. „Isusova smrt na kri-
žu je bio trenutak kad su se uz prasak otvorila teška vrata ljudske povijesti zaključana že-
ljeznim zasunima i zarasla u otrovni korov, kako bi se napokon mogao snažno pokrenu-
ti Stvoriteljev projekt pomirenja između neba i zemlje“ (N.T. Wright, The Day the Revo-
lution Began, str. 348-349).

Ključne riječi: pomirenje, Isusova smrt, eshatologija, antropologija, soteriologija

Uvod

Svakom POMIRENJU prethodi svađa, neprijateljstvo, sukob i raz-
dvajanje. To je naša nezaobilazna stvarnost na lokalnom i globalnom pla-
nu. U ovom članku, ovo globalno područje proširujemo na cijeli svemir 
koji je Bog stvorio, na tu metafizičku stvarnost za što nam je potrebna vje-
ra. Glavni izvor je Sveto pismo – ta izuzetna kolekcija od 66 knjiga koja je 
nastajala gotovo tisuću i petsto godina. U odnosu na ostale drevne teksto-

1 Adventističko teološko visoko učilište Maruševec kod Varaždina, dmatak@public.carnet.hr
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ve biblijski stari prijepisi izvornih tekstova izuzetno su očuvani, sustavno 
izučeni i vjerodostojni. Sveto pismo je jedini udžbenik kršćana, a oni na 
osnovi njega tumače povijest, razumiju sadašnjost i pripremaju se za bu-
dućnost.

U Svetom pismu je pomirenje opisano i prikazano u kontekstu sve-
mirskog sukoba između Boga i Sotone, dobra i zla. Jedan od najcitiranijih 
tekstova čitamo u Otkrivenju 12, 7-9:

„I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe 
u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. i ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen 
je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. 
Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.“

U taj sukob je uvučen čovjek kad se odmetnuo od Boga, odbacio Nje-
gov autoritet i priklonio se đavolu. Kao posljedica je nastupilo slabljenje 
čovjekove intelektualne, psihičke i emocionalne naravi te sama smrtnost 
(Jeremija 17, 9; Efežanima 4, 18). Ukratko, čovjek se otuđio od Boga, po-
stao Božji neprijatelj (Rimljanima 5, 10) i protivnik Božjem zakonu i vla-
davini ljubavi (Rimljanima 8, 7; 1. Ivanova 5, 1-4). Čovjek se je počeo 
udaljavati od Boga:

„Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdlo da ne 
bi čuo, nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su 
grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša“ (Izaija 59, 1-2).

Jedino je Bog mogao prekinuti ovaj neprijateljski odnos i spasiti čo-
vjeka od konačne propasti – pomiriti ga sa sobom.

Božja akcija spašavanja
Jedan od najpoznatijih tekstova Svetoga pisma koji sažima Božju ak-

ciju spašavanja otuđenog čovjeka je:
„Uistinu, Bog je tako ljubio svijet 
te je dao svoga Sina Jedinorođenca 
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, 
nego da ima život vječni“ (Ivan 3, 16).

Ovo davanje se odnosi na Isusovu požrtvovnu misiju – utjelovljenje, 
život, smrt, uskrsnuće i zastupanje. Što je Isus postigao svojom žrtvom na 
križu? On je spasio, otkupio, izbavio i pomirio čovjeka sa sobom. Slijedi 
citat koji sažima značenje tog spašavanja pomirenjem:

„Biblijska istina o pomirenju ima nekoliko značenja. Prvo, po svojem 
djelokrugu ona je kozmička; obuhvaća sve što je na Zemlji i u svemiru. Ta-
kođer je značajno zapaziti da Novi zavjet uvijek govori o Bogu kao sub-
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jektu (vršitelju), a nikada kao objektu pomirenja. Bog pomiruje nas sa so-
bom; mi nikada ne pomirujemo sebe s Njim. Osim toga, Bog nas traži ia-
ko smo još neprijateljski raspoloženi prema Njemu. On povlači prvi potez 
k uspostavljanju prijateljstva s nama. Pomirenje, dakle, ističe Božju inici-
jativu u djelu spašavanja“.2

Isusova inicijativa požrtvovnog davanja sebe ide do kraja, do smrti. 
„Kristova smrt ima i dimenziju okajanja ili, u biblijskom smislu, pomire-
nja. Ovaj aspekt Kristove smrti izražen je skupinom riječi hilaskomai ko-
ja se javlja u jednom od najvažnijih dijelova Pavlove Poslanice Rimljani-
ma: ’I svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isu-
su. Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište [hilastērion] po 
vjeri’ (Rimljanima 3, 24-25). Dok su izvedenice od skupine riječi hilasko-
mai tradicionalno prevođene kao „okajanje“ ili „okajati“, mnogi ih suvre-
meni teolozi prevode kao ’Pomirilište’ ili ’pomiriti’.“3

Stoljećima su kršćanski autori pojašnjavali kako Bog spašava pomi-
renjem sa sobom buntovnog čovjeka. Jedan od najpoznatijih opisa je dje-
lo Gustafa Aulena Christus Victor: An Historical Study of the Three Ma-
in Types of the Idea of Atonement (New York, Macmillan, 1969). U njemu 
objašnjava glavne tri teorije pomirenja između čovjeka i Boga.

a. Tradicionalna teorija
Rani kršćanski mislioci opisuju Krista u borbi s đavolom. Krist je ma-

mac na udici na koji je uhvaćen Sotona. U dramatičnoj pobjedi na križu 
Isus je raskrinkao Sotonu koji je okrutnim ubojstvom „Nevinog Jaganjca“ 
na Golgoti pokazao svoje pravo lice zlikovca (Ivan 8, 44). Stvorena je mo-
gućnost za pomirenje čovjeka i Boga.

b. Teorija zadovoljštine
Ova je teorija bila utjecajnija od ostalih.
„U svojoj knjizi Cur Deus Homo? (Zašto je Bog postao čovjekom?) 

Anselmo iz Canterburyja (1033-1109) usprotivio se tradicionalnom gledi-
štu. Kao prvi teolog koji je dao oblik teoriji potrebe za utjelovljenjem i po-
mirenjem u Kristu, Anselmo je tvrdio da grijeh lišava Boga časti koja Mu 
pripada“.4

2 Richard Rice, Božja vladavina, Maruševec: ATVU, (2016), str. 191.
3 Raoul Dederen, Krist – Njegova osoba i djelo, Biblijski pogledi, 8 (2000), str. 190.
4 Dederen, 205; Rice, 192.
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Čovjek je nanio veliku uvredu Bogu kad se priklonio đavolu te se tra-
ži zadovoljština za tu nepravdu. „Ljudi nisu u stanju ispuniti zadovoljšti-
nu, jer su grešni. Ako ljudi ne mogu, Bog mora. Ali zadovoljština mora bi-
ti učinjena od strane čovjeka jer je on sagriješio. Jedino je rješenje da Bog 
postane čovjekom; to je odgovor na pitanje Cur Deus homo?“5

c. Teorija moralnog utjecaja
„Četrdesetak godina kasnije Petar Abelard (1079-1142) odbacio je i 

tradicionalno gledište i Anselmovu teoriju. U svojim djelima Sažet prikaz 
kršćanske teologije i Komentar Poslanice Rimljanima zastupao je drugači-
je gledište o grijehu. Za njega je bit grijeha preziranje Božje volje. On vi-
še prebiva u zlim nakanama ljudi nego u njihovim postupcima, kad prista-
ju uza zle sklonosti uma. Budući da iz Abelardove perspektive nema na-
čela prema kojem Bog od grešnika zahtijeva zadovoljštinu, Kristov život 
i smrt nisu služili zato da zadovolje božansku pravdu, već zato da u greš-
nicima potaknu pokajanje i ljubav kao njihovo pomirenje i otkupljenje“.6

Sve ove teorije pomirenja ili spasenja imaju svoje jake i slabe strane. 
Opširniju analizu čitamo u djelu Richarda Ricea, Božja vladavina, str. 192-
198. Rice smatra da:

„Najbitnije obilježje u bilo kojem kršćanskom nauku o spasenju mo-
ra biti Božja ljubav. Golemo Božje zanimanje za svako ljudsko biće temelj 
je Njegove spasiteljske djelatnosti. Ovo objašnjava zašto Bog ima inicija-
tivu u rješavanju problema grijeha. Čim se grijeh pojavio na svijetu, Bog 
je djelovao i preduhitrio njegove posljedice. Drugim riječima, spasenje je 
postalo djelotvorno u trenutku kada je bilo potrebno. Neki biblijski tek-
stovi čak ističu činjenicu da je Bog imao spreman odgovor na grijeh i pri-
je nego što je bilo potrebno reagirati. Otkrivenje, na primjer, opisuje Isusa 
kao Janje koje je zaklano od postanka svijeta (Otkrivenje 13, 8; vidi l. Pe-
trova 1, 20)“.7

Navedimo još nekoliko istaknutih misli drugih teologa o spasenju po-
mirenjem:

„U samom srcu kršćanske vjere je križ i na tom je križu Sin Božji osi-
gurao spasenje grešnika. Pomirenje znači da je Isus Krist svojom smrću ri-
ješio problem koji je grijeh stvorio. Sve što je trebalo učiniti, On je uči-

5 Gustav Aulen, str. 102; Rice, 192. 
6 Dederen, 205; Rice, 192.
7 Rice, 195-196.
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nio... Stoga pomirenje podrazumijeva poduzimanje određenih koraka da bi 
se uklonile posljedice otuđenosti i uspostavio skladan odnos“.8

Bog je odlučio da pomirbena smrt Isusa Krista bude srž plana spa-
senja. Apostol Petar je potvrdio postojanje te odluke kad je mnoštvu ko-
je je prisustvovalo blagdanu Pedesetnice u Jeruzalemu rekao da je Krist 
bio „predan po nepromjenjivoj odluci i predznanju Božjem“ da umre (Dj 
2, 23). Kasnije je pisao braći kršćanima: „Znajte da niste otkupljeni nečim 
raspadljivim … nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane Ja-
njeta. On je, istina, bio prije poznat (i predodređen), prije postanka svijeta, 
ali se tek na kraju vremena očitova zbog vas (1 Pt 1, 18-20)“.9

„Sve su žrtve imale pomirbenu funkciju, ali je pomirbena moć žrtve 
bila određena krvnim obredom i onim što se događalo s mesom žrtve. Krv-
ni obred žrtve za grijeh bio je složen jer je njegova primarna funkcija bi-
la pomirenje grešnika. Krvlju žrtve za krivnju trebalo je politi ili poprskati 
strane žrtvenika za žrtve paljenice, a svećenik je jeo meso. U krvnom obre-
du tražila se i naknada. Krvlju žrtve paljenice – žrtve s više namjena – poli-
vane su strane žrtvenika, dok je na njemu cijela žrtva bila spaljena. Glavna 
funkcija mirotvorne žrtve nije bila pomirenje, ali je polaganje ruku i poli-
jevanje krvi po žrtveniku ukazivalo na element pomirenja“.10

U ovom biblijskom prikazu značenja Božje intervencije spasenja po-
mirenjem izraženog u Starom zavjetu u obliku slika i simbola, a prikaza-
nog u stvarnosti u Kristovom utjelovljenju, životu, smrti, uskrsnuću i za-
stupanju izdvajamo, najvažniju misao u vezi s Božjom metodom ostvari-
vanja spasenja pomirenjem: Sveto pismo uvijek govori o Bogu kao subjek-
tu (vršitelju), a nikada kao objektu pomirenja.

Bog kao subjekt a ne objekt pomirenja
U mnoštvu biblijskih redaka koji o tome govore ističu se: Božja plani-

rana inicijativa u spašavanju pomirenjem otuđenog čovjeka i svijeta, kao i 
posljedice i rezultati Božjeg djela. Navedimo samo tri iz pastoralnih pisa-
ma apostola Pavla prvim kršćanskim crkvama:

Božja milost je nezaslužena naklonost koja ulijeva nadu u spasenje 
pomirenjem – Rimljanima 5, 1-11:

8 Raoul Dederen, Krist - Njegova osoba i djelo, Biblijski pogledi, 8, (2000), str. 185.
9 Frank B. Holbrook, Velika borba, Biblijski pogledi, 12 (2004), str. 160.
10 Angel Manuel Rodriguez, Svetište, Biblijski pogledi, 10 (2002), str. 14.
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„Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem 
Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stoji-
mo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevolja-
ma jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, pro-
kušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u sr-
cima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo 
nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jed-
va bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrije-
ti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešni-
ci, Krist za nas umrije /naglasak dodan/. Koliko li ćemo se više sada, po-
što smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, 
ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo nepri-
jatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne sa-
mo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem za-
dobismo pomirenje.“

Poziv vjernicima u Korintu na pomirenje s Bogom i bližnjima – 2. 
Korinćanima 5, 17-20:

„Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! 
A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu 
pomirenja /naglasak dodan/. Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio 
ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja. Kristo-
vi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zakli-
njemo: dajte, pomirite se s Bogom!“ (Vidi: Rimljanima 5, 10-11: Efežani-
ma 2, 16; Kološanima 1, 20).

Vjernici u Efezu trebaju znati da je spasenje pomirenjem dar a ne za-
sluga – Efeženima 2, 1-10:

„I vi bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ u kojima ste nekoć živjeli 
po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada dje-
luje u sinovima neposlušnima. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požu-
dama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bi-
jasmo djeca gnjeva kao i drugi.

Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas 
koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom – milošću ste 
spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isu-
su: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjeko-
vima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta milošću ste spašeni po vjeri! i 
to ne po sebi! Božji je to dar! /naglasak dodan/. Ne po djelima, da se ne bi 



Pomirenje na božanski način: zašto je teško ostvarivo? 81

tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, ko-
ja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.“

Božja inicijativa i dar u spašavanju pomirenjem
Božja inicijativa u spašavanju pomirenjem otuđenog čovjeka iskaza-

na je na mnogo načina. U samom temelju Božje zauzetosti za buntovnog 
čovjeka je ljubav koja nadmašuje roditeljsku11 i očituje se u milosti kao ne-
zasluženoj naklonosti. Božja milost nije puka nezaslužena snošljivost i to-
lerantnost, samilost u odnosu na nekoga koji izgleda bijedno. Božje milo-
srđe je neuvjetovano. Ono je izlijevanje Božje dobrote na one koji ne zna-
ju što čine i strpljenje prema onima koji površno poznaju Boga i zato su 
buntovni12. Za svoje krvnike na Golgoti moli: „Oče, oprosti im, ne znaju 
što čine!“ (Luka 23, 34). U svojoj propovjedi na gori Isus prenosi tu svoju 
inicijativu spašavanja pomirenjem na svoje slušatelje:

„A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone 
da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce nje-
govo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepraved-
nicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto 
ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to 
isto ne čine i pogani?“ (Matej 5, 45).

Bog mari za slabe, bolesne i izgubljene i zato ostavlja u toru devede-
set devet ovaca i traži izgubljenu dok je ne nađe.13 Kod Njega su dobro-
došli marginalci i odbačeni, prezreni i etiketirani koje je gorljivo branio, 
kao za ovim objedom:

„Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođo-
še za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: 
‘Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?’A on, čuvši to, reče: ‘Ne 

11 „Može li žena zaboravit’ svoje dojenče, ne imat’ sućuti za čedo utrobe svoje? Pa 
kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću“ (Izaija 49, 15).

12 Apostol Pavao opisuje njihovo stanje u Rimljanima poslanici: „Jer premda upoznaše Bo-
ga, ne iskazaše mu kao Bogu ni slavu ni zahvalnost, nego ishlapiše u mozganjima svojim te se po-
mrači bezumno srce njihovo. Gradeći se mudrima, poludješe i zamijeniše slavu neraspadljivog 
Boga likom, obličjem raspadljiva čovjeka, i pticâ, i četveronožaca, i gmazova” (1, 21-23).

13 Isusova usporedba o izgubljenoj ovci u Luki 15, 12-14: „Tko to od vas, ako ima 
sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za 
izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši 
kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgu-
bljenu.’Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika ne-
goli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.“
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treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Mi-
losrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešni-
ke’“ (Matej 9, 10-12).

Ova Božja velikodušnost je zapravo njegova investicija ili ulaganje 
dobra s ciljem da dođe do pomirenja do uspostave novih, zdravih odnosa 
između Boga i čovjeka koji će se očitovati u promjeni misli, stavova i po-
našanja. Jedan biblijski tekst ozbiljno opominje one koji bi zanemarili tu 
Božju dobrotu i postavili se sucima svojih bližnjih:

„Misliš li da ćeš izbjeći sudu Božjemu, ti čovječe što sudiš one koji 
takvo što čine, a sam to isto činiš? Ili prezireš bogatstvo dobrote, strpljivo-
sti i velikodušnosti njegove ne shvaćajući da te dobrota Božja k obraćenju 
privodi /naglasak dodan/?“ (Rimljanima 2, 3-4).

Ovo je izvorni smisao obraćenja ili pokajanja14 koje potiče Božja do-
brota. U toj promjeni misli, stavova i ponašanja se ne ispašta i vrši pokoru, 
već zahvaljuje i aktivno uključuje u službu spasonosnog pomirenja. Istina, 
sud dolazi na kraju i to ne prema našim nikad ostvarenim dobrim namjera-
ma, već prema krajnjim rezultatima našeg ponašanja – djelima.

Isusova usporedba o okrutnom dužniku tako jasno ilustrira način ka-
ko funkcionira spasonosno pomirenje u stvarnom životu:

„Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa 
slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugo-
vaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospo-
dar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato 
sluga padne ničice preda nj govoreći: ‘Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti 
vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad 
taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto de-
nara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne 
preda nj i stane ga zaklinjati: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on 
ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njego-
vi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojavi-
še gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti 

14 Duhovna pedagogija apostola Pavla nije bolesno permisivna i nedefinirana, već 
ozbiljna i djelotvorna za vjernike u Korintu: „Doista, ako sam vas i ožalostio onom posla-
nicom, nije mi žao; ako mi i bijaše žao – vidim uistinu da vas je ta poslanica makar i na-
čas ožalostila – sad se radujem, ne što ste se ožalostili, nego što ste se ožalostili na obra-
ćenje. Jer ožalostili ste se po Božju te zbog nas ni u čemu niste štetovali“ (2. Korinćani-
ma 7, 8-9).
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onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svo-
me drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda 
mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski uči-
niti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu“ (Matej 18, 23-35).

Promišljanje o spasenju pomirenjem koje pokreće i ostvaruje Bog na 
svoju inicijativu i svojim sveobuhvatnim darom nameće nam jednostavno 
pitanje: Zašto su kršćani toliko podijeljeni i spori urješavanju svojih ne-
sređenih odnosa? Može li njihova služba pomirenja koju nadahnjuje Bog 
utjecati na događanja u njihovoj društvenoj sredini? Ovo nisu preopširna 
i utopijska pitanja kojima se bave samo naivni, već moraju biti realno po-
stavljana uvijek iznova, ako želimo shvatiti od koje duhovne bolesti boluje 
kršćanstvo. Tisućljetna teološka nadmudrivanja i međusobni sukobi unu-
tar kršćanstva zabrinjavaju jer su više povezana s kulturološkim, nacional-
nim i interesnim čimbenicima nego s izvornim kršćanskim idealom spa-
sonosnog pomirenja prikazanog u primjeru samopožrtvovnog Isusa. Reci-
mo, nezamislivo je da bi zemlje u kojima su kršćani u velikoj većini i koje 
nemaju sređene međusobne odnose pribjegle pomirenju na božanski način 
ili rješavanju svojih nagomilanih problema biblijskim pomirenjem. Umje-
sto toga, svoju kršćansku vjeru doživljavaju kao relikviju koju čuvaju u si-
gurnom kovčežiću i iznose ju u javnost prema potrebi, u određenim pri-
godama. Unutarnji i međunarodni odnosi se rješavaju nekom drugom me-
todom, ponajprije gledanjem svojega interesa na čemu počiva suvremena 
gospodarska kolonizacija svijeta institucija i interesnih skupina koje pro-
pisuju pravila igre u kojima oni nikad ne gube. Netko bi možda primijetio 
da neosnovano prelazimo iz duhovnog na društveno-političko područje, 
jer mi smo sekularna država u kojoj je država odvojena od Crkve. Među-
tim, radi se o općeljudskim vrijednostima koje donosi kršćanstvo i koje su 
jednostavno potisnute, kao što je poštenje, mirotvorstvo, darežljivost, go-
stoljubivost, obzirnost prema svojem zavičaju (domoljublje), da ne nabra-
jamo dalje. Postoje liste kršćanskih vrlina koje imaju svoje mjesto u druš-
tvenoj zajednici, a kojih se naši kršćanski vođe i birači rijetko sjete, osim 
pred izbore. U želji da što jasnije ilustriram utjecaj pomirenja na božanski 
način prilažem članak koji sam objavio prije sedamnaest godina o kršćan-
skom pristupu rješavanju jednog međudržavnog graničnog pitanja, izme-
đu Republike Hrvatske i Republike Slovenije:
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Vjersko-politička nadmudrivanja

Slovensko pitanje 
Dragutin Matak, studeni 2001.

Uključiti se u raspravu kojoj nema kraja i u kojoj se više ne vodi ra-
čuna o praktičnom životu, uzrocima i posljedicama, nije teško – vodi se 
u raznim sredinama. Političari zastupaju svoja rješenja unatoč podijelje-
nosti i misle kako s većinom, možda samo 51 posto zastupnika, ostvaru-
ju napredak. Vjernici brane svoja uvjerenja u monologu, premda ih okru-
žuju brojni sugovornici, i redovito promašuju ponuditi ono što bi bilo od 
njih najprirodnije očekivati – duhovne sadržaje. Promislimo malo o ovi-
ma posljednjima.

Vjerski agitatori svojim duhovnim autoritetom nastoje biti korisni u 
društvu ali nekim čudnim metodama. Čini se da ne razlučuju između nebe-
skog i zemaljskog kraljevstva. Kao da ne poznaju dvije stvarnosti – jednu 
za vrijeme, a drugu za vječnost. Ulaze u dnevnopolitička pitanja i nastoje 
ponuditi najpravednija ovozemaljska rješenja a kao da se ustručavaju izni-
jeti duhovna stajališta koja se itekako razlikuju od svjetovnih. U javnim 
medijima političari, svećenici, znanstvenici i književnici zajedno rasprav-
ljaju o raznim temama, ali svećenici tako rijetko i bojažljivo spominju du-
hovna rješenja. Nacionalni ponos i dostojanstvo naroda redovito se pove-
zuje s ovozemaljskim prolaznim obilježjima ili s prastarim duhovnim obi-
čajima, koji namjesto duhovne gozbe za duhovno gladne postaju sve više 
fešte i parade interesantne turistima. Crkva je sve osim sredine u kojoj do-
minira kristolika kultura i identitet. Gdje su Isusovi ideali: „Sve što želite 
da ljudi čine vama, činite i vi njima“ (Mt 7, 12), „Ljubi Gospodina Boga 
svoga… a bližnjega kao samoga sebe!“ (Lk 10, 27), „Ljubite svoje nepri-
jatelje i molite za one koji vas progone, kako biste postali sinovi Oca ne-
beskog, koji čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima, i da kiša pa-
da pravednima i nepravednima.“ (Mt 5, 44-45)? Ova božanska načela nisu 
svetačka pretjerivanja ili književni oblici koji se ne tumače doslovno, već 
stvarnost žrtve na Golgoti koja bi morala odrediti sve naše postupke i sta-
vove, u Crkvi i izvan nje.

Iako cilj ovoga članka nije polemizirati ni o jednoj političkoj temi, 
spomenimo samo jedan primjer koji bi trebao služiti kao ilustracija: Pita-
nje morske granice s Republikom Slovenijom. Svjetska zajednica navod-
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no očekuje da se ovo pitanje riješi dogovorom između dvije države, što bi 
potvrdilo da su obje na putu u civiliziran i kulturan svijet. Međutim, pita 
li se tko kako bi Isus riješio to pitanje? Možda je ovaj prijedlog suviše na-
ivan. On pripada razredu vjeronauka za predškolsku djecu, a ne ozbiljnoj 
političkoj sceni gdje se odlučuje o nacionalnom ponosu naroda koji drže 
do sebe. Međutim, istinska je duhovnost uvijek najdublja u svojoj jedno-
stavnosti, što je izgledalo uvredljivo vjerskom sustavu Isusova vremena. 
Nije li Isus našao više pobožnosti u druženju s djecom nego u impresiv-
nom hramskom bogoslužju? Na osnovi ovih „smjelih“ duhovnih ideja, za-
mislimo sljedeći rasplet ovog političkog pitanja:

Budući da su i Hrvati i Slovenci u velikoj većini kršćani, i još k to-
mu kršćani katolici, ne bi smjelo biti problema u dobrosusjedskim odnosi-
ma. Rukovođeni kršćanskim načelima poštenja, nesebičnosti i bratske lju-
bavi, preko 80 posto stanovnika i jedne i druge države izvršilo bi poziti-
van kršćanski utjecaj u kojem bi prednjačila Crkva. Političke narodne i na-
cionalne stranke koje su najbliže Crkvi bile bi najglasniji zastupnici rješe-
nja ovog pitanja na kršćanski način. Vjerojatno bi takva pozitivna atmos-
fera utjecala i na ostale stranke, i granica između Hrvatske i Slovenije bila 
bi riješena konsenzusom. Maštajmo malo i zamislimo kako bi glasila služ-
bena kršćanska priopćenja ovih država:

Hrvatska bi Vlada pisala:
Dragi naši Slovenci, budući da ne pretendirate na teritorij Republike 

Hrvatske, a svjesni vaše potrebe i želje za izlazom na otvoreno more, jed-
noglasno smo u Saboru odlučili dati vam tih nekoliko stotina metara mora. 
Znajući koliko je nama stalo do naših tisuću kilometara izlaza na to isto 
more, drage vam ga volje darujemo. Vjerujemo da će vam ovaj uski prolaz 
biti dovoljno širok, a ako ne bude, podnesite zahtjev za proširenje.

Srdačno vas pozdravljamo i želimo da vodite svoju državnu politiku u 
duhu kršćanske nesebičnosti i najviših humanih vrijednosti.

Za Vladu Republike Hrvatske, premijer Ivica Račan

Slovenski bi odgovor brzo došao i lako mu je pretpostaviti sadržaj:
Dragi naši Hrvati, oduvijek smo znali da ste dobri susjedi, ali ste nas 

ovaj put najugodnije iznenadili. Iskreno vam hvala za izlaz na more. Vje-
rujemo da ste se rukovodili načelom: „Blaženije je davati nego primati“, 
pa vam odmah prenosimo zaključak našega Sabora prema kojemu ukida-
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mo granice između naših zemalja. Jadran će ostati naša isključiva turistič-
ka destinacija.

Srdačno pozdravljamo sve zastupnike vašega Sabora i sve Hrvatske 
državljane.

Za Vladu Republike Slovenije, premijer Janez Drnovšek

Vjerujem da će se ova neobična korespondencija između dviju vlada 
nekome svidjeti, ali upravo je u tome problem što je ona „neobična“ i ne-
vjerojatna. Ovakav duh rješavanja otvorenih pitanja između dviju država s 
većinskim kršćanskim stanovništvom trebao bi biti redovit, jedino moguć 
i prirodan način međusobnog komuniciranja. To što je takav odnos nestva-
ran nisu najviše krivi političari, već odgovornost snose i Crkve, svi oni koji 
kraljevstvo nebesko pokušavaju graditi zemaljskim metodama, kojima su 
građevine važnije od poštenja, ime od karaktera, prestiž i vlast od duhov-
ne jednostavnosti i poniznosti po ugledu na Krista.

Posljednje je vrijeme da se Crkva, svaka Crkva, počne baviti ponaj-
prije duhovnim pitanjima. Na taj će način imati najveći utjecaj na vjernike 
i na civilno društvo u cjelini, pa i na politiku, jer će poticati poštenje i ne-
sebičnost svih ljudi, vjernika i nevjernika, političara i svećenika, liječnika 
i vojnika i svih ostalih.

Premijeri Republike Hrvatske i Republike Slovenije, gospodin Ivica 
Račan i gospodin Janez Drnovšek, parafirali su u srpnju 2001. sporazum 
za koji se govori da je bolji od svega što se nakon toga događalo u odno-
sima između dviju susjednih država. Međutim, ovaj dokument nije nikad 
potvrđen i prihvaćen u saborima obiju zemalja. Danas, nakon sedamna-
est godina i poslije neuspjelih arbitriranja i dogovaranja dvije su države 
na međunarodnom sudu koji bi ih trebao pomiriti i pomoći im da usposta-
ve zdravije međuljudske odnose. Dok ovo natezanje traje neki su građa-
ni ovih država sve umorniji i bezvoljniji, dok drugi nalaze uvijek nove ra-
zloga za gajenje netrpeljivosti prema drugoj strani. Vratimo se našoj temi 
i pitajmo: Gdje su se izgubile njihove kršćanske vrijednosti? Zar inicijati-
va Božje dobrote koja izmiruje zavađene i uspostavlja slogu ništa ne zna-
či građanima i političarima u Hrvatskoj i Sloveniji? Zamislite kad bi stoti-
ne tisuća kršćana izišli na ulice i kad bi kao oduševljeni navijači na nogo-
metnim stadionima tražili uspostavljanje dobrosusjedskih, bratskih odno-
sa? Mnogi bi vjerojatno rekli da je to maštarija i utopija, da takvo što nema 
mjesta u našoj stvarnosti. Upravo je to bila najčešća reakcija na moj krat-
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ki članak. Kao da je pao s neba. Najveći je paradoks što su najbolji spora-
zum načinili socijalisti po stranačkom opredjeljenju, Račan i Drnovšek, a 
njegovo su ostvarenje osujetili pripadnici desnih stranaka, za koje se zna 
da su „pobožnije“ i često ih se vidi u crkvama – obično u prvim redovima.

Kasnije u javnim i privatnim raspravama opisivali smo uskogrudnost 
i nedostatak vizije, da ne kažemo izostanak izvorne kršćanske pobožnosti 
onih koji su osporavali sličan sporazum gore opisanom. Ako stavimo na 
stranu kršćanske razloge za dobrosusjedske odnose koji podrazumijevaju 
pomirbenu inicijativu po uzoru na samoga Boga i zdravorazumski kalku-
liramo kao mudri gospodarstvenici onda je očit sljedeći scenarij: Osim što 
bi se Hrvati i Slovenci međusobno više poštivali, što je neprocjenjiv ka-
pital, Slovenci bi najviše investirali u Hrvatsku i obrnuto. Najpoželjnija i 
najugodnija turistička destinacija bi bila u ljeto hrvatske plaže, a zimi slo-
venska skijališta. Možda danas ne bismo viđali u Hrvatskoj kako ljudi ko-
paju po kantama za smeće da bi preživjeli. Na međunarodnom planu stekli 
bismo izuzetnu reputaciju civiliziranih i istinski pobožnih ljudi koji nad-
mašuju čak i međunarodne zakone koji ne računaju s pomirenjem na bo-
žanski način.

Naravno da se nameće pitanje zašto je tako žalosna situacija u odno-
sima među kršćanima? Povijest je prepuna sukoba i krvoprolića među kr-
šćanskim narodima. Zašto?

Zašto mi kršćani imamo toliko poteškoća u ostvarivanju pomirenja na 
božanski način?

Odgovor na ovo pitanje je kompleksan, baš kao što je i problem sloje-
vit. Dijagnoze i ponuđena rješenja su mnoga. Ovom prilikom se odlučuje-
mo za mišljenje jednog od najpoznatijih bibličara danas anglikanskog bi-
skupa i profesora Nikolausa ThomasaWrightea i njegovo djelo The Day 
the Revolution Began, London: SPCK, (2017), str. 158-159; 344-345: 409. 
Autor smatra da se korijeni glavnih uzroka nezavidnog stanja u kršćanstvu 
nalaze u povijesnim pogrešnim naučavanjima kršćana o svojemu Bogu ko-
ja su bila oblikovana više prema grčkoj filozofiji a ne u skladu sa židov-
skim kontekstom spisa Staroga zavjeta.

Povijest spasenja je jedan veliki narativ koji počinje u Edenskom vr-
tu u Knjizi Postanka i završava na svadbenoj gozbi Janjeta i Nevjeste u za-
dnjoj knjizi Svetoga pisma, Otkrivenju. Zato je nezamislivo odvajati sta-
rozavjetne spise od novozavjetnih u Svetom pismu.
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Spominju se tri zastranjenja. Kršćanstvo je tako nemoćno danas usli-
jed a) platonizirane eshatologije (učenje o posljednjim stvarima); b) mo-
ralističke antropologije (nauk o čovjeku); i c) poganizirane soteriologije 
(učenje o spasenju). Recimo ukratko o svakom od ovih područja kršćan-
skog učenja koja oblikuju našu svakodnevnicu.

a) Platonizirana eshatologija
Kršćanska eshatologija je učenje o posljednjim stvarima i događaji-

ma. Dijeli se na osobnu (individualnu) i globalnu. Osobna eshatologijao-
pisuje stanje čovjeka nakon smrti. Učenje velikih kršćanskih Crkava, na-
ročito Zapadne je da nakon smrti „oni koji umiru u Božjoj milosti i prija-
teljstvu, i koji su posve očišćeni, žive zauvijek s Kristom“ u nebu (stavak 
1023); „Duše onih koji umiru u smrtnom grijehu odmah nakon smrti sila-
ze u pakao, gdje trpe paklene muke, ’vječni oganj’. Glavna se paklena mu-
ka sastoji u vječnom odjeljenju od Boga…“ (stavak 1035); dok „oni koji 
umru u milosti i prijateljstvu s Bogom, a nisu potpuno čisti, iako su sigurni 
za svoje vječno spasenje, moraju se poslije smrti podvrgnuti čišćenju, ka-
ko bi postigli svetost nužnu za ulazak u nebesku radost“ (stavak 1030), či-
tamo u Katoličkom katekizmu u12. članku.15

Globalna eshatologija se bavi konačnim stanjem planeta Zemlje i ci-
jelog svemira. Iako u molitvi Oče naš prizivamo nebeske vrijednosti u 
ovozemaljsku stvarnost „Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na 
nebu tako i na zemlji /naglasak dodan/!“ (Matej 6, 19) čini se da su kršća-
ni suviše zaokupljeni odlaskom s ovog grešnog svijeta u nebo, gdje navod-
no odlaze duše pokojnika, a zanemaruju svoj doprinos ovome svijetu ko-
ji valja oplemenjivati vrijednostima neba. Uostalom, novi Jeruzalem „si-
lazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža“ 
(Otkrivenje 21, 2). Sam Bog sa svojega prijestolja gromoglasno najavlju-
je: „Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: Oni će biti na-
rod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smr-
ti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje umi-
nu“ (Otkrivenje 21, 3-5). Ovo je slavna budućnost našeg planeta. Konačna 
destinacija kršćana nije nebo, već obnovljena Zemlja ili kako ju još Sveto 
pismo naziva „nova nebesa i nova zemlja“ (2. Petrova 3, 13), jer se u Kri-

15 http://www.hbk.hr/katekizam/i/1e94c1.html#RTFToC33
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stu nebo i Zemlja sjedinjuju.16 U tom kvalitativnom smislu „naša je domo-
vina na nebesima odakle i Spasitelja postojano očekujemo“ (Filipljanima 
3, 19-20), ali kraljevstvo nebesko se nalazi na zemlji, u obnovljenom ra-
ju, u nanovo stvorenom, tamo gdje Bog i čovjek prebivaju u vječnom i ne-
narušenom zajedništvu. Istina, za platonističku misao obnovljena Zemlja 
je neprihvatljiva, jer je materijalne naravi, što je ostavilo dubok trag u kr-
šćanskim učenjima.

N. T. Wright piše: „Čistilište je izvorno rimokatoličko učenje. Kao ta-
kvo, nije prihvaćeno u Istočnoj ortodoksnoj crkvi, a reformacija ga je od-
lučno odbacila ne samo zbog antipatije prema određenim zlouporabama. 
Glavne tvrdnje o čistilištu dolaze od Tome Akvinskog u trinaestom stolje-
ću i Dantea u ranom četrnaestom kad se ta ideja duboko utkala u psihu ci-
jelog razdoblja“.17 Ovakvu eshatologiju nisu naučavali apostoli Pavao, Pe-
tar ili Ivan, već neoplatonisti kao Plutarh. Platonizirana eshatologije daje 
pogrešnu sliku o Bogu. Učenje o vječnim mukama u paklu je nemoguće 
uskladiti s Bogom koji je ljubav, bez obzira radi li se o doslovnom ognju i 
vatri, kakao to prikazuju stara umjetnička djela ili je riječ o „vječnom odje-
ljenju od Boga“ kako to sada formulira katekizam. Mark Bullock u svojem 
članku „Pakao: Nije to što mislite“ nabraja pogreške u ovom učenju koje 
daju krivu sliku o Bogu. Ovo su podnaslovi: Božja ljubav produžuje pat-
nju – nemoguće; Umrljano nebo – gdje nikad neće biti sklada; Nerazmjer-
na kazna – za životni vijek griješenja, vječna muka; Život bez Krista – je 
li moguć; Miješanje trajanja i posljedica; Sud i kazna prilikom umiranja.18

Mnogi teolozi smatraju da takvo prikazivanje Boga nema smisla i da 
su negativne posljedice dalekosežne: Hans Küng, pita: „Što bismo misli-
li o ljudskom biću koje bi svoju žeđ za osvetom utaživalo ovako neumo-
ljivo i nezasitno?“ Clark Pinnock, piše da „trajno mučenje je s moralnog 
stajališta neprihvatljivo jer prikazuje Boga koji djeluje poput krvožednog 
čudovišta koje održava vječni Auschwitz za svoje neprijatelje kojima čak 
ne dopušta ni umrijeti… Pretpostavljam da bismo se [takvog Boga] mo-

16 Za daljnje proučavanje preporučujemo: Daegeuk Nam, Nova zemljaivječnokraljevstvo, 
Biblijski pogledi, 12 (1-2), str. 135-156 (2004.) https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_
broj=8162

17 N. T. Wright, Surpised by Hope, Rethinking Heaven, the Resurrection, and the 
Mission of the Church (New York: Harper Collins, 2008.), naročito 11. poglavlje pod na-
slovom: „Purgatory, Paradise, Hell” str. 166.

18 Mark Bllock, „Pakao: Nije to što mislite“, Znaci vremena, godište 42, br. 1, Zagreb, 
(2018), str. 7-9.
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gli bojati, no bismo li Ga mogli voljeti i poštovati?“ John R. W. Stott, sma-
tra takvo prikazivanje Boga neprihvatljivim i zato „ne razumije kako ljudi 
mogu s time živjeti bez da umrtve svoje osjećaje ili pak popucaju pod pri-
tiskom.“ Još jedan britanski teolog, JohnWenham, tvrdi: „Vjerujem da je 
beskrajno mučenje odvratno i nebiblijsko učenje koje je bilo strašan teret 
u umovima vjernika Crkve tijekom mnogih stoljeća i strašna mrlja na nje-
zinu predstavljanju Evanđelja.“19

„Od toga kako razumijemo eshatologiju i kako opisujemo budućnost 
zavisi koje ćemo mjesto dati križu i spasenju pomirenjem. Kad platonizira-
mo eshatologiju onda umanjujemo Božji poziv čovjeku da odražava Bož-
ji lik, da bude kraljevo svećenstvo, da bude Božje vidjelo svijetu i sve se 
svodi na puko moraliziranje“ zaključuje N. T. Wright.20

b) Moralistička21 antropologija
Antropologija je u ovome smislu učenje o čovjeku kojega je Bog 

stvorio i kojega spašava pomirenjem. Pitanje morala/etike je vječno pita-
nje, jer moraju postojati određena načela, običaji i uzori ponašanja, stoga 
ih sve kulture i religije njeguju. Također je vrlo važno razumjeti standarde 
moralnosti i kako se ravnati prema njima? Možemo ih prihvaćati iz straha 
i iz ljubavi. Razlika je velika. Razmotrimo ukratko pitanje: Kada i kako ti 
standardi postaju moralistički ili legalistički?

Kad u kršćanskom kontekstu spomenemo standarde moralnosti od-
mah pomislimo na Božji zakon i njegovo mjesto u duhovnom iskustvu. 
Teško da će tko dobronamjeran osporiti potrebu za zakonima u svim vido-
vima ljudske egzistencije. Međutim, u vjerskom smislu, kad je riječ o Bož-
jem zakonu onda je najvažnije ne odvajati Zakon od Zakonodavca. Ne-
ispravno je personificirati Zakon, jer postoji Zakonodavac. Istina, lakše je 
biti formalno poslušan zakonu nego slijediti primjer neuvjetovane ljubavi 
koju iskazuje Zakonodavac. Čovjekov uzor nije Zakon nego Zakonodavac 
koji je ujedno i Stvoritelj koji je stvorio čovjeka na svoju sliku: „Na svoju 
sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvo-

19 Navodi su citirani iz George Knight, „Bog kao vječni Hitler“, Znaci vremena, godište 42, 
br. 1, Zagreb, (2018), str. 10-12.

20 https://www.youtube.com/watch?v=XOq2hQLqNPs
21 Umjesto izraza „moralistička“ mogli bismo koristiti i izraz „legalistička“ – 

naravno, oba izraza s negativnom konotacijom. Moralistu ili legalistu opisujemo kao 
iskrenog fanatika hendikepiranog vjerskim formalizmom, koji radije ostaje rob, a mogao 
bi biti ’sin’; u tamnici, a mogao bi biti slobodan. 
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ri ih“ (Postanak 1, 27). O značenju izraza „Božja slika“ raspravlja se sto-
ljećima, a citat Johna M. Fowlera sadrži ono bitno: „Novi zavjet iznosi Ra-
dosnu vijest o spasenju u Kristu Isusu po kojem je omogućen oprost grije-
ha i izmirenje grešnika s Bogom (2. Korinćanima 5, 19). Ovaj proces spa-
senja i izmirenja uklanja „staro“ i stvara „novo ja“ – novo stvorenje; to je 
istaknuta tema Novoga zavjeta, a posebice Pavlovih spisa. Pavao govori o 
ovoj novoj osobi kao obnovljenoj u znanju, svetosti i pravednosti (Kolo-
šanima 3, 10; Efežanima 4, 21-24). Ako su te karakteristike slika otkuplje-
nog, obnovljenog ljudskog bića, onda možemo ustvrditi da je Božja slika 
morala sadržavati znanje, svetost i pravednost, koje u svojem konačnom i 
najčišćem smislu djelomično definiraju Božju narav.“22

Stoga, jedini i najviši standard moralnosti je osobne naravi i odnosi 
se na obnavljanje Božje slike u čovjeku, što je daleko više od poslušnosti 
zakonima i propisima, naročito kad ih čovjek tumači. Sve više sličiti Bo-
gu, u spašavanju pomirenjem predstavlja ideal čovjekovog moralnog po-
našanja. Pitati se: Što bi Isus učinio na mojem mjestu? je daleko napredni-
je od utvrđivanja na što me obvezuje neka od Njegovih zapovijedi. Božji 
zakon, naročito moralni zakon Deset zapovijedi ima svoje istaknuto mje-
sto zato što je to Božji zakon, ali je poenta ovakve Kristolike moralnosti 
u redoslijedu doživljavanja duhovnih sadržaja. Jedan od najpoznatijih re-
daka u Svetom pismu o tom presudnom redoslijedu nalazimo u Ivanovom 
evanđelju 14,15: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.“ Istu misao 
apostol Ivan proširuje u svojoj prvoj poslanici: „Jer ljubav je Božja ovo: 
zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je 
od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. i ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vje-
ra naša“ (1. Ivanova 5, 3-4). „Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi. Rekne li 
tko: ’Ljubim Boga’, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga bra-
ta kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti. I ovu zapovijed ima-
mo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga“ (1. Ivanova 4, 19-21).

Povratak čovjeka u normalno stanje, istinsku slobodu i ideal sličnosti 
Bogu moguć je samo ako se slijedi ovaj sveti redoslijed. Najprije dolazi 
odnos s Bogom, pa onda ponašanje u skladu s Njegovim Zakonom; duh, 
pa onda slovo Zakona; motivi, pa onda djelo. Prvo pitanje koje valja po-
staviti nije,jesam li prekršio Zakon, već jesam li iznevjerio Zakonodav-
ca? Stavljanje Zakona ispred Zakonodavca je moralistička ili legalistič-
ka praksa koja sigurno vodi u beživotno i formalističko životarenje i dale-

22 John M Fowler, Grijeh, Biblijski pogledi, 9 (2001), str. 41. 
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ko je od istinske pobožnosti. Zapazimo negativni primjer židovskih vođa 
Isusova vremena: Žurili su se ubiti Zakonodavca kako ne bi prekršili Nje-
gov Zakon, jer morali su otpočeti blagdan subote zalaskom sunca u petak 
– sve prema Zakonu.

Ugledati se na nekoga ili nešto drugo osim Boga vodi u idolopoklon-
stvo, i predstavlja promašaj u čovjekovu životu – grijeh.23 Uzrok čovjeko-
va problema nije grijeh, već idolopoklonstvo. Posljedica idolopoklonstva 
je grijeh. N. T. Wright to ovako formulira: „Ono što je u Bibliji temeljni 
problem nije grijeh već idolopoklonstvo ili pogrešno usmjereno štovanje 
koje proizvodi grijeh... Kad služimo idolima dajemo im snagu koju bismo 
mi, kao nositelji Božjeg lika, trebali imati i upotrebljavati… Moral je va-
žan, ali kao nus proizvod odražavanja Božjeg lika u čovjeku koji proslav-
lja Boga, a ne idole. Moralnost je važna jer jedino kroz odražavanje Bož-
jeg lika Božja spasiteljska pravda će poteći u svijet.“24

Umjesto zaključka ilustrirajmo odnos između morala, Zakona i Za-
konodavca, Božjeg lika u čovjeka i idolopoklonstva primjerom Josipa si-
na patrijarha Jakova:

Nakon što su ga prodala njegova zavidna braća egipatskim trgovci-
ma Josip je preprodan Potifaru kraljevom dvoraninu. Svojim poštenjem i 
nadarenošću stekao je veliko povjerenje svojega gospodara, tako da mu je 
Potifar povjerio upravljanje svojim domom. Problemi su nastali kad se Po-
tifarovažena zagledala u mladog i snažnog slugu, Josipa i inzistirala da s 
njom ima intimne odnose. Josip je odbijao imati vezu s tom ženom. Budu-
ći da ju je poštivao objasnio joj je i razloge svojega stava: „’Gledaj! Otka-
ko sam ja ovdje, moj se gospodar ne brine ni za što u kući; sve što ima me-
ni je povjerio. On u ovoj kući nema više vlasti negoli ja i ništa mi ne kra-
ti, osim tebe, jer si njegova žena. Pa kako bih ja mogao učiniti tako veliku 

23 Jedna od nekoliko izvornih riječi koje se prevode riječju „grijeh“ je hebrejska 
riječ hattā’t koju u Starom zavjetu nalazimo 293 puta. „Osnovno je značenje ‘promaši-
ti cilj’, kao kod strijeljanja lukom (Suci 20,16; usp. Job 5,24). Teološka uporaba ove ri-
ječi naglašava čin, način, životni stil koji odstupa od onoga koji je Bog zacrtao. Stoga je 
grijeh ono što promašuje Božje mjerilo (Levitski zakonik 5, 5.16; Psalam 51, 6)“. U No-
vom zavjetu riječ hamartia nalazimo 175 puta „Ona doslovce znači ’promašiti cilj’, kao 
prigodom vježbe gađanja... Međutim, u Novome zavjetu ona opisuje nešto tako ozbilj-
no i veliko da grešnika udaljava na suprotnu stranu od Boga. Hamartia opisuje namjer-
no odbijanje pojedinca da postigne Božje mjerilo (Matej 1,21; Rimljanima 5,12.13; 1 Iv 
1,9).“ Isto, 43-45.

24 N.T. Wright, https://www.youtube.com/watch?v=XOq2hQLqNPs&t=2737s



Pomirenje na božanski način: zašto je teško ostvarivo? 93

opačinu i sagriješiti protiv Boga!’ Iako je Josipa salijetala iz dana u dan, on 
nije pristajao da uz nju legne; nije joj prilazio“ (Postanak 39, 8-10).

Zapazimo, Josip nije rekao da ne želi prekršiti Božji zakon, iako u Za-
konu stoji „Ne učini preljuba“, već je bio svjestan Zakonodavca, samoga 
Boga s kojim je bio pomiren. Njegovo dostojanstvo i poštenje je zrcalilo 
Božji lik u njemu. Da je njegov idol bilo uživanje, provod i naslada, ne bi 
se sjetio Boga niti Njegova Zakona, već bi gledao kako prikriti svoje ne-
poštenje prema svom gospodaru. Tražio bi izgovore i pravdao svoj grešni 
čin, vjerojatno okrivljujući Potifarovu ženu.

Tako izgleda moralistička kršćanska antropologija, gdje vršenje zako-
na, propisa i običaja potiskuje samoga Boga. Božji zakoni i propisi se tu-
mače kao i oni ljudski, prema potrebi, a rezultat je da se u povijesti u ime 
Boga svađalo, mrzilo, otimalo i ratovalo. Ito je jedan od razloga zašto kr-
šćani nemaju uspjeha u mirenju svijeta na božanski način. Kad se netko 
predstavlja kao kršćanin, a nastrojen je moralistički, izostaje svjedočenje o 
istinskoj naravi Boga koji na svoj način spašava pomirenjem. Umjesto to-
ga postavlja se pitanje: Kakav je to Bog koga prizivaju obje zavađene i ra-
toborne kršćanske strane u sukobu i računaju s Njegovom pomoći? Teško 
da takav Bog može i hoće ikoga spasiti. Dolazimo do sljedećeg problema 
u kršćanstvu, poganizirane soteriologije.

c) Poganizirana soteriologija
Soteriologija je biblijsko učenje o spasenju, a u našoj raspravi može-

mo ga formulirati kao spasenje pomirenjem. Kao što smo na početku obra-
zložili, temelj te Božje inicijative je u Božjoj nezasluženoj naklonosti i be-
zuvjetnoj ljubavi. Bog daruje otuđenog čovjeka i očekuje zahvalnost i us-
postavljanje izgubljenog odnosa povjerenja. Boga ne treba umilostiviti po-
korama niti oraspoložiti žrtvama jer On je u svojoj naravi Ljubav i milost. 
Starozavjetne žrtve su bile simboli kojime se iskazivala zahvalnost Bogu 
i koje su ukazivale na Božju požrtvovnost i žrtvu na križu koja se trebala 
dogoditi. Njima se nije kupovala Božju naklonost.

Nasuprot tomu nema kraja listama poganskih bogova koje treba umi-
lostiviti i zavrijediti njihovu naklonost. Neki od tih bogova kao filistejski 
bog Moloh ili Baal bili su posebno žedni krvi svojih štovatelja tako da su 
osim šibanja i paranja svojih tijela njihovi štovatelji prinosili i svoju djecu 
na žrtvu. U najokrutnijem slučaju djecu su živu spaljivali, a njihove nesa-
gorjele kosti zakapali na ulaz u svoje kuće kako bi osigurali Baalove bla-
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goslove. Interesantno je da Biblija spominje neke od ovih bogova i način 
kako ih se štovalo budući da su se Izraelci povodili za njima. Posebno upe-
čatljiva je scena žrtvovanja na brdu Karmel za vrijeme kralja Ahaba i pro-
roka Ilije u 9. stoljeću prije Krista, što je opisano u 1. Kraljevima 18, 20-29:

„Ahab pozva sve sinove Izraelove i sakupi proroke na gori Karmelu. 
Ilija pristupi svemu narodu i reče: ‘Dokle ćete hramati na obje strane? Ako 
je Jahve Bog, slijedite ga; ako je Baal, slijedite njega.’ A narod mu nije ni-
šta odgovorio. Ilija nastavi: ‘Ja sam još jedini ostao kao prorok Jahvin, a 
Baalovih je proroka četiri stotine i pedeset. Dajte nam dva junca. Neka oni 
izaberu sebi jednoga, neka ga sasijeku i stave na drva, ali neka ne podme-
ću ognja. Ja ću spremiti drugoga junca i neću podmetati ognja. Vi zazovi-
te ime svoga boga, a ja ću zazvati ime Jahvino: bog koji odgovori ognjem 
pravi je Bog.’ Sav narod odgovori: ‘Dobro!’

Potom reče Ilija prorocima Baalovim: ‘Izaberite sebi jednoga junca 
i počnite, jer vas je mnogo više. Zazovite ime svoga boga, ali ne stavljaj-
te ognja.’ Oni uzeše junca koji je njima pripao i pripremiše ga. Zazivali su 
ime Baalovo od jutra do podne govoreći: ‘O Baale, usliši nas!’ Ali nije bi-
lo ni glasa ni odgovora. Iskakahu i prigibahu koljena pred žrtvenikom ko-
ji su načinili. U podne im se Ilija naruga i reče: ‘Glasnije vičite, jer on je 
bog; zauzet je, ili ima posla, ili je na putu; možda spava pa ga treba probu-
diti!’ A oni okrenuše vikati još glasnije i parati se noževima i sulicama, ka-
ko je u njih običaj, sve dok ih nije oblila krv. Kad je prošlo podne, pali su 
u bunilo i bjesnjeli sve dok nije bilo vrijeme da se prinese žrtva; ali nije bi-
lo nikakva glasa ni odgovora niti znaka da ih tkogod sluša.

Tada Ilija reče svemu narodu: ‘Priđite k meni!’ i sav mu narod pristu-
pi. On popravi žrtvenik Jahvin koji bijaše srušen. Ilija uze dvanaest kame-
nova prema broju plemena sinova Jakova, kome je Bog rekao: ‘Izrael će 
biti ime tvoje!’ I sagradi od toga kamenja žrtvenik imenu Jahvinu i iskopa 
jarak oko žrtvenika, širok da bi se mogle posijati dvije mjere pšenice. Slo-
ži drva, rasiječe junca i stavi ga na drva. Tada reče: ‘Napunite vodom četiri 
vrča i izlijte na paljenicu i na drva!’ Učiniše tako. Zapovjedi im: ‘Ponovi-
te’, i oni ponoviše. Tada reče: ‘Učinite i treći put.’ Oni tako i treći put. Vo-
da je tekla oko žrtvenika i jarak se ispunio vodom.Kad bijaše vrijeme da 
se prinese žrtva, pristupi prorok Ilija i reče: ‘Jahve, Bože Abrahamov, Iza-
kov i Izraelov, objavi danas da si ti Bog u Izraelu, da sam ja sluga tvoj i da 
sam po zapovijedi tvojoj učinio sve ovo. Usliši me, Jahve; usliši me, da bi 
sav ovaj narod znao da si ti, Jahve, Bog i da ćeš ti obratiti njihova srca.’I 
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oganj Jahvin pade i proguta paljenicu i drva, kamenje i prašinu, čak i vo-
du u jarku isuši. Sav narod se uplaši, ljudi padoše ničice i rekoše: ‘Jahve 
je Bog! Jahve je Bog!’ Ilija im reče: ‘Pohvatajte proroke Baalove da nije-
dan od njih ne utekne!’ i oni ih pohvataše. Ilija ih odvede do potoka Kišo-
na i ondje ih pobi.”

Sumerci su prvi načinili listu bogova koji su se u svojem djelovanju 
ponašali kao ljudi, ali su imali posebne moći i bili su nevidljivi i besmrtni. 
Ta su božanstva predstavljala sile i pojave u prirodi. Babilonci su preuzeli 
sumersku mnogobožačku tradiciju kao i cijeli Bliski istok.25

U svojoj propovjedi pred pogubljenje Stjepan spominje mnogobožač-
ku praksu starih Izraelaca:

„Poprimiste šator Molohov i zvijezdu boga Refana – likove koje na-
praviste da biste im se klanjali. Odvest ću vas stoga u progonstvo onkraj 
Babilona!“ (Djela 7, 43)

Za vrijeme osnivanja kršćanske crkve u Efezu Pavao i njegovi surad-
nici su naišli na žestok otpor od strane štovatelja božice Artemide (Dijane) 
koji su vikali „gotovo dva sata svi u jedan glas: ‘Velika je Artemida efeš-
ka!’“ (Djela 19, 34).

Snažni utjecaj poganskih mnogobožačkih religija očit je u staroza-
vjetno doba i u vrijeme Crkve u Novom zavjetu. U kojoj mjeri se Crkva 
uspjela oduprijeti iskrivljenoj predodžbi o Bogu? Sve zavisi koje mjesto je 
dala izvornom biblijskom naučavanju, te u kojoj se mjeri uspjela oduprijeti 
platonističkoj eshatologiji i moralističkoj antropologiji. Raznovrsne poko-
re, odricanja, pošćenja, bičevanja i slično kako bismo obuzdali svoje požu-
de i dopali se Bogu te zavrijedili Njegovu naklonost nemaju svoje uporište 
u Bibliji. Uz sve to, štovanje relikvija i oslanjane na njihove skrivene moći 
suviše nalikuju poganskim obredima koji bi trebali imati spasonosnu moć. 
Razne strahotne scene mučenja u paklu i čistilištu koje nas i danas plaše sa 
starih fresaka najjasnije svjedoče kako je Bog prikazivan običnom, uglav-
nom nepismenom narodu. Nasuprot tomu, Sveto pismo se odlučno suprot-
stavlja takvim poganskim praksama. Posebno je poznata Božja opomena 
preko proroka Izaije u vezi s pravim postom:

„Zar je meni takav post po volji u dan kad se čovjek trapi? Spuštati 
kao rogoz glavu k zemlji, sterati poda se kostrijet i pepeo, hoćeš li to zva-
ti postom i danom ugodnim Jahvi?

25 Roland K. Harrison, The International Standard Bible Encyclopaedia, “Gods”, Grand 
Rapids: Eerdmans 1982. 
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Ovo je post koji mi je po volji, riječ je Jahve Gospoda: Kidati okove 
nepravedne, razvezivat’ spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slo-
miti sve jarmove; podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoj be-
skućnike, odjenuti onog koga vidiš gola i ne kriti se od onog tko je tvo-
je krvi.

Tad će sinut’ poput zore tvoja svjetlost, i zdravlje će tvoje brzo pro-
cvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Jahvina bit će ti zalaznicom“ 
(Izaija 58, 5-8).

Posljedice takve iskrivljene slike Boga jasno se očituju u nespremno-
sti kršćana da sudjeluju na božanski način u spašavanju zavađenog svije-
ta. Iskrivljena slika o Bogu ima za posljedicu i neadekvatno razumijeva-
nje Boga koji je ljubav i onoga što očekuje u budućnosti, moralnosti ko-
ja je posljedica odražavanja Božjeg lika, ideala sličnosti Bogu i neshvatlji-
ve požrtvovne Božje zauzetosti u spašavanju pomirenjem. Bog je spreman 
sve učiniti, sve darovati i strpljivo pružati ponovne prilike čovjeku kako 
bi došlo do pomirenja. Smrt na križu je Njegova najisplativija investicija. 
N. T. Wright oduševljeno opisuje učinke Božjeg darovanja sebe na križu:

„Isusova smrt na križu je bio trenutak kad su se uz prasak otvorila teš-
ka vrata ljudske povijesti zaključana željeznim zasunima i zarasla u otrov-
ni korov, kako bi se napokon mogao snažno pokrenuti Stvoriteljev projekt 
pomirenja između neba i zemlje“ (N.T. Wright, The Day the Revolution 
Began, str. 348-349).26

Ako je institucionalno teško i složeno pozitivno odgovoriti na ovu 
Božju nezasluženu naklonost, nitko nas ne može spriječiti da se u ime 
Božje dobrote uključimo u „povjerenu nam službu pomirenja“: „Dakle, je 
li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! A sve je od Bo-
ga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja“ (2. 
Korinćanima 5, 17-18).

Napomena:
Ako nije drugačije naznačeno svi biblijski tekstovi su citirani iz Je-

ruzalemske Biblije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003.

26 Nikolaus Thomas Wright, The Day the Revolution Began, London: SPCK, (2017), str. 
348-349
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DIVINE RECONCILIATION: 
WHY IS IT DIFFICULT TO ACHIEVE?

Summary

In the disputed and divided world, reconciliation is a permanent need. This artic-
le provides the basis for reconciliation in the divine fashion or as we have called it salva-
tion by reconciliation. The basic source is the Holy Scripture that we read as one single 
narrative in the context of the great conflict between good and evil beginning with the bo-
ok of Genesis and ending with John’s Revelation. Out of the Biblical scholars and the the-
ologians we mention, we single out the Scottish Biblicist Bishop N.T. Wright whose con-
cept we follow in answering the question “Why is it difficult to accomplish?” The bibli-
cal concept of reconciliation in divine mode is boiled down to God’s initiative in reconci-
liation and the transmission of this mission to humankind: All this is from God, who thro-
ugh Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation; (2 Corin-
thians 5:18 RSV). God expresses his undeserved favour to the rebellious man: “But God 
shows his love for us in that while we were yet sinners Christ died for us” (Romans 5:8 
RSV). An appeal to accept God’s initiative follows: “Or do you presume upon the riches 
of his kindness and forbearance and patience? Do you not know that God’s kindness is 
meant to lead you to repentance?“ (Romans 2:4 RSV). In answering the question of why 
it is difficult for Christians to achieve divine reconciliation, we consider Platonized esc-
hatology, moralized anthropology, and paganized soteriology. The central place in salva-
tion by reconciliation belongs to Jesus’ death on the cross and his resurrection. „The de-
ath of Jesus was the moment when the great gate of human history, bolted with iron bars 
and overgrown with toxic weeds, burst open so that the Creator’s project of reconciliati-
on between heaven and earth could at last be set in powerful motion“ (N. T. Wright, The 
Day the Revolution Began, str. 348-349).

Key words: Reconciliation, Jesus’death, eschatology, anthropology, soteriology

27 Adventist theological faculty, Maruševec, Varaždin, Croatia, dmatak@public.carnet.hr
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NOVOZAVETNI KONCEPT MIRA

Rezime

U ovome radu se govori o konceptu mira uopšte, u pozitivističkim naukama, a po-
tom – o metafizičkom značenju kosmičkog sukoba između Boga i sila zla, čija je jedna 
od konsekvenci i praroditeljski greh. U nastavku, autori se usredsređuju na novozavet-
no značenje mira, koje podrazumeva dve neraskidive dimenzije – mir sa Bogom (duhov-
ni mir) i mir sa bližnjima (etički mir). Data je simfonija novozavetnih tekstova koja se 
odnosi na ove aspekte pomirenja Boga sa ljudima i ljudi međusobno. Istaknuto je da bez 
blagodati Božje sva ljudska sredstva i napori ne mogu da dovedu do one vrste mira ko-
ju nalazimo u diskursu novozavetnih, apostolskih tekstova i predanja Crkve. Iako se he-
rojstvom vere za novozavetni mir valja boriti već sada, u okvirima egzistencijalne dato-
sti, pravo i konačno smirenje nemoguće je naći ni u čemu ovozemaljskom, već samo u es-
hatološkoj dimenziji bitovanja, tj. obećanom susretu sa Bogom, životu u večnosti i konač-
nom trijumfu dobra nad zlim, čime se nivelišu sve protivrečnosti sadašnjeg života, a pre-
trpljena patnja u imanentnosti biva osmišljena i zauvek isceljena u transcendetalnosti.

Ključne reči: duhovni mir, etički mir, rat, Novi Zavet 

Prema „Vikipediji“, mir je stanje u društvu u kome nema sukoba, od-
nosno rata. Međutim, mir može da ima i šire značenje, tako da pored od-
sustva rata, može da označava i socijalno, lično, porodično i svako drugo 
blagostanje [1]. Sociološki leksikon [2] mir definiše kao rešavanje sukoba 
i sporova, to jest prilagođavanje nastalim promenama na neprinudan na-
čin. U širem značenju, mir se može razumeti kao izostanak oštrih konfli-
kata i violentnog ponašanja u društvu. Sociolozi insistiraju na tome da se 
mir ne može definisati negativno, kao odsustvo rata, zbog toga što između 
rata i mira ne postoji oštra granica. Ovo je uočio još Tomas Hobs govoreći 
da rat nije samo bitka niti stvarni čin borenja, već i svaka sklonost ka nasi-
lju. U XX veku stvorena je čak i posebna naučna disciplina, koja se nazi-

1 Balkanski teološki fakultet, Niš, sanctus.ambrosius@gmail.com
2 Srpsko udruženje za suportivnu psihoterapiju, upravljanje stresom i duhovno savetovanje, 

Bor, sanctus.ambrosius@gmail.com
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va polemologija ili irenologija, a koja se bavi naučnim proučavanjem mi-
ra. Ovakva oblast je, po svojoj prirodi, razumljivo, morala da bude multi-
disciplinarna, te je tako okupila politikologe, pravnike, sociologe, istori-
čare, pa čak i istraživače iz oblasti prirodnih nauka, na istom zadatku. Pre-
tenzije naučnog istraživanja mira nisu se ograničile samo na osvetljavanje 
uzroka ratova, već su se proširile i na praktično rešavanje konflikata, kao i 
na izučavanje pozitivne sadržine pojma mir. Međutim, kada su se istraži-
vači počeli baviti poželjnim stanjem u društvu, kao pretpostavkom mira, 
došlo je do ideoloških neslaganja i to oko sasvim različitih shvatanja i tu-
mačenja pojmova, kao što su socijalna pravda, suštinska demokratija, sek-
sualno oslobođenje i drugo. Radikalna tumačenja čak su išla do odobra-
vanja rata radi postizanja željenog stanja u društvu, dok su konzervativ-
ni teoretičari insistirali na nužnosti tolerancije određenog stepena društve-
nih protivrečnosti. Posle izvesnog vremena, iskristalisalo se tumačenje po 
kome se mir ne shvata kao ključna, već kao instrumentalna vrednost, koja 
tek treba da omogući, na različitim ideologijama zasnovane, suštinske op-
štedruštvene vrednosti. Dakle, socijalni mir ne isključuje neslaganje, su-
kobe pa čak i borbu, ali odbacuje prinudu u međunarodnim i unutarnacio-
nalnim odnosima. 

Za teološko shvatanje mira bitno je poći od značenja jevrejske reči ša-
lom, kojoj je srodna arapska reč – salaam. Naime, pored mira, ova reč upu-
ćuje i na pravdu, dobro zdravlje, sigurnost, blagostanje, prosperitet, jedna-
kost, sreću i prijateljstvo. Na ličnom planu, po jevrejskoj tradiciji, ponaša-
nje koje odražava mir treba da bude ljubazno, pažljivo, pošteno, pravedno 
i tolerantno prema drugim verovanjima i ponašanjima; jednom rečju – da 
manifestuje dobru volju [1]. 

Metafizički gledano, stanje kosmičkog sukoba započelo je pobunom 
duhovnih sila koje su bile nadarene slobodom volje, a ovo se dogodilo pre 
stvaranja materijalnog sveta. O tom se događaju govori na više mesta u 
Svetome pismu, a reprezentativan primer nalazimo u Jezekilji 28:14-19, 
koji govori o duhovnom padu sotone [3]: 

Heruvim si zaštitnik ti bio, raširenih krila; postavio te bejah, i ti beše na 
svetoj Božjoj gori, usled sjajnog hodio si kamenja. Savršen si na putevima 
svojim bio od dana od kada se rodi, dokle bezakonje na tebi se ne nađe. Ve-
ličina trgovine tvoje napuni te sile i ti zgreši. Izbacujem te sa gore Božije i 
činim da te nestane, heruvime zaštitniče, usled sjajnog kamenja. Ponese se 
srce tvoje lepotom tvojom, i ti pokvari mudrost svoju sjajem svojim. Ja te 
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na zemlju bacam, predajem te kraljevima da te gledaju. Mnoštvom beza-
konja svoga i nepravdom trgovine svoje svetilišta si svoja oskrnavio! Iz te-
be izvodim oganj koji proždire, obraćam te u pepeo na zemlji, ispred oči-
ju onih koji te gledaju. Svi koji te među narodima poznaše u očajanju su od 
tebe. Uništen si i nikad te više biti neće.

Upravo, biblijski gledano, stanje nemira između čoveka i Boga po-
činje u Edemskom vrtu kada je volja čovekova poklekla pred nagovorom 
palog anđela – sotone. Otada se čovek našao u stanju duhovne smrti, što 
je uslovila jedno sasvim drugačije bitovanje ne samo čoveka već i čitavog 
stvorenog sveta u koji se uvukla klica haosa i destrukcije. Arhimandriti 
Alimpije i Isaija, poznati ruski dogmatičari, ovako opisuju posledice pra-
roditeljskog pada sa kojima i mi danas živimo [4]: 

Pomračenje uma, volje i osećanja praroditelja – to su bila obeležja duhovne 
smrti koju je čovek okusio kao posledicu grehovnog pada. Duhovna smrt 
nije predstavljala čin osvete od strane Tvorca ali je ona postala prirodna po-
sledica odeljivanja čoveka od Boga. Đavo je prvi odbacio Boga i zato je pr-
vi iskusio takvu smrt. Po njegovom zlokobnom savetu i čovek je upao u ne-
poslušnost, i postao zajedničar u gubitku života... Život jeste sam Bog, za-
to odbacivanje Boga može da odvede samo u smrt. Bog nije stvorio smrt 
ni za dušu ni za telo. On nije kazao: „Umri onoga dana kada okusiš od Dr-
veta poznanja dobra i zla!“, nego: „U koji dan okusiš sa njega, umrećeš.“ 
On je predskazivao i upozoravao, ali nije zabranjivao. Smrt je na taj način 
plod greha, i ona postoji u svetu uprkos volji Božijoj. Greh predstavlja ža-
oku smrti i posredstvom smrti on vlada u svetu.

Iz ovih razmatranja lako možemo izvesti zaključak da nije Bog obja-
vio rat čoveku, nego je čovek pod nagovorom demonske volje objavio rat 
Bogu. No uprkos tome, Bog je čoveku ponudio mir, i to mir plaćen naj-
skupocenijom žrtvom, smrću Bogočoveka Hrista, kako bi se iskupili gre-
si čovečanstva za koje ovo nije bilo kadro da pruži adekvatan otkup, ali i 
vaskrsenjem Hristovim, kojim je čovek potencijalno uveden u večnu za-
jednicu sa Bogom, koja ima obeležja mira onakvog kakav je postojao na 
početku stvaranja čoveka u Edemskom vrtu. Zbog toga Hristos i jeste no-
vi Adam jer je njegovom poslušnošću i krsnom žrtvom anulirana neposluš-
nost naših praroditelja. 

Novozavetni koncept mira neodvojivo podrazumeva mir čoveka sa 
Bogom, ili takozvani duhovni mir, i međusobni mir među ljudima, odno-
sno etički mir. 
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Kada govorimo o duhovnom miru moramo da konstatujemo da je 
naš Bog – Bog mira. O tome svedoče sledeći novozavetni stihovi [5, 6]:

Neka naš Bog, koji daje mir bude sa svima vama. Amin. (Rim.15:33)
Bog mira će uskoro satreti sotonu pod vaše noge... (Rim.16:20)
Sprovodite u delo sve što ste naučili i videli od mene, pa će Bog mira bi-
ti sa vama. (Filip. 4:9)
Neka vas Bog mira potpuno očisti i učini podložnima sebi, neka vaš duh, 
duša i telo budu snažni i besprekorni do dolaska našeg Gospoda Isusa Hri-
sta. (1.Sol. 5:23)
A sada neka vas Bog mira, koji je vaskrsao našeg Gospoda Isusa, velikog 
pastira ovaca, po krvi večnoga Saveza između Boga i ljudi, opremi svime 
što vam treba da biste vršili njegovu volju. (Jev. 13:20-21)

Izmirenje čoveka i Boga neraskidivo je povezano sa Hristovom lič-
nošću. Dakle, nema novozavetnog i konačnog mira bez Gospoda Isusa 
Hrista. Svedočanstvo o tome jasno nalazimo u sledećim stihovima Novo-
ga zaveta [5, 6]:

Neka bi vam Gospod mira dao svoj mir bez obzira na to šta se sve zbiva! 
Neka Gospod bude sa svima vama! (2. Sol. 3:16)
Jer je sam Hristos naš mir. On je sklopio mir između nas Židova i vas ko-
ji potičete od drugih naroda; spojio nasje u jednu porodicu srušivši zid ko-
ji nas je razdvajao. (Efes. 2:14)
Budući da smo verom u Božija obećanja opravdani u njegovim očima, mo-
žemo uživati pravi mir sa Bogom na temelju onoga što je za nas učio Isus 
Hristos, naš Gospod. (Rim. 5:1)
Bog je kroz svoga Sina omogućio da sve, na nebu i na zemlji, dođe k nje-
mu, jer je Hristovom smrću na krstu i njegovom krvlju omogućeno izmire-
nje sa Bogom. (Kol. 1:20)

Jevanđelje mira je u stvari najradosnija vest o pomirenju između 
Boga i ljudi, do koga je došlo na Božiju inicijativu. Ovu dobru vest o po-
mirenju slavoslovili su i anđeli prilikom Isusovog zemaljskog rođenja, a 
sam Gospod Isus Hristos prenosio je vest o pomirenju sveukupnom čove-
čanstvu ne samo putem propovedi, odnosno naučavanjem, već i svojim ze-
maljskim životom i delovanjem. Sve ovo možemo videti iz sledećih stiho-
va [5, 6]:

O tome govori Sveto pismo: Kako su divne noge onih koji propovedaju Je-
vanđelje pomirenja sa Bogom i donose vest o dobru (Rim. 10:15)
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I odjednom se anđelu pridružila silna nebeska vojska, slaveći Boga: „Sla-
va Bogu na visinama“, pevali su – „a na zemlji mir svima koji mu ugađa-
ju.“ (Luka 2:13-14)

Tu je radosnu vest o miru Hristos preneo i vama iz drugih naroda... a 
i nama Židovima (Efes.2:17)

Novozavetni mir obećan verujućem narodu potiče od opravdanja, 
proizvod je vere, plod je Duha Svetoga, i darivan je od Boga po Gospo-
du Isusu Hristu. Čovek vlastitim snagama nikada ne može postići ovu vr-
stu mira. Taj iskonski mir kome ontološki svi težimo u potpunosti je Boži-
ji dar odnosno poklon Božije milosti. O ovome veoma eksplicitno govore 
sledeći Novozavetni tekstovi [5, 6]:

Budući da smo verom opravdani u njegovim očima, možemo uživati pravi 
mir sa Bogom... Jer nas je zbog naše vere doveo do najuzvišenijeg položa-
ja, te sa pouzdanjem i radošću iščekujemo da postanemo u stvarnosti ona-
kvi, kakvim nas je Bog zamislio da budemo. (Rim. 5:1-2)
Molim Boga za vas da vas on, koji vam daje nadu, očuva radosne i pune 
mira, jer u njega verujete. Molim ga da vam pomogne kako bi vaša vera 
u njega bila izobilna s pomoću snage Svetoga Duha koji je u vama. (Rim. 
15:13)
Kada Sveti Duh vodi naše živote, proizvodiće ove plodove u nama: ljubav, 
radost, mir, strpljivost, ljubaznost, dobrotu, vernost, blagost i suzdržljivost. 
Ti pokazatelji duhovnog života nisu u sukobu sa Zakonom. (Gal. 5:22)
Jer koji su po telu, telesno su raspoloženi, a koji su po duhu, duhovno su 
raspoloženi; telesno je raspoloženje smrt, a duhovno je raspoloženje život 
i mir. (Rim. 8:5-6)
Ostavljam vam mir – mir uma i srca – i taj mir koji vam ja dajem nije mir 
kakav vam svet daje. Zato se nemojte uznemiravati i plašiti. (Jovan 14:27)
Ne brinite se nizašta, radije se molite za sve; iznesite Bogu sve svoje potre-
be i ne zaboravite mu zahvaliti...Ako to učinite iskusićete Božiji mir, koji je 
daleko bolji od onoga što ljudski um može zamisliti. Njegov će mir očuvati 
vaše misli i srca dok se pouzdate u Hrista Isusa. (Filip. 4:6-7)

Sam Gospod obećava mir svima koji mu priđu i prihvate ga [5, 6]:
Dođite k meni i ja ću vas odmoriti – sve vas koji mukotrpno radite pod teš-
kim teretom. Nosite moj jaram... i dajte da vas naučim; nežan sam i poni-
zan, pa ćete naći odmor svojim dušama; ja vam dajem samo lagane terete. 
(Matej 11:28-30)
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Sve sam ovo rekao da u meni imate mir srca i uma. Ovde na zemlji ima-
ćete mnoge muke i nevolje, no hrabrite se – jer ja sam pobedio svet. (Jo-
van 16:33-34)

Apostoli u svojim poslanicama uvek prizivaju milost i mir na verni 
narod nad kojim su od Boga pozvani na staranje [5, 6]:

I vi ste, dragi prijatelji u Rimu među onima koje on istinski ljubi: Pozvani 
ste po Isusu Hristu da budete njegovi, njegov sveti narod. Neka vam bude 
sva Božija milost i mir od Boga, našega Oca i od Isusa Hrista, našeg Gos-
poda. (Rim. 1:6-7)
Neka vam Bog naš Otac i Gospod Isus Hristos dadu svu milost i duboki mir 
u srcu i u umu. (1. Kor. 1:3)
Neka vam Bog, naš Otac, i Isus Hristos, naš Gospod, iskažu svoje milosr-
đe i dadu mir. (Efes. 1:2)
Neka vam Bog dade mir, draga moja braćo, te ljubav i veru od Boga Oca i 
Gospoda Isusa Hrista. (Efes. 6:23)
Neka vam Bog Otac i Gospod Isus Hristos dadu mir i ukažu vam milosr-
đe. (Gal. 1-3)
Neka vam Bog Otac i Gospod Isus Hristos dadu bogate blagoslove i ispu-
ne vas mirom (2. Sol. 1:2)
Timoteju, mom ljubljenom sinu: Neka Bog Otac i Isus Hristos, naš Gos-
pod, izliju na tebe svoju milost i dadu ti mir. (2. Tim. 1:2)
Molim Boga za vas, da vas on, koji vam daje nadu, očuva radosne i pune 
mira jer u njega verujete. (Rim. 15:13)
Neka Božija milost i mir budu sa svima vama koji živite po tim načelima i 
sa onima po čitavom svetu koji čine pravi Božiji narod. (Gal. 6:16)
Neka vas zajedno sve Bog blagoslovi. Molim se da Bog, naš Otac, i Gos-
pod Isus Hristos dadu u vaša srca i vaše živote svoj puni blagoslov i mir. 
(Filip. 1:2)
Odanoj braći – Božijem narodu u Kolosima: Neka vas Bog, naš Otac, ob-
dari svojim milosrđem i ispuni svojim neizmirnim mirom. (Kol. 1:2)
Od Pavla, Silvana i Timoteja, crkvi u Solunu – vama koji pripadate Bogu 
Ocu i Gospodu Isusu Hristu, neka vam milost i mir budu bogati dar od Bo-
ga našega Oca i Isusa Hrista našeg Gospoda. (1. Sol. 1:1)
Pozdravite jedni druge celivom ljubavi. Mir svima vama koji ste u Hristu. 
(1. Pet. 5:14)
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Hrišćanski mir uvek je praćen pravdom, radošću i duhovnom mu-
drošću [5, 6]:

Za nas je hrišćane važnija pravednost, mir i radost od Svetoga Duha nego 
jelo i piće. (Rim. 14:17)
Mirotvorci će posejati seme mira i požnjeti žetvu pravednosti. (Jak. 3:18)
Želite li punoću Božije milosti i mira? Tada nastojite što bolje spoznati Bo-
ga i Isusa, Gospoda našega. (2. Pet. 1:2)

Iz duhovnog mira koji je milosrđem darovan od strane Boga veruju-
ćem čoveku, proističe i etički mir između verujućih ljudi međusobno. U 
stvari, jedno bez drugog je, biblijski gledano, nezamislivo. Koliko god čo-
večanstvo nastojalo da zakonima, običajima i svetovnim principima regu-
liše mešusobne odnose ljudi, ti će odnosi uvek biti opterećeni teretom pra-
roditeljskog posrnuća i ličnim gresima pojedinaca, ukoliko duhovna hori-
zontala ne bude u ontološkom i egzistencijalnom jedinstvu sa duhovnom 
vertikalom. Na to nas Sveto pismo Novoga zaveta upozorava sledećim sti-
hovima [5, 6]:

Završiću pismo ovim poslednjim rečima: radujte se i veselite! Tešite se! 
Rastite u Hristu! Pazite na ono što sam vam govorio. Živite u skladu i mi-
ru, i Bog ljubavi i mira biće sa vama! (2. Kor. 13:11)
Nastojte da budete uvek zajedno vođeni Svetim Duhom i da tako živite u 
skladu i miru jedni sa drugim. (Efes. 4:3)
Dobra je so, ali ako obljutavi, beskorisna je. Zato nemojte vi obljutaviti i ži-
vite u miru jedni sa drugima. (Marko 9:50)
Odvratite se od zla i činite dobro! Nastojte živeti u miru i ako je potrebno 
svim snagama se trudite da mir postignete. (1. Pet. 3:11)
Ne svađajte se. Živite u miru sa svakim koliko je to do vas. (Rim. 12:18)
Srećni su oni koji se bore za mir – nazvaće se Božijim sinovima (Matej 5:9)
Ako tako stojiš pred žrtvenikom u hramu, prinoseći žrtvu Bogu, i iznena-
da se prisetiš da neki tvoj poznanik ima nešto protiv tebe, ostavi svoju žr-
tvu pred oltarom, pa idi i izvini mu se, pomiri se sa njim, pa tek onda dođi 
i prinesi svoju žrtvu Bogu. (Matej 7:23-24)
Ne upuštajte se ni u kakve svađe, težite za čistim i posvećenim životima, jer 
onaj koji nije posvećen neće videti Gospoda. (Jev. 12:14)
Na isti način molite za kraljeve, za sve one koji su na vlasti i iznad nas, ko-
ji zauzimaju visoke i odgovorne položaje da tako živimo spokojno i u mi-
ru, provodeći svoje vreme u pobožnom življenju i ozbiljnom razmišljanju 
o Bogu. (1. Tim. 2:2)
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Bez obzira što Novi zavet snažno svedoči o duhovnom i etičkom miru 
kao neophodnom načinu hrišćanskog života, sam Gospod nam govori da 
je u ovozemaljskom životu neminovna jedna vrsta rata, a to je rat za ljud-
ske duše koji se vodi između Boga i Sotone. U tom ratu nema neoprede-
ljenih. Onaj ko odbije da se preda Hristu već je na strani njegovih protiv-
nika. Koliko god ove upozoravajuće reči našega Gospoda zvučale strašno, 
moramo ih razumeti u kontekstu Radosne vesti koja zahteva našu odluku 
a ne samo intelektualno razumevanje [5, 6]: 

Ako me neko javno prizna za svog prijatelja, ja ću njega otvoreno prizna-
ti kao svog prijatelja pred svojim Ocem na nebu. No ako me se neko javno 
odrekne, ja ću se njega otvoreno odreći pred svojim Ocem na nebu. Nemoj-
te misliti da sam došao doneti mir na zemlju! Ne, nisam, već mač. Došao 
sam odvojiti čoveka od njegova oca i kćer od majke, te snahu od svekrve – 
čovekovi najljući neprijatelji biće njegovi ukućani. Ako ljubite svoga oca i 
majku više nego mene, niste me dostojni, ili ako volite svoga sina ili kćer 
više nego mene, niste dostojni da budete moji; ako odbijete poneti svoj krst 
i ne želite me slediti, niste me dostojni. Ako se hvatate za svoj život, izgubi-
ćete ga. No ako ga se odreknete mene radi, sačuvaćete ga. (Matej 10:32-39)

Blaženi Avgustin je kazao da nas je Bog stvorio za sebe i da je ne-
mirno srce naše dok konačno ne nađe mir u njemu. Ovakav se mir egzi-
stencijalno teško i samo na trenutke nalazi. Neopisiva Božija dobrota naj-
jasnije zasija ljudima koji ga traže u trenucima obraćenja. To se desilo i 
velikom Blezu Paskalu u ponedeljak 23. novembra 1654. godine, od oko 
deset i po časova uveče do oko dvanaest i po. Tada je, po njegovom vlasti-
tom svedočenju, u njegovom srcu zasijao plamen Boga Avramovog, Boga 
Isakovog i Boga Jakovljevog, ne boga filozofa i učenjaka. Paskal je tada 
doživeo izvesnost, sigurnost, radost i mir. Mir u kome je bio siguran da je 
susreo Boga Isusa Hrista. Mir u kome se desio zaborav sveta i svega izu-
zev Boga do koga se dolazi samo putevima kojima vodi Jevanđelje. Ovaj 
doživljaj je opisao kao neizmernu radost manifestovanu suzama radosni-
cama. Usledio je zavet da se od Gospoda nikada ne rastavi. Spoznao je ko-
načno, da je život večni susret sa pravim Bogom i Gospodom Isusom Hri-
stom, od koga se ljudi u svojim neobraćenim životima bezbroj puta rasta-
ju, beže, odriču ga se i razapinju [7]. 

Slično iskustvo imao je i Klajv Stejpls Luis, veliki intelektualac, ču-
veni profesor srednjevekovne i renesansne književnosti na Oksfordu i 
Kembridžu, koji je i sam dugi niz godina bio ateista, odbacujući hrišćan-
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stvo kao zamisao koju su ljudi stvorili da bi se oslobodili osećaja beznađa 
i straha. Luis je u trenutku svog obraćenja shvatio da čovek tražeći mir bez 
Boga i bez milosti na kraju može da nađe samo nemir i strah. Predajući se-
be, smelo koračajući u nepoznato u potrazi za Bogom, čovek jedino mo-
že milošću Božijom da pronađe svoju pravu ličnost. Zato i danas iskreno i 
snažno zvuči njegovo svedočanstvo [8]: 

Odrecite se sebe i pronaćićete svoju stvarnu osobnost. Izgubite li svoj ži-
vot, sačuvaćete ga. Predajte se smrti, i to smrti svakodnevnih želja i pobu-
da, i na kraju predajte smrti i vlastito telo, umrite svakom žilicom svoga bi-
ća, i pronaćićete večni život. Nemojte ništa zadržati. Jer ništa od onoga što 
ste zadržali, neće biti stvarno vaše. Ništa od onoga što nije u vama umr-
lo, neće uskrsnuti. Tražite li sebe, na kraju ćete naći samo mržnju, usamlje-
nost, očaj, bes, ruševine i raspadanje. Međutim, tražite li Hrista, naćićete 
ga a sa njim i sve ostalo.

Na temelju biblijske nauke, ali i svedočanstava obraćenih ljudi, mo-
žemo zaključiti da ovde, na zemlji, postoji samo relativni, nesavršeni mir, 
a i ovaj teško bez milosti Gospodnje. Pravi i konačni mir smešten je u es-
hatološkoj dimenziji bitovanja, koja je jedina kadra da čoveku bogotra-
žitelju pruži definitivni i istinski smisao života.U ovo se uzdamo oslanja-
jući se na svedočanstvo o obećanom susretu sa Bogom, životu u večnosti i 
konačnom trijumfu dobra nad zlim, čime se nivelišu sve protivrečnosti sa-
dašnjeg života, a pretrpljena patnja u imanentnosti biva osmišljena i zau-
vek isceljena u transcendetalnosti [9]. Dobro nam poznate stihove koji ovo 
potvrđuju nalazimo u 21. i 22. poglavlju Apokalipse Jovanove. Ali o ovo-
me je tako lepo pevala, u prekrasnoj pesmi Vjerujem, koju je napisao Raj-
ko Dujmić, pokojna Jadranka Stojaković. Neka ovi stihovi budu zaključak 
naših dosadašnjih razmatranja o miru [10]:

Vjerujem, da iza svake ljubavi
Jedna od zvijezda zadrhti

I nebom plove tragovi.
Vjerujem, da svijetom kruže pogledi,

Vječni i neuhvatljivi,
Od kojih sav svijet zavisi.

Vjerujem, u stare priče o istini.
Ništa se strašno ne desi

Kada nebo zemlji oprosti.
Vjerujem, da ljubav nikad ne umire.
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Neko će sve naše ratove
Pretvorit u vječne svatove!

Vjerujem, da svaka suza prolazi
Dugačak put do vječnosti,

I da se tamo pozlati.
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Summary

This paper discusses the concept of peace in general, in positivistic doctrines, and 
then it deals with the metaphysical meaning of the cosmic conflict between God and the 
power of evil, having for one of the consequences the ancestral sin. Further on, the au-
thors focus on the new meaning of peace, which implies two inseparable dimensions – 
peace with God (spiritual peace) and peace with neighbors (ethical peace). It is a symp-
hony of New Testament texts that relates to these aspects of God’s reconciliation with pe-
ople and people among each other. It is pointed out that without the blessings of God, all 
human means and efforts can not lead to the kind of peace that we find in the discourse 
of the New Testament, Apostolic texts and teachings of the Church. Even though the hero-
ism of faith for the new-knowing peace is worth fighting for now, within the limits of the 
existential givens, it is impossible to find a lasting calm at all in the earthly world, but on-
ly in the eschatological dimension of the battle, i.e. a promised encounter with God, a li-
fe of eternity and a final triumph of good over evil, which level all the contradictions of 
present life, and the suffering endured in immanence is being conceived and healed for 
all times in transcendentalism.
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ZDRAVKO ŠORĐAN1

MESTO I ULOGA RELIGIJE U IZGRADNJI  
NOVOG SVETSKOG PORETKA

Rezime

Teško bi se mogla argumentirati teza da je svijet pravedan ili da postaje pravedni-
ji, te da se oblikuje pravedan svjetski poredak. Naprotiv, izgleda da svijet postaje nepra-
vedniji. Da postaje pravedniji tad bi tvorci svjetskog poretka više govorili o tome kako 
„jeste“ a manje o tome kako „treba“, manje bi govorili o mjerama i strategijama za po-
stizanje demokracije i pravednosti u svijetu, a više o kvalitetu i ljudskoj dimenziji, jer de-
mokracija je sredstvo u nalažnju modela za ostvarivaje ljudske društvenosti. Glavna obi-
lježja građanskog društva obuhvaćaju principe jednake za sve građane: vladavinu zako-
na, demokratsku vlast i novo partnerstvo među svim narodima i ljudima. U ekonomskoj, 
religijskoj, kulturnoj i političkoj sferi građansko društvo karakterizira stalni i djelotvor-
no održivi razvoj, koji ne proizvodi samo ekonomski rast, nego i sva stečena dobra rav-
nomjerno raspoređuje. To je društvo koje regenerira okruženje više nego ga razara, ko-
je jača ljude više nego što ih marginalizira zato što je civilno, civilizirano i trpeljivo. Slo-
boda religije je u interesu države, jer se religiji time daje mogućnost da u društvu djelu-
je bez ovisnosti od političkih oruđa ili primoravanja da služi političkim ciljevima. Svjet-
ske religije trebaju shvatiti kako je negiranje vjerske slobode bilo kojoj grupi ili pojedincu 
prijetnja vjerskoj slobodi svih ljudi i da uskraćivanje vjerskih prava bilo kojem vjerniku 
znači ugroziti prava svih vjernika. Mora se naglasiti da je sloboda religije ljudsko pravo, 
prednost prirode, prirodno pravo. Ništa, gotovo, nije u tolikoj mjeri stvar slobodne volje, 
kao religija. Sloboda je samo u religiji zasadila svoje boravište.

Ključne reči: religija, vijera, trpeljivost, poredak, sloboda, tolerancija, pravo

Trpeljivost nije bila osnovno obilježje religije. Naprotiv. Tokom naj-
većeg dijela ljudske povijesti religija je bila osnova istovjetnosti plemena, 
naroda, zajednice. Ta vijerska istovjetnost bila je temelj odvajanja svake 
od njih od svijeta u cjelini i uzrok sukoba među grupama kao, na primjer, 
između kršćana i Rimljana, muslimana i Židova, Sikha i hindusa, protesta-
nata i katolika. Religija je poticala razdor, a ne jedinstvo, a bit razdora bilo 
je shvaćanje istine u svakoj religiji, bilo da se temeljila na proročkom ot-
krivenju, mističnim iskustvima ili razumskom shvaćanju postojanja. Bu-
dući da svaka religija ima svoj korijen u određenom iskustvu ili osjećaju 
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svetog, u određenim krajnjim interesima, povijesno određenje religije nije 
djelovalo u prilog trpeljivosti. Svaka religija je polagala pravo, ili bar po-
sezala za obilježjem jedinstva i vlastite nadmoćnosti čak i ako je po svo-
joj prirodi zaključna i jedinstvena. „Gotovo sa sigurnošću možemo reći da 
su religijska učenja, u suštini, traganje za odgonetanjem zakonomernosti 
u prirodi i društvu i za obrascem uspešnopg regulisanja ponašanja čove-
ka kao jedinke, odnosa među ljudima: braku, porodici, širem okruženju, 
društva ljudskom rodu i univerzumu“ /1/. Nema sumnje, da  je u predaja-
ma nekih religija bilo povijesnih upadica i učenja u trpeljivosti, ali to su bi-
li izuzeci a ne pravilo u pojavi religije. Netrpeljivost, a ne trpeljivost, pri-
lagodljivost (konformizam), a ne nekonformizam, pristajanje, a ne nesla-
ganje, bili su prevladavajući motivi u povijesti religije. U ime religije vo-
đeno je više ratova, organizirano više progona i izgubljeno više života, ne-
go, možda, u ime bilo koga drugog razloga. Veoma često je vjerska netr-
peljivost bila temelj rasnih predrasuda i obrazloženje za političku i socijal-
nu obespravljenost onih koji nisu pristajali i mirili se sa službenom religi-
jom. Bitno u religiji je apsolutnost poimanja istine i svijeta. Sve svjetske 
religije polažu opširno pravo na savršenstvo. Svaka od njih tvrdi da je jedi-
na prava i važeća religija, i svaka od njih zahtijeva da bude prihvaćena kao 
takva. Savršenstvo istine koju je kroz stoljeća svaka religija pripisivala se-
bi, davala je religiozno odobrenje netrpeljivosti i obespravljenosti. Krajnji 
interesi religijskih tradicija široko su sprečavali trpeljivost suprotnih gle-
dišta vjere i religijskog života. Sve religije su rođene savršene zato što se 
rukovode jednom nepromišljenom prisilom i izražavaju stvarnost koja za-
htijeva priznavanje i vjeru, ne samo zbog njenog postojanja, nego više od 
toga, zbog njene pravovaljanosti. To se nije odnosilo samo na bliskoistoč-
ne vjere po proročkom otkrivenju (judaizam, kršćanstvo i islam), koje su 
po samoj svojoj prirodi i karakteru isključive, već i na velike azijske religi-
je misticizma i racionalizma (hinduizam, budizam, konfučijanizam i taoi-
zam), koje su uključive u svom poimanju istine. Štoviše, čak i među ovim 
drugima mogu se naći, tvrdnje o savršenosti. Na primer, Gautama Budha 
je, otprilike, ovako nešto rekao: Stekavši sam po sebi prosvjetljenje, koga 
bih nazvao svojim učiteljem? Ja nemam učitelja; ne može se naći neko sli-
čan meni. U svijetu sa svojim deva (bogovima) nema boga koji bi mi bio 
ravan. Jedan budistički tekst tvrdi: Nema drugog načina za stjecanje spa-
senja osim kroz njegovu (Budhinu) nauku. Iako postoji mnogo različitih 
uzroka ili motiva za vjersku netrpeljivost, oni se, opširno uzeto, mogu sa-
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žeti, u ovom: religija koju promatraju kao lažnu (ili opasnu za prevladava-
juću vjersku zajednicu); religija koju smatraju suprotnom običajima i mo-
ralnim vrijednotama određenog društva; religija, žigosana kao rušilačka 
zato što je njena nauka prijetnja sistemu političke vlasti ili propagiranom 
političkom ponašanju; religija za koju vjeruju da je saveznik kulture u ko-
joj se objavljuje; ili religija koja se poistovjećuje s nekom stranom silom. 
Savršenstvo svake religijske predaje poslužilo je u pružanju vjerskog te-
melja za netrpeljivost prema drugim. Proučavajući vjerske progone otkri-
vamo tri osnovna preduvjeta za njihovu pojavu: 1. progonitelj mora vjero-
vati da je u pravu; 2. da je sporno pitanje važno; i 3. da će prisila biti dje-
lotvorna.

Vjersku netrpeljivost obilježavalo je „savršenstvo vjere“ progonite-
lja, upornost progonitelja u pogledu neophodnosti obrane svoje vjere, strah 
od posljedica trpeljivosti prema moralnim i vjerskim zabludama, gnušanje 
pred neortodoksnim stajalištima i običajima i snažno neprijateljstvo pre-
ma otpadnicima i nekonformistima. Vjerski identitet nekog naroda tako-
đer je pridonio političkoj netrpeljivosti, jer je biti otpadnik u religiji znači-
lo biti neprijatelj države. Netrpeljivost drevnog Izraela prema stranim vjer-
skim kultovima izvirala je iz njihove prijetnje vjerskoj istovjetnosti i jedin-
stvu Izraela, isto kao što je u drevnoj Grčkoj priznavanje ateizma značilo 
izražavanje nelojalnosti državnim bogovima, pa su se zbog ateizma vodi-
li sudski sporovi i poduzimale zakonske sankcije protiv takvih osoba kao 
neprijatelja države. Doklegod je religija bila osnova istovjetnosti države, 
ona je bila i izraz patriotizma i narodne odanosti. Svako kritiziranje držav-
ne religije, prema tome, nije se moglo trpjeti, budući da je takvo kritizi-
ranje predstavljalo prijetnju samom temelju države. Dok je nevjerovanje 
predstavljalo negiranje vjerske istovjetnosti države, strana vjera je ugroža-
vala jedinstvo države ili carstva. Ta briga za jedinstvo religiozne zajedni-
ce bila je priznata u cijelom starom svijetu i u najvećem dijelu njene povi-
jesti. Zbog potrebe čuvanja jedinstva naroda ili carstva, u njima su se re-
ligijska neslaganja ili izražavanja neslaganja dočekivali netrpeljivošću pa 
čak i progonima. Različitost se dočekivala gnušanjem, pošto je predstav-
ljala prijetnju jedinstvu i slozi države. „U suštini u tananim, ne vidljivim 
i manje vidljivim svakodnevnim vezama i odnosima ’različito i drukčije’ 
koje javno tolerišemo (da može i treba da postoji) poništavamo, odbacu-
jemo jeretički stigmatizujemo, u najboljem slučaju ne prihvatamo kao is-
pravn pogled na svet, društvo i čoveka u njemu“ /2/. U povijesti religija, 



114 Zdravko Šorđan

netrpeljivost i progoni nisu bili ograničeni ni na bilo koje doba, ni na bi-
lo koju religiju. Evo nekih od brojnih primjera: progoni privrženika Amo-
na od Ehnatona (Ahmenhotep IV) i državne Crkve u Egiptu, progoni Ka-
naanaca od Izraelaca; Isusa i ranih kršćana od Rimljana; budista od šintoi-
sta, Sufija od ortodoksnih muslimana, heretika i židova od kršćana; musli-
mana od kršćana i obratno; protestanata od katolika i obratno; anabaptista 
od luterana, sektaša od istočnopravoslavnih i, nema sumnje, od državnih 
Crkava uopće – „vještica“ i kvekera od puritanaca i ranih masačusetova-
ca i vjerskih otpadnika od državne Crkve. Izvodi se zaključak da među re-
ligijama u svijetu, trpeljivost nije imala lagan put. Povijest kršćanstva pu-
na je primjera odricanja trpeljivosti prema otpadnicima, koji su se osmjeli-
li da izazovu crkvenu vlast ili su prihvatili učenja koja su u sukobu sa Cr-
kvom. Prije ovoga modernog doba, ni katolicizam, ni istočno pravoslavlje, 
ni protestantizam nisu prihvaćali pravu trpeljivost. Svaka tradicija zastu-
pala je prisiljavanje, čak i fizičko nasilje, ako je potrebno, da sačuva pre-
moć nad područjima u kojima je postala državna Crkva. Trpeljivost u kr-
šćanstvu, među drugim religijama svijeta, nije lako prošla. U svojoj enci-
klici/1832/ MIRAI VOS, papa Grgur XVI, žigosao je slobodu savjesti kao 
„ludost“ (deliramentum). Trpeljivost drugih religija uglavnom se osuđiva-
la zato što se smatralo da svoj korijen ima u vjerskoj ravnodušnosti. Ideja 
trpeljivosti polako se probijala. Postoje, razumije se, kako je na to upući-
vano prije, primjeri trpeljivosti u povijesti religija, koje ne bi trebalo igno-
rirati. Religijska trpeljivost bila je iskazana prema Židovima u njihovom 
babilonskom zarobljeništvu pri povratku u Jeruzalem pod Kirom Velikim. 
Trpeljivost budizma, prve od velikih svjetskih religija koja je postala me-
đunarodna, u njenom postupku s drugim religijam. U Kini i Japanu, gdje je 
zemljopisno širenje budizma dovelo do toga da je postao potpuno prirođen 
u tim kulturama. Budizam je, sve u svemu, podupirao skladnu koegzisten-
ciju s narodnim religijama obiju zemalja, uz veoma malo sukoba i neslaga-
nja sa svoje strane. „Učenja o trpeljivosti prema privrženicima drugih vje-
ra također se, prirodno, mogu naći u judaizmu, kršćanstvu i islamu“ /3/. 
Poštivanje drugih religioznih stanovišta mogu se naći u talmudskim spi-
sima u judaizmu, kao što se vidi iz ovih riječi: Poznavaoci spisa sjede u 
grupama; neki brane, a drugi odobravaju; neki nešto oglašavaju nečistim, 
a drugi to isto oglašavaju čistim; neki za nešto izjavljuju da nije dobro, a 
drugi ga objavljuju kao dobro. Da im ne bi netko rekao da će se opustiti i 
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neće proučavati, pismo kaže: oni su dati od jednog pastira: jedan Bog ih je 
stvorio, jedan vođa ih je dao, izgovorio ih je Gospodar svega! 

„Ali koji god bude verovao i činio dobro, primiće lepu nagradu, i mi 
ćemo mu dati samo naredbe koje je lako izvršiti“ /4/. Stoljećima je judai-
zam velikim dijelom osuđivao pobude misionara, prikazujući ih kao pro-
tuslovne vjerskoj trpeljivosti. U islamu Kur’an zabranjuje nasilno preobra-
ćanje riječima: „Oni koji budu verovali i dobro činili... Zaista mi nećemo 
dopustiti da propadne nagrada onoga koji je najbolje radio“ /5/. Kasnije 
je ta zabrana objašnjena ovako: Ali, da je Gospod tako htio, svi oni koji su 
na Zemlji vjerovali bi jedinstveno; što se njih tiče, hoćeš li prisiljavati lju-
de da budu vjernici? Nijedan čovjek ne može vjerovati ako za to nema do-
puštenje od Boga. Učenje o trpeljivosti drugih religija i u kršćanstvu ima 
dugu povijest. Isus je propovijedao protiv netrpeljivosti i vjerske zaslije-
pljenosti. Tertulijan je u trećem stoljeću pisao da je sloboda religije „ljud-
sko pravo, prednost prirode ... da se svatko treba moliti kako sam želi“ /6/. 
Gotovo jedno stoljeće kasnije, Laktancije je istakao kako „ništa nije u to-
likoj mjeri stvar slobodne volje, kao religija... Sloboda je samo u religiji 
zasadila svoje boravište. Jer, više od svega drugog, ona je pitanje slobod-
ne volje“. Na žalost, pozivi za vjersku trpeljivost, a da i ne spominjemo 
vjersku slobodu, dolazili su, uz rijetke izuzetke, od progonjenih manjina i 
onih koji su bili lišeni religioznog prava glasa, a ne od vjeroispovednih za-
jednica sa socijalnim položajem i političkom moći. Iako su je dugo vreme-
na branili pojedinci, kao Marsilijus od Padove u Italiji i različite religijske 
manjine,vjerska sloboda nije bila opširno shvaćena do ovoga suvremenog 
doba, a ni danas se nikako ne može reći da je uživaju ljudi cijeloga svijeta. 
Na stranu činjenica što je shvaćena u velikom dijelu današnjeg svijeta, 
vjerska sloboda je još uvijek svjež fenomen u međunarodnom zakonu. U 
vrijeme Drugog svjetskog rata jedno svjetsko istraživanje je pokazalo: ni-
jedan pisac ne govori o postojanju jedne opće prihvaćene tvrdnje međuna-
rodnog zakona, da je svaka država pod zakonskom obavezom da pruži 
vjersku slobodu u okviru svoga zakonodavstva. Povijesno gledano, načelo 
vjerske slobode ima svoj korijen u ideji o „slobodi savjesti“. To je izraz su-
vremenog porijekla, koji se počeo upotrebljavati poslije šesnaestog stolje-
ća, a najupadljivije se pojavljivao tokom sedamnaestog, osamnaestog i de-
vetnaestog stoljeća. Postepeno, došlo je do toga da je za vjersku slobodu 
objavljeno kako je ona istovremeno i prirodno i božansko pravo. Izvan to-
ga, smatralo se da vjerska sloboda zahtijeva i slobodu savjesti. Džon (Jo-
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hn) Milton je to ovako izrazio: Iznad svih drugih sloboda, daj mi slobodu 
da znam, da mislim, da vjerujem i da se slobodno izražavam, prema svojoj 
savjesti. Glavni koraci napretka k vjerskoj slobodi u suvremenom svijetu 
ipak nisu potekli od vjeroispovijedi i vjera, koncila ili sinoda, već od usta-
va, zakonodavnih tijela i sudova. Nastajanje novih država-naroda i novo-
ga narodnog duha oslabilo je političku moć državnih religija do stepena na 
kome se one nisu mogle oporaviti. Iako u veoma nestalnim stepenima, 
vjerska sloboda neumoljivo se vezala uz suvremeni demokratski republi-
kanski sistem ili državu. Među svjetskim religijama i narodima po cijelom 
svijetu u dvadesetom stoljeću postepeno se razvio opširan sporazum u 
znak podrške vjerskoj slobodi u načelu, bar u nekom obliku. Zakonsko 
uvažavanje vjerske slobode stvarno su poduprli, u načelu i praksi, među-
narodni odnosi, koji su doveli do priznanja međunarodnih ugovora. Mno-
go je primjera uloge međunarodnih sporazuma u unapređivanju vjerske 
slobode. Berlinski ugovor iz 1878. godine, na završetku rusko-turskog ra-
ta, koji je imao odredbe o jednakim pravima za vjeroispovedne manjine, 
dobio je pridjev „najvažnijeg pojedinačnog izraza međunarodnog sporazu-
ma o vjerskoj slobodi“ u vremenu prije Prvog svjetskog rata. Slična jam-
stva vjerske slobode bila su ostvarena u općem ugovoru koji se odnosio na 
afričke posjede (potpisan u Berlinu1885. godine) i u Manjinskim sporazu-
mima iz 1919-23. godine, nakon Prvog svjetskog rata /7/. Ono što je novi-
jeg datuma, trideset i pet država nacija potpisalo je 1975. godine završni 
ugovor Konferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji u Helsinkiju, u ko-
me su vjerska prava postala sastavni dio glavnog međunarodnog sporazu-
ma između naroda Europe, Kanade i SAD. Načelo broj 7 toga dokumenta 
privlači posebnu pažnju. Poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, uk-
ljučujući slobodu misli, savjesti, vjeroispovijedi i uvjerenja. U međuvre-
menu je sve više država po cijelome svijetu dobrovoljno prihvaćalo ustav-
na i ugovorna opredjeljenja, radi osiguravanja vjerske slobode za svoje dr-
žavljane, ali i za strance koji borave u njihovoj zemlji. Sa sve opširnijom 
zemljopisnom rasprostranjenošću pristalica glavnih svjetskih religija, sa-
me religije bacile su rukavicu državnim uređenjima koja odriču vjerska 
prava njihovim vjernicima i vjerskim zajednicama. Usprkos nezaobilaznih 
dokaza koji upućuju na činjenicu da su osnovna jamstva vjerske slobode u 
velikom dijelu današnjeg svijeta daleko od ostvarivanja, načelo vjerske 
slobode sve više postaje jedno od onih osnovnih opredjeljenja koja se go-
tovo svuda prihvaćaju. Načelo vjerske slobode uspjelo je da se učvrsti, bar 
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u nekom promijenjenom obliku, kod doslovno svih vlada država, kao sa-
stavni dio narodnog zakona. Otvoreno negiranje vjerske slobode praktično 
svuda se smatra moralno i zakonski neprihvatljivim. Iako krajnje ograni-
čeno, nekakvo jamstvo vjerske slobode sada je prisutno u gotovo svim na-
rodnim ustavima po cijelome svijetu. „Religija specifično daje i neguje, a 
to je očuvanje tradicije, dobre besede,valjano saopštavnje molitvi, ljubavi 
prema zemlji i domovini“ /8/. Ubrzo nakon organiziranja Organizacije 
Ujedinjenih naroda, godine 1945, složni napori neizbježno su bili okrenu-
ti k izraženoj misli načela vjerske slobode kao osnovnog prava, koje su tre-
bale priznati sve zemlje – članice, u znak uvažavanja životnog karaktera 
odnosa vjerske slobode prema odnosima među državama. Jedno od osnov-
nih načela uvrštenih u Povelju Ujedinjenih naroda jeste načelo dostojan-
stva i jednakosti usađenih u sva ljudska bića. Prema tome, sve zemlje – 
članice obavezale su se da preuzmu odgovarajuće korake u suradnji s Or-
ganizacijom da unaprijede i potaknu poštivanje prava čovjeka i osnovnih 
sloboda za sve bez obzira na rasu, spol, jezik ili vjeru. U općoj Deklaraci-
ji o ljudskim pravima, koju je prihvatila Generalna skupština tri godine na-
kon osnivanja te međunarodne organizacije, posebna pažnja bila je usredo-
točena čovjekovom pravu na religiju, a to je pravo bilo svrstano uz razna 
druga prava. Član 18. izričito se bavi pravom na slobodu religije. On naj-
kraćim riječima izražava da „svatko ima pravo na slobodu misli, savjesti i 
vjere; ovo pravo uključuje slobodu promjene vjere ili uvjerenjai slobodu 
da čovjek, bilo sam ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, očituje 
svoju vjeru ili uvjerenje putem nastave, vršenja kulta i obavljanja obreda“. 
Ta Deklaracija je jedan autoritativni dokumenat Ujedinjenih naroda pa je 
tako, nakon što je prihvaćena od država –članica, postala i sastavni dio me-
đunarodnog zakona. Ona je, u različitim oblicima, postala sastavni dio na-
rodnih ustava mnogih naroda. Problem vjerske trpeljivosti nedvosmisleno 
je jedan od moćnih i najhitnijih izazova sa kojima se svijet danas suočava. 
Pothvat koji je poduzela Generalna skupština Ujedinjenih naroda 25. stu-
denog 1981. godine, prihvaćanjem „Deklaracije o uklanjanju svih oblika 
netrpeljivosti i obespravljenosti na osnovi religije ili vjerovanja“ /9/, iako 
je već odavno trebao biti u toku, bio je značajan korak obitelji svjetskih na-
cija. Prihvaćena najprije od strane Komisije za ljudska prava, u ožujku 
1981. godine, ova akcija Skupštine Ujedinjenih naroda trajala je dvadeset 
godina pregovaranja. Iako u samoj Deklaraciji postoje ozbiljna ograniče-
nja koja se odnose na izostavljanje određenih osnovnih vjerskih prava, De-
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klaracija zaslužuje snažnu podršku svih vjeroispovijedi. U stvari, religije 
svijeta trebale bi predvoditi u pozivanju na stvaranje sporazuma kojim bi 
se proširila Deklaracija, kako bi uključila neke od odredaba koje su sada 
izostavljene: jednaka zaštita svih religija ili pravo sudske istrage pri odri-
canju vjerskih prava; sloboda svjedočenja o vlastitoj vjeri u javnom živo-
tu; sloboda širenja nauke svoje vjere; sloboda vjerskog udruživanja na lo-
kalnoj i narodnoj osnovi, i sloboda očuvanja, bez neopravdanih ograniče-
nja odnosa sa svojom vjeroispovednom zajednicom na međunarodnom 
stupnju. Ovo je stoljeće vjerske borbe, kada nove i stare vjeroispovijedi vi-
še ne mogu ostati izolirane jedne od drugih ili ne poznavati međusobnu 
prisutnost u današnjem svijetu. Tu vjersku borbu naglašava svijet na koji 
se sve više gleda kao „selo na globusu“, u kojem se udaljenosti preko pola 
zemaljske kugle (globusa) mogu mjeriti nekoliko sati putovanja mlažnja-
kom. Istovremeno, zahvaljujući useljavanju i misionarskom prodoru u 
mnoge krajeve svijeta, zemljopisni raspored glavnih svjetskih religija, kao 
i mnogih novih religija, dostigao je globusne omjere. Međunarodna puto-
vanja, međunarodna kulturna razmjena i međunarodni odnosi u trgovini i 
raznim pregovorima oko ugovora, značajno su doprinijeli međuvjerskim 
susretima, a time još više istakli potrebu da se narodi opredijele za vjersku 
slobodu. Izrazimo li to na drugi način, priznavanje vjerske slobode posta-
lo je međunarodna potreba. Međunarodni opseg suvremenog života nalaže 
svim vjeroispovijedima da prihvate vjersku slogu među svim ljudima po 
cijelome svijetu. Svjetski savjet Crkava potvrdio je na svom prvom skupu 
u Amsterdamu slijedeće: Ključni elemenat dobrog međunarodnog poretka 
je sloboda religije... Zato kršćani pitanje vjerske slobode promatraju kao 
međunarodni problem. Njima je stalo da se vjerska sloboda osigura svuda. 
Zauzimajući se za tu slobodu, oni ne traže nikakve povlastice za kršćane, 
kakve se odriču drugima. Drugi vatikanski koncil je objavio: Imajući na 
umu sve bujnije međunarodne odnose, među ljudima različitih kultura i re-
ligija, kao i u cilju utvrđivanja i jačanja mirnih odnosa i sloge u ljudskoj 
obitelji, neophodno je vjerskoj slobodi u cijelome svijetu osigurati djelo-
tvorna zakonska jamstva, uz poštivanje nepovredive dužnosti i prava čo-
vjeka da slobodno vodi vjerski život u društvu. Religije svijeta trebaju 
shvatiti kako je negiranje vjerske slobode bilo kojoj grupi, prijetnja vjer-
skoj slobodi s vih ljudi i da uskraćivanje vjerskih prava bilo kom vjerniku 
znači ugroziti prava svih vjernika. Obrana vjerske slobode je obrana vjer-
skog opsega ljudskog iskustva i nepovredivosti slobode savjesti u stvarima 
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vjerovanja i opredjeljenja. Što se tiče religija svijeta, negiranje vjerske slo-
bode mora biti smatrano nespojivim s autentičnim vjerskim iskustvom. 
Prisila u religiji protivna je istinskom vjerskom opredjeljenju i vjeri. Džon 
Lok (John Locke) je pisao kako vjersko progonstvo služi da „ljudi postanu 
veći licemjeri nego što su bili, zahvaljujući novom činu licemjerstva“ i da 
pokvari ponašanje ostatka Crkve. Sloboda religije, s druge strane omogu-
ćuje „iskrenu religiju“ /10/. Ona je od ključnog značenja za istinsku reli-
giju ili iskreno vjersko uvjerenje. Sloboda religije je u interesu države, jer 
se religiji time obećava mogućnost da u društvu djeluje bez zavisnosti od 
političkih oruđa ili primoravanja da služi političkim ciljevima. Religije 
svijeta, kao nikada do sada, trebaju predvoditi u odricanju od netrpeljivo-
sti i vjerske obespravljenosti, i u načelu i u životu. Današnji poziv na istin-
sku trpeIjivost moraju oglasiti same religije. Potrebno je shvatiti kako tr-
peljivost nije u sukobu s istinama koje potvrđuju religije svijeta, jer trpelji-
vost ne znači izostajanje osobnog vjerovanja ili opredjeljenja, već, napro-
tiv, istinski obzir prema drugim religijama i njihovim pripadnicima. Trpe-
ljivost zahtijeva da se religije svijeta međusobno ozbiljno prihvate i poštu-
ju nepovredivost tuđih vjerskih predaja. Religije svijeta trebaju se, svaka-
ko, izdignuti iznad puke trpeljivosti, ili čak i dobre volje, do istinskog me-
đuvjerskog razgovora i otvorene podrške vjerskoj slobodi; dok je trpelji-
vost preduvjet istinskog međuvjerskog dijaloga i otvorene podrške vjer-
skoj slobodi. Važno mjesto u započinjanju svake vjerske predaje je razvoj 
vjerskog temelja za trpeljivost i vjersku slobodu, u kojemu se priznaje 
pluralizam vjera i osigurava sloboda religije. Usporedo s unapređenjem 
vjerske slobode, religije svijeta trebaju predvoditi u unapređivanju svjet-
skog mira. Trka u naoružanju nastavila se širiti do zastrašujućih omjera, 
usprkos neoborivih deklaracija o miru od svih naroda svijeta. Jer, bez ob-
zira na to kakve razloge vlade zemalja navode za svoje uključivanje u trku 
masovnog naoružavanja, porast naoružanja predstavlja rastuću prijetnju 
svjetskom miru i svjetskoj privredi, zahvaljujući udaljivanju sve ograniče-
nijih rezervi od ublaživanja ljudskih potreba (kao što su hrana, obrazova-
nje, medicinska njega, stanovanje). Prema tome, trka u atomskom naoru-
žanju mora postati predmet naročite važnosti za sve vjerske zajednice i nji-
hove prvenstvene brige. Postoje dokazi da je neposredna opasnost od nu-
klearnog rata već dovela mnoge vjeroispovende zajednice do nove svijesti 
o hitnosti i neophodnosti mira, do neodgodive potrebe za propovijedanjem 
mira. Jasno je da je nuklearno doba svim religijama svijeta pružilo novi 
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opseg rata i mira, i novi izazov da rade u prilog mira izražavajući svoju za-
brinutost vladama zemalja. Religije svijeta ne smiju šutjeti o tome pitanju, 
već trebaju združiti ruke kao učesnici u procesu zaštite svijeta i njegovih 
stanovnika od mogućnosti nuklearnog uništenja. Čovječanstvo postaje sve 
stvarnije ujedinjeno; među različitim narodima postaje jače. Uloga religi-
je u izgrađivanju svjetske zajednice postala je ključno pitanje za budućnost 
čovječanstva. „Posledice diskriminacije na legalnoj ravni stvara se druš-
tvena klima koja pogoduje fizičkim napadima na objekte i vernike naroči-
to protestanskog usmerenja...“ /11/.

U svijetu koji je postao malen zahvaljujući napretku u vezama i puto-
vanju, neizbježna je međuzavisnost naroda i društava. Ali tek treba riješiti 
da li će se moći ustanoviti temelj za svjetsku zajednicu. Ovo je jasno: ulo-
ga religije ima središnje mjesto u unapređivanju vjerske slobode i svjet-
skog mira, kao i u razvijanju svjetske zajednice, ako se želi da civilizacija 
preživi. Na temelju Deklaracije parlamenata svjetskih religija, prepoznat-
ljive su dvije temeljne vrijednosti: „Ljudskost i uzajamnost. Na njima po-
čivaju ostale ključne vrijednosti: strahopoštovanje života i nenasilje, so-
lidarnost i pravednost, tolerancija i istinoljubivost, jednakost i partner-
stvo“ /12/. Sve dok ljudi ne budu mogli naučiti da razumijevaju jedni dru-
ge i budu jedni drugima privrženi, bez obzira na razlike, dok ne budu mo-
gli izgraditi svijet u kome će narodi duboko različitih vjeroispovijedi moći 
živjeti i raditi zajedno, izgledi za našu planetu nisu ohrabrujući. U ovo do-
ba sve većih vjerskih sukoba, vjerska sloboda i svjetski mir nisu samo mo-
ralni zahtjevi nego i praktične neophodnosti za stvaranje svjetske zajedni-
ce i opstanak čovječanstva. Hans Kung u brojnim nastupima i tekstovima, 
oblikovao je osnovne teze o svjetskom etosu. „Bez svjetskog etosa nema 
pravednijeg svjetskog poretka“ /13/.

Zaključak

Međunarodni opseg suvremenog života nalaže svjetskim religijama 
da prihvate vjersku slogu među svim ljudima po cijelom svijetu. Ključni 
element dobrog međunarodnog poretka je sloboda religije. Svjetske reli-
gije moraju shvatiti kako je negiranje vjerske slobode bilo kojoj grupi ili 
pojedincu – prijetnja vjerskoj slobodi svih ljudi i da uskraćivanje vjerskih 
prava bilo kom vjerniku znači ugroziti prava svih vjernika. Postoje, među-
tim, politike koje ne počivaju na navedenim vrednotama i kojima je prio-



Mesto i uloga religije u izgradnji novog svetskog poretka  121

ritet ili jedina svrha osvajanje moći, očuvanje moći i privilegija vladaju-
ćih nomenklatura-oligarhija kao i politike zasnovane na različitim devi-
jantnim ili ekstremističkim konceptima, suprotnim vrednotama i principi-
ma tolerancije. Kultivizacija ide za tim da suzbije ili izmjeni takve politi-
ke koje ne počivaju samo na pojedincima-nosiocima nego i na onima koji 
su takve pojedince-nosioce doveli na vlast ili na položaj koji im omoguća-
va promoviranje netolerancije, nereda i primitivizma. Sloboda religije je u 
interesu države, jer se religiji time obećava mogućnost da u društvu djelu-
je bez ovisnosti od političkih oruđa ili primoravanja da služi političkim ci-
ljevima. Sužavanje prava postoji tamo gdje se nekome bez njegovog pri-
stanka ili protivno ovome oduzima jedan dio njegove svojine ili njegove 
osobne slobode. Svjetske religije, kao nikada do sada,trebaju predvoditi u 
odricanju od netrpeljivosti i vjerske obespravljenosti i u načelu i u životu. 
Učenje o trpeljivosti drugih vjeroispovedi ima dugu povjest, jer je sloboda 
religije ljudsko pravao, prednost prirode, dakle ona je čovekovo prirodno 
pravo, a koje je jače i merodavnije od svakog pisanog zakona i ništa nije u 
tolikoj mjeri stvar slobodne volje, kao religija. Netrpeljivi i ratoborni ima-
ti će sve manji prostor za djelovanje.
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THE ROLE OF RELIGION IN THE CONSTRUCTION 
OF THE WORLD COMMUNITY

Summary

The main characteristics of a civil society include principles that are equal for all 
of its citizens: rule of law, democratic governance and new partnership among all na-
tions and people. In the economic, religious, cultural and political spheres, a civil soci-
ety is characterized by a continuous effective and sustainable development, which not on-
ly generates economic growth, but also distributes all acquired goods evenly. It is a soci-
ety which regenerates its environment rather than destroying it, which empowers people 
rather than marginalizing them, because it is civil, civilized and tolerant. The freedom of 
religion is in the best interest of a state, since in this way religion is provided with a pos-
sibility to act within a society without any dependence on political tools or pressures to 
serve political goals. World religions should realize that negating religious freedom to 
any group or an individual represents a threat to the religious freedom of all people and 
that a deprivation of religious rights to any believer means infringement of the rights of 
all believers. It must be stressed that freedom of religion is a human right, an advantage 
of the nature. There is almost nothing which is a matter of free will to such an extent as 
religion. The freedom has only in religion sown its abode.

Key words: religion, faith, tolerance, order, freedom, right
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POBUNJENE MASE I MOGUĆNOST MIRA

Rezime

Autorka u radu pokazuje kako španski filozof Ortega i Gaset (Ortega y Gasset) pro-
mišlja ljudsku egzistenciju u kontekstu svetskih ratova koji prodrmavaju samorazumlji-
vost života. Pokazuje se da u kriznim periodima pobunjene mase imaju pretenziju da pre-
uzmu političko vođstvo. To može biti opasno za sam život jer gubitkom apsolutizovanih 
smislova relativne vrednosti stupaju na snagu. Filozof ne može da traži odgovor ni u jed-
nima, ni u drugima, jer iskustva demantuju njihovo važenje. Možda je jedino rešenje mi-
sliti srednjim putem: između apsolutizovanih i relativizovanih vrednosti. Pokazuje se ka-
ko Gaset određuje taj put u odnosu između mene (Yo) i mojih okolnosti (mi circunstancia) 
i zašto mir mora biti imperativ za opstanak zajednice.

Ključne reči: Gasset, Ja, kriza, mir, okolnosti

Uvod

Gaset problem pobune masa razmatra u kontekstu rasprave o krizi 
evropskih nauka. Racionalost, operativnost i organizovanost svetskih ra-
tova pokazuju da je reč o načinu ratovanja koji se kvalitativno razliku-
je od prethodnih istorijskih sukoba, ne samo po gubicima koje su države 
brojale nakon ratovanja, već i po načinu na koji su se sami događaji odi-
grali. Hegel je pokazao da filozofija predstavlja celovit sistem, da je njen 
zadatak da iz pozicije sadašnjosti reflektuje istoriju i da pokaže kreta-
nje duha u istorijskom procesu. On je nesumnjivo pokazao da jedino ce-
lina može biti istina (Hegel: 1989). Već njegovi nastavljači su pitanje ce-
line nastavili da misle u okviru negaivne dijalektike pokazujući da celina 
istovremeno predstavlja istinu i laž.2 Ako se prema sadašnjosti odnosimo 
afirmativno pokazujući da je ona najviši stupanj razvoja, onda nesumnji-
vo možemo da pokušamo da na temelju zbilje zasnujemo jedinstvenu fi-
lozofsku poziciju. Međutim, ako je sadašnjost u krizi, onda ideja jedin-

1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, tanja.todoro-
vic@ff.uns.ac.rs

2 „Nijedna metoda ne izgleda autentična ako ne priznaje da su slijedeća dva stava misaoni 
opisi naše situacije: ‘Cijelina je istina’, i cjelina je laž“ (Markuze 1966: 15).
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stvene filozofske pozicije mora biti dovedena u pitanje. To filozofiji po-
stavlja zahtev da pokuša misliti mogućnost uspostavljanja nove pozicije 
koja će pokušati da misli tu rasparčanu realnost i da je uokviri u jedan no-
vi svet. Pred savremenim misliocima je težak zadatak da u periodu svet-
skih ratova daju odgovor na pitanje o vrednosti filozofije, o umnosti isto-
rije i o mogućnosti kritike. 

Gaset u ovim uslovima piše svoje čuveno delo Pobuna masa. Pita-
nje pobune masa za njega nije naprosto događaj. Ideja pobune ne mo-
že da se objasni iz neke posebne pozicije, moralne, ekonomske, politič-
ke, naučne… On pokušava da je misli „egzistencijalno-ontološki“, ali sa 
jednom vrstom ograde prema Hajdegerovoj fundamentalnoj ontologiji. 
Njemu su nesumnjivo bili inspiracija Niče i Huserl, i preuzimajući ne-
ke od njihovih osnovnih ideja Gaset je razvio specifičnu poziciju racio-
nal-vitalizam. Osnovna ideja ove pozicije jeste da racionalnost mora da 
bude usmerena tako da služi životu, a ne da mu šteti. To je moguće uči-
niti jedino ako se izađe iz začaranog kruga preuzetih smislova i uverenja 
i pokuša uspostaviti nova filozofska pozicija nastala na tumačenju novih 
okolnosti kojima savremeni mislilac svedoči. U prvom delu rada se po-
kazuje koje ideje je u okviru ideje pobune Gaset eksplicitno preuzeo od 
Ničea i Huserla. Poredi se Gasetova ideja čoveka elite sa Ničeovim ari-
stokratskim čovekom. Pokazaće se da problem rata i pobune treba misi-
ti u novim okolnostima gubitka celine u kojima se celina „postavlja“ kao 
pretpostavka smisla koji će naknadno utemeljiti ljudsku egzistenciju. Po-
trebno je iznova tumačiti situaciju i uspostaviti celinu koja će da obuhva-
ti sve razlike. Mir je moguć jedino tamo gde se različitosti nastoje misli-
ti u jedinstvu, a za to je potrebna pre svega nova jedinstvena filozofska 
metoda koja će istovremeno da bude normativna, ali i promenjiva i otvo-
rena za nova iskustva.

Mase u kontekstu gubitka smisla

Gaset problem pobune masa razmatra u egzsitencijalno-praktičkom 
kontekstu pokazujući da je pobuna masa gubitak horizonta, smisla, pravca 
njihovog kretanja. On pokazuje da u savremenom svetu mase polako pune 
ulice, hotele, bioskope, plaže, šoping centre, ali da između samih ljudi ne 
postoji istinska povezanost. Paradoksalno se pokazuje da u svetu gde po-
stoji najveći stepen sredstava za komunikaciju, masama nedostaje istinska 



Pobunjene mase i mogućnost mira 127

komunikacija nastala temeljnom promišljanju vlastite situacije.3 Mase ne 
mogu same da odrede sopstveni smisao, a razlog tome je što se najčešće 
ni ne pitaju o istom, nego se samo pasivno kreću u već preuzetim smislo-
vima: „Kako mase, po definiciji, nemaju niti mogu usmeriti vlasitu egzi-
stenciju, a još manje upravljati društvom, to znači da sada Evropa pati od 
najteže krize koja pogađa gradove, nacije i kulture. Ova kriza je zadesila 
istoriju više od jednog puta. Njena fizionomija i posledice su poznati. Nje-
no ime je, takođe, poznato. Ona se zove pobuna masa.“4 Tako Gaset pro-
blem pobune ne razmatra u klasičnom smislu tog pojma da se mase bune 
„protiv nečega“ ili nekoga. One i ako su usmerene protiv nečega, najčešće 
se pasivno kreću vodeći se predstavama zašto je nešto dobro, bez potrebe 
za izvornim promišljanjem problema. Upravo u tom nedostatku promišlja-
nja vlastite situacije mase se označavaju kao nešto negativno što se ne pita 
o posledicama sopstvenog delanja. Koncept mase kod Gaseta je predstav-
ljen slično kao koncept stada kod Ničea. Reč je o ljudima koji samo pasiv-
no preuzimaju ideje kako treba urediti život, i žive po inerciji. Mase odli-
kuje direktna re-aktivnost na događaje bez preispitivanje vlasite situacije5 
(Romero, 1931: 195).

Niče pokazuje kako inertne mase pate od nedostatka fantazije. One 
čak ne uobražavaju same sopstvene ideale već najčešće žive tako što pre-
uzimaju već uspostavljene vrednosti ne pitajući se o njihovoj osnovi. Za 
to je kriva lenjost mišljenja koja se ne upušta u proces fantaziranja u ko-
me ima šansu da u potpunosti izgubi sigurno tlo pod nogama. U anegdo-
ti o putniku on postavlja pitanje šta je to što nagoni pojedinca da se iden-
tifikuje sa ostalima, da se kreće u stadu : „Ali, šta je to što nagoni pojedin-
ca da se boji suseda, da misli i postupa kao stado, i da se ne raduje samom 
sebi? Kod malobrojnih i retkih je to možda stidljivost. Ali za ogromnu ve-
ćinu to je udobnost, inertnost, jednom rečju, ona sklonost ka lenjosti o ko-
joj je govorio taj putnik“ (Niče, 1987: 7). U zajednici pojedinac onda krei-
ra svoje vrednosti, ali upravo zato što nisu postavljenje iz najdubljeg unu-
trašnjeg promišljanja samih stvari, već unutrašnjost naknadno prisvaja već 
uspostavljene obrasce, u njemu se javlja resantiman, krivica nastala na te-

3 Pored Gaseta i drugi autori poput Jaspersa pokazuju koliko nedostatak istinske povezano-
sti među ljudima u tehničkom društvu onemogućava istinsku komunikaciju, pa stoga i stvaranje us-
lova za mirnodopsku situaciju (Jaspers, 1973b: 139).

4 Prev. autor (Gasset, 1964: 12) 
5 Termin reakcije može takođe da se tumači u odnosu na smisao koji mu Niče pripisuje u 

svojoj filozofiji. 
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melju preuzetih smislova. Nasuprot čoveku resantimana stoji aristokratski 
ideal. To je čovek koji se pita o sopstvenim postupcima, ne sa ciljem da bi 
„produbljivao postojaće rane“ već da bi naučio lakoću života. On postupa 
odlučno u svim situacijama, i veoma hrabro, jer se ne vezuje ni za šta ap-
solutno. To opet ne znači da aristokratski čovek nema nikakve vrednosti 
nego da ih sam na temelju sopstvenih iskustava uspostavlja. Otmen čovek 
živi sa otvorenošću i poverenjem prema sebi (Niče, 2011: 189).

Na sličan način Gaset razlikuje čoveka elite od čoveka mase (Gasset, 
1964). Čovek mase se prepoznaje po svom načinu života. On pored Niče-
ovih ideja usvaja i Huserlovu ideju da se u kriznom periodu filozofsko mi-
šljenje mora pitati o mogućnosti uspostavljanja celovite filozofske metode. 
Čovek mase upravo to ne čini. On živi u svetu specijalizacije koja zahvata 
sve oblike ljudske egzistencije, od podele rada, do nauke. Njegovo mišlje-
nje je fragmentarno, ali to njemu ne smeta, jer mu lenjost duha ne dopušta 
da pokuša misliti filozofski, da pokuša misliti jedinstvenu filozofsku me-
todu. Za Gaseta svakako nije reč o tome da se u promišljanju jedinstvene 
metode nađe jedna osnova realnosti, ali on pokazuje da je sam proces tra-
ženja veoma važan. Čovek mase je tehnički čovek, koji funkcioniše u sve-
tu informacija odlično, međutim, upravo je zbog toga pitanje uspostavlja-
nja vrednosti za njega problematično. On najčešće u polju vrednosti funk-
cioniše tako što preuzima nasleđene uspostavljenje obrasce vrednovanja 
života. Za razliku od njega čovek elite nije ekonomska kategorija. Čovek 
elite je u savremenom svetu deo manjine koja promišlja vlasitu egzistenci-
ju i dovodi u pitanje nametnute vrednosti.

Pobuna masa tako paradoksalno predstavlja nedostatak pobune (Le-
desma, 2001 : 134). Ideologija u praktičkom i vladavina naturalizma u te-
orijskom svetu funkcionišu po istom principu, nasilnom redukovanju re-
alnosti na jedan princip kao vladajući princip sveta. Međutim, pobunjene 
mase ne razmišljaju o osnovama realnosti i mogućnostima da se usposta-
vi jedna celovita filozofija. One samo dogmatično preuzimaju vladajuće 
vrednosti naturalizma i ideologije. Čovek masa je tehnički čovek (Gasset, 
1964). To znači da on funkcioniše tako što dato postaje za njega za-dato. 
Međutim, u periodu posle Prvog svetskog rata mase dolaze u situaciju ka-
da više datost ne može da bude kriterijum realnosti. Sadašnjost ne može da 
se naprosto opravda nekom posebnom idejom na koju bi se realnost redu-
kovala. U tim trenucima zadatak filozofije je da ispita šta je dovelo do do-
gađaja koji su ugrozili ljudsku egzistenciju? 
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Pobunu masa tako odlikuje nedostatak pobune, distance, izvornog 
promišljanja problema, dok sa druge strane nju odlikuje fundamentalizam 
u politici. Gubitak smisla u životu predstavlja gubitak kompasa za kreta-
nje. Posledica toga što se na mesto Boga stavila nauka, jeste što je na po-
lju praktičkog aspolut postala ideologija. Nije svaka ideologija problema-
tična, ali većina njih jesu jer zapadaju u radikalni fundamentalizam. Fun-
damentalni oblici delanja, posebno fašistički i boljševistički, prema Gase-
tu ne misle o nedostatku celine, već ga unapred pretpostavljaju. Ideologi-
ja nema teorijsku osnovu, ona postaje instrument akcije koja smera na za-
dovoljenje posebnih interesnih grupacija (Romero, 1931: 202). To se či-
ni u cilju da se opravda utilitarizam posebne grupe. Hegelovski rečeno, na 
delu je apstraktno mišljenje koje predstavljajući se da radi u interesu svih, 
radi u interesu posebne grupe. Tako na temelju apstraktne ideje opravdava 
konkretna zla koje čini. Pasivne mase su u tim periodima opasne, jer one 
ne pitajući se o vlastitom orijentiru za delanja postavljaju stihijski bilo šta 
za vlastiti princip usmeravanja. Pre postavljanja pitanja koja je ideologija 
najbolja mora da se postavi pitanje da li je moguće misliti celinu stvarno-
sti ? Ako jeste onda iz nje može da se redukuje i svaki poseban oblik dela-
nja. Ako nije moguće misliti celinu, onda se mora iznaći neka nova meto-
da kako da se pristupi realnosti, tako da se izađe iz krize u koju je evrop-
ski čovek upao. Evropa može da opstane samo ako pokuša sve različitosti 
da misli u njihovoj procesualnosti (Lorente, 1994: 234). Gaset tako uviđa 
nedostatak ničeanske pozicije pokazujući da reći da ne postoji ništa u os-
novi realnosti znači isto što i reći da je u osnovi neka stvar. Obe pozicije 
su jednako dogmatične. To znači da izlazak iz savremene krize treba tra-
žiti ne u redukovanju realnosti na jedan princip sveta, nego u traženju no-
ve metodologije za promišljanje problema pobune masa u kontekstu no-
vog savremenog diskursa. 

Uticaj krize nauke na pobunu masa

  Gaset je preuzeo od Ničea ideju da nije moguće misliti celinu stvar-
nosti. Pokazao je da je čovek biće fantazije kome realnost nikada nije data 
kao celina nego da je u procesu ideacije osmišljava i na temelju straha i le-
njosti apsolutizuje. Ipak, savremeni svet se razlikuje od sveta koji je Niče 
opisao. Prvi svetski rat je izazvao velike posledice i veliko čuđenje u sve-
tu filozofije zbog nemogućnosti da se nova iskustva opravdaju starim me-
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todama. Viši stepen organizacije, racionalizacije pokazuje da je reč o kva-
litativnoj različitosti savremene krize u odnosu na druge, prethodne epo-
he. Huserl je prvi mislilac koji je pokušao da ratove i krizu misli na teme-
lju problema naučnosti. Gaset je preuzeo od njega ideju da savremena kri-
za svoje uzroke može da pronađe u istoriji, renesansnoj matematizaciji pri-
rode (Gasset,1976: 3). Evropskog čoveka je oduvek odlikovalo to da u u 
određenim okolnostima (circunstancia) na temelju vlastitih iskustava pro-
mišlja jedistvo u različitostima koje mu se pojavljuju. Prema Gasetu po-
stojale su krize i u drugim vremenskim razdobljima samo one nisu svesno 
sebe reflektovale u odnosu na istoriju. Ljudski život nije ništa drugo nego 
promena i snalaženje. Ljudski život je drama koja se događa između mene 
i okolnosti. Ta drama se događa jer meni istina nije data, nego ja nju mo-
ram da iznalazim. Da bi se čovek snalazio u nepoznatim okolnostima on 
nešto uvek prêt-postavlja kao princip realnosti. U zajednici sa drugim čo-
vekom na temelju postojećih iskustava on gradi svoj svet na temelju je-
dinstvenog prinicipa. Međutim, kriza nastupa kada se pojave nova isku-
stva koja ne mogu da se opravdaju već uspostavljenim principima (Gasset, 
1976: 14). Kriza se razlikuje od promene po tome što u kriznim periodima 
čovekov smisao ne može da se redukuje na prethodni pretpostavljeni prin-
cip realnosti. Šta to znači u kontekstu savremenih iskustava?

Problem savremenog čoveka se nalazi u tome što nauku ne shvata kao 
interpretaciju činjenica nego kao apsolutnu istinu realnosti. To postaje po-
sebno problem na svetu ljudskog života koji ne može da napravi ni korak 
bez anticipiranja šta će se dogoditi, bez interpretiranja stvarnosti. Mi u pe-
rodu krize imamo dve opcije: 1) da mislimo život kao sistem, i 2) da misli-
mo život kao potencijalnost (Gasset, 1971: 12).

Ideologija i nauka nastoje da misle svet u kontekstu sistema. Ipak, one 
zaboravljaju posebnost svojih nastrojanja.6 Međutim, Gaset pokazuje da i 
u okviru ideologije i nauke postoje nesuglasice. Postoje različite ideologije 
i različiti redukcionizmi u okvirima same nauke. On postavlja pitanje ka-
ko je to moguće ako je jedna stvar u osnovi realnosti? Kako je moguće da 
svi budu u pravu? Njegov odgovor je jednostavan: to je zato što niko od 
njih nije u pravu (Gasset, 1958: 103). Različite interpretacije realnosti sve-
doče o tome da je redukcionizam kao takav problematičan i da rešenje tre-
ba iznalaziti u novoj metodologiji. Huserlova transcedentalna-fenomeno-

6 Jaspers pokazuje da granice nauke dolaze iz njihove partikularnosti, ne-svrhovitosti, i ne-
smislenosti (Jaspers, 1973: 43).
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logija je po njemu najbliža da ponudi novu metodologiju. Ipak, postoji sa-
mo jedan nedostatak u okviru ove pozicije, a to je sam problem redukcije. 

U svim reduktivnim sistemima kao što su naučni i ideološki, predmeti 
savršeno funkcionišu u okvirima već uspostavljenih šema. Međutim, Ga-
set postavlja pitanje da li je moguće vršiti redukciju na temelju ljudskog 
života koji predstavlja polje konstantne promene? Kojom metodom pristu-
piti ljudskoj egzistenciji koja je fragilna, ranjiva i promenjiva? Gaset sma-
tra da njegov racional-vitalizam može da razreši neke od osnovnih proble-
ma savremenog sveta. Problem sistemskih oblika mišljenja je što ne ostav-
ljaju prostora za kreativnost. Sistemski oblici mišljenja pate od nedostat-
ka fantazije, uobličavanja i ispitivanja novih iskustava (Carpintero, 1984: 
5). Ljudsko činjenje se razlikuje od naučnih činjenica po tome što je nepo-
novljivo. Ljudska iskustva su razuđena, neuokvirena, vođena iracionalnim 
motivima. Zato on postavlja pitanje da li je moguće misliti sistemsku isto-
riju, ako se ona sastoji od činjenja koja u sebi nisu sistem? Postoji li neka 
logika po kojoj funkcioniše ljudska egzistencija? On pokazuje da postoji, 
ali da ta logika nije slična logici teorijskog istraživanja. U osnovi ljudske 
egzistencije nije nužnost nego mogućnost. O mogućnosti je prema Gase-
tu moguće govoriti na temelju već Huserlove fenomenologije, ali tek kada 
se ideja transcedentalne subjektivnosti preispita, i ideja redukcije koja ide 
u korist univerzalne načnosti. Mogućnost treba misliti na temelju potenci-
jalnosti. Ako se život misli na temelju potencijalnosti, onda se pokazuje da 
ne postoji samo jedan put koji vodi iz sadašnjih problema. Tako se poka-
zuje da misliti život na temelju potencijalnosti ne znači ništa drugo nego 
preispitati sadašnjost u vezi sa istorijom i pokazati moguće pravce delanja. 

Egzistencija i istorija

Ako se kriza označi kao gubitak jedinstvenog, dominantnog principa 
realnosti, onda možemo da pokažemo da je istorija imala nekoliko razli-
čitih kriznih perioda. Kriza se događa kada događaji uzdrmaju samorazu-
mljive smislove, i iskustva ne mogu više da se uobliče u jedinstvenu real-
nost. Ipak, ako je ceo život promena, koja je odlika filozofije? Uloga filo-
zofije bi se sastojala u tome da pokaže da u savremenom svetu, iako nije 
moguće imati celinu, da je nužno postaviti metodologiju koja će pokuša-
ti da promišlja istu. Imati celinu i pretpostaviti celinu su dve radikalno ra-
zličite stvari. Nedostatak celine i smisla čovek počinje da promišlja u gra-
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ničnim situacijama. Iskustvo fronta u savremenom svetu nije ništa drugo 
nego relativizovanje vrednosti koje su u istoriji postavljene kao vladajuće. 
Ideja da istorijsko kretanje ide u korist razvoja i progresivnosti mora biti 
preispitana.7 Gaset pokazuje da sve što ja u životu imam su moje okolnosti 
i svet u kome sam zatečen (Yo soy mi circunstancia). Ja (Yo) se nalazim 
uvek u novim iskustvima i moja uverenja (creencias) koja su izgrađena 
kao sistem vrednosti mi pomažu da se snalazim u tim novim iskustvima. 
Problem nastaje kada moja dominantna uverenja više ne mogu da objasne 
nova iskustva i onemogućavaju me da se snađem u istima. Svetski rato-
vi su upravo ta nova iskustva na koja treba odgovoriti. Postavlja se pitanje 
kako i gde da se iznađe metoda za promišljanje realnosti ? Gaset pokazu-
je da ona može da se pronađe upravo u sadašnjem odnosu prema prošlosti.

Pod okolnostima (circunstancia) Gaset misli najširu moguću „spo-
ljašnjost stvari“. U nju spadaju moja lična iskustva, ali i zajednička sa dru-
gim ljudima, ali takođe i horizont koji se kreira u slaganju tih svih isku-
stava koja su haotična, razuđema, nabacana. Ja mišljenjem stvaram okvir 
kroz koji ću posmatrati krizni svet. Mase ako žele istinski da se pobune 
one moraju početi misliti sebe i svoju situaciju na temelju novih pristutnih 
dešavanja. Važna stvar je što u okolnosti za Gaseta spada i istorija. Teh-
nički čovek živeći u specijalizovanom svetu zaboravlja da je on naslednik 
prošlosti i da je njegova odgovornost kako će se odnositi prema zatečenom 
tlu. Tako istorija kao i sva druga posebna iskustva mora da se misli iz po-
tencijalnosti: „Istorija, kada jeste ono što bi trebalo da bude, predstavlja 
razvijanje filma. Ona se ne iscrpljuje kroz tačne datume i moralne pejzaže 
koji se kroz nju odslikavaju, nego se predstavlja kroz seriju estetskih slika, 
gde svaka, zatvorena u sebe, konstituše sliku jednog kretanja. Ranije dis-
kontinuirana gledišta sada izviru jedna iz drugih, bez međusobne interak-
cije. Realnost, koja se činila u momentima sastavljena od kristalno jasnih, 
beskonačnih činjenica, još uvek u zamrzavanju teče kao reka. Prava isto-
rijska realnost nije datost, činjenica, stvar, već evolucija koja se konstitu-
iše preko onih rastopljenih, fluidnih materija. Istorija je pokretna i rađa se 
u nastajanju“8 (Ortega, 1924: 129). Gaset pokazuje kako savremeno pro-

7 O ovome je Jan Patočka detaljno pisao u svojim Jeretičkim esejima. On je pokazao kako 
se na iskustvu fronta realnost zamrzava, čovek postaje apsolutno prisutan u sadašnjosti i gledajući 
stradanje oko sebe ne može da se ne zapita da li su svrhe i smislovi koje je njegov savremenik po-
stavio istinski. Dolazi do „sudara“ aspolutizacije i relativizacije vrednosti. U ovim periodima se 
javlja filozofija (Patočka, 2013).

8 Prev. autor



Pobunjene mase i mogućnost mira 133

mišljanje istorije treba takođe da se misli na temelju potencijalnosti, a ne 
sistemski. Tim putem treba krenuti zato što nova iskustva demantuju stare 
obrasce mišljenja i postavljaju imeprativ da se uspostavi nova vizura kroz 
koju će se posmatrati svet. To znači da u celinu ne spada samo ono što je 
bilo, i ono što jeste, nego i sve ono što može biti. Redukovati stvarnost na 
jedan princip znači redukovati i istoriju na samo jedan princip. Međutim 
nova iskustva se opiru podvođenju pod stare refleksije i zahtevaju da se us-
postavi nova filozofska metoda. Mora da se preispita mogućnost da se isto-
rija redukuje na samo jednu ideju. Čini se da redukcionizam u nauci pre-
tenduje da i istoriju objasni na sličan način, međutim, ljudska izvorna indi-
vidualna egzistencija se izmiče ovom izvođenju.9

Pobunjene mase i mogućnost mira

Na osnovu prethodno rečenog u kontekstu načina života masa može-
mo razlikovati dve vrste mira: mir koji je prividan i istinski mir.

Prividnim mirom živi čovek mase. Prividan mir se raskriva u kriznim 
trenucima. U njemu se pokazuje da mase nemaju istinski princip kojim se 
vode u svom životu. One nemaju istinsku filozofiju, religiju ili veru ko-
ju su stvorile na temelju promišljanja vlastite egzistencije. Zato one u pe-
riodu krize zapadaju u iskušenja da ono što je usvojeno kao način mišlje-
nja naprosto gube, ili stihijski preoblikuju pod pritiskom različitih faktora: 
političke, ekonomske moći. Pobunjene mase odlikuju dva načina odnoše-
nja prema realnosti: jedan je dogmatizam, drugi je nihilizam. Dogmatične 
mase se ostrašćeno vode idejama bez preispitivanja vlastitih uverenja, bez 
promišljanja sopstvene mogućnosti greške u kretanju. Sa druge stranne, 
savremeni nihilistički čovek pošto ništa nema kao sistem vrednosti, može 
bilo šta da postavi kao sistem vrednosti. Njega ne određuje vlastita istina 
stvorena na promišljanju sopstvene situacije, nego pasivno delanje u skla-
du sa okolnostima. Pošto sam sebe ne oblikuje, dopušta da bude određen 
od strane promenjivih okolnosti. Po Gasetu je to možda najveće zlo koje 
može da zahvati ljudski život, ne umeti odlučiti se u polju mogućeg.

Istinskim mirom, po Gasetu, na žalost živi manjina. Istinski mir ni-
je neka tačka do koje se dođe. Isitnski mir je stanje duše koje se stvara u 

9 Jaspers slično pokazuje da nije moguće izvršiti redukciju upravo jer čovek pati od nedo-
statka celine. Redukovanje znači da je on dogmatično postavlja bez realnog osnova da to čini (Jas-
pers, 1992: 9).
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konstantnoj drami i haosu koji se događaju čoveku pod sudarima sa no-
vim iskustvima. Moguća je istinska filozofija mira tek kada pojedinac pro-
misli da li je moguć istinski mir duše. Stvarnost je projekcija životnih na-
strojenja, unutrašnjih nastrojenja onoga Ja koje uvek već nekako interpre-
tira realnost. Subjekat postavlja sebi svrhe u delatnom svetu i jedino ako 
se mir postavi kao svrha, onda mu se može težiti. Dok god se neki poseb-
ni interesi stavljaju ispred mira, rat je neminovan. U pitanju kako ovi prin-
cipi funkcionišu u savremenom tehničkom svetu nije moguće naći jedno-
stavan odgovor. Nuklearno naoružanje, konstante pretnje i ideje o kraju ci-
vilizacije se provlače kroz svakodnevicu savremenog čoveka. Ipak, možda 
Gaset može da se čita optimistično. To što samo manjini pripada povlače-
nje pred agresijom i konstantno ispitivanje realnosti, ne znači da to ne mo-
že i ne treba da bude princip po kome će da misli većina. 

Pojam za Gaseta nije odraz realnog, nije čak ni organizacija realnog, 
on je strateški plan za suočavanje sa realnim (Žilberbeg, 1993: 760). U 
svakom teorijskom odnosu prema realnosti postoji egzistencijalno-prak-
tičko interetiranje stvari. To znači da ne postoji čista teorija oslobođena od 
prakse i ideje kako treba živeti život. Ipak, ono što je ostalo zajedničko za 
klasičnu filozofiju i za Gaseta jeste da Ja slobodno postavlja sebi svrhe na 
temelju interpretiranja vlastitih okolnosti u koje spada i istorija. To znači 
da treba prestati čitati istoriju kao opravdanje zla, i početi misliti kako po-
staviti situaciju gde će mir biti cilj delanja. U tome filozofija i religija pri-
padaju svima jednako, u pozivu da se na temelju novih, još ne proživlje-
nih, još ne promišljenih okolnosti misli mogućnost mira. Najradikalnije od 
svih zala je prepustiti sebe plimama i osekama različitih grupacija. Onaj ko 
je sebe mislio jedino je mogao postati slobodan. Sadašnje stanje tako valja 
promišljati kao potenciju za nastanak nekih novih oblika života. Od našeg 
tumačenja realnosti i istorije će zavisiti da li će to biti produbljena kriza, ili 
jedno novo mirno, zlatno doba. 
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Summary

In period between World Wars, Spanish author Ortega y Gasset tries to give 
an answer about human existence that is shaken. Author emphasizes that in times 
of crisis, rebellious masses tend to take the political lead. This can be dangerous 
for life itself, because the loss of absolute values puts relative values on first pla-
ce. Philosopher can not seek an answer in either one, because experience denies 
their validity. Perhaps the only solution is to think in the middle way: between the 
absolute and the relative values. As such, Gasset shows this path in the relations-
hip between me (Yo) and my circumstances (mi circunstancia) and points out why 
peace must be an imperative for the survival of the community.
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DANIJELA GRUJIĆ1

DIJALEKTIKA RATA I MIRA

Rezime

Filozofska diskusija o ratu i miru, u tradiciji dugoj dva i po milenijuma, istakla je 
njihove različite aspekte – ontološki, politički, pravni, etički, religijski, antropološki, eg-
zistencijalni – ali je gotovo uvek ostajala verna misli o njihovoj uzajamnoj dijalektičkoj 
povezanosti. Tako možemo pratiti dugu istorijsku liniju koja vodi još od dalekog Herakli-
ta sve do najsavremenijih filozofskih stanovišta, kao jedno potresno svedočanstvo o zago-
netnoj upitanosti o smislu koji je čovek kroz vreme o njima gradio. Antropološki posma-
trano mogli bismo reći da je čovek biće spremno na rat, ali i biće koje zbog rata ispašta i 
večito čezne za mirom. Tako je rat jedan od osnovnih fenomena ljudskog postojanja, ujed-
no provokativan, podsticajan ali i nepodnošljiv. Na toj nesigurnoj putanji od rata ka mi-
ru nalazi se pomirenje, a vodeću produktivnu ulogu u ozbiljenju sveta okrenutog ka miru 
ima golobalna i sistemska obnova humanističkog obrazovanja.

Ključne reči: filozofija, rat i mir, dijalektika, pomirenje, humanističko obrazovanje

Uzajamna povezanost rata i mira proteže se jednako kroz filozofiju, 
kao i kroz celokupnu ljudsku istoriju. Antropološki posmatrano – pri tome 
je važno napomenuti da sam intelektualno veoma bliska Sartrovom stano-
vištu totalne odgovornosti – mogli bismo reći da je čovek biće spremno na 
rat, ali i biće koje zbog rata ispašta i večito čezne za mirom.Tako je rat, ul-
tima ratio, jedan od osnovnih fenomena ljudskog postojanja, ujedno pro-
vokativan, podsticajan ali i nepodnošljiv. Na toj nesigurnoj putanji od rata 
i ratnih ishoda pobede i poraza, ka miru nalazi se pomirenje i to predstav-
lja unutrašnju dinamiku istorijskog sveta. Nema gotovo nijedne epohe ko-
ju nisu obeležili ratni sukobi, mirovni pregovori i periodi relativnog mi-
ra. I što su ratovi postajali globalniji i po žrtvama masovniji, to se i o miru 
počelo misliti na svetskom nivou, počelo se težiti za svetskim mirom. Ova 
težnja je danas praćena zlokobnom pretnjom od ljudskog samouništenja. 
Gadamer2 upozorava da je stvoreno oružje koje nikome ne obećava pobe-
du, već preti kolektivnim samoubistvom, o čemu je dobri Monteskje dva 
veka unazad mogao samo da sluti i pomišlja da bi se čovečanstvo takvog 

1  Centar za empirijska istraživanja religije, Novi Sad, danigrujic@gmail.com
2  H. G. Gadamer, Evropsko nasleđe, str. 7.
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izuma dobrovoljno odreklo. A filozofsko pitanje o smislu mira i rata izno-
va je postavljeno u znatno zaoštrenijoj formi nakon dva pogubna svetska 
rata u dvadesetom veku.

Među filozofima prvi je svetsku slavu govoreći o ratu (polemosu) ste-
kao Heraklit iz Efesa u šestom veku pre nove ere mišlju da je rat otac svega 
i svega kralj i da je rat opšti.3 Njegovo shvatanje rata kretalo se na ontološ-
kom i kosmološkom planu, upućivalo je na dijalektički odnos suprotnosti 
u prirodi kao rodnom mestu svega. I upravo kod ovog nenadmašnog sta-
rog dijalektičara rat zadobija svoj smisao iz odnosa prema miru. Ali, treba 
reći i to da je za Heraklita rat ipak stariji i izvorniji od mira. To kaže drugi 
deo fragmenta 80. Naime, „pravda je zavada, sve biva na osnovu zavade i 
tako treba da bude“. Čovek misli da je sve uređeno prema miru, jer čezne 
za njim, ali je izvorno stanje prirode u stvari stanje rata.

Ako pogledamo Platonovu koncepciju polisa iz „Države“, značajno 
mesto u njoj zauzimaju čuvari države, ratnički stalež zadužen za odbranu. 
On ima višu poziciju u odnosu na radnike kao proizvodnu bazu zajednice, 
a vrlina koju čuvari treba da razviju jeste hrabrost. Platona u ovoj zamisli 
značajno sledi Aristotel, koji razlikujući različite delatnosti neophodne za 
samodovoljnost države, ipak naposletku smatra da su „delovi države rat-
nički i savetnički stalež“4. I zaista, Grci su više računali s ratom, nego s mi-
rom, mada Platon na jednom mestu kaže da je rat „i za države i za pojedin-
ce izvor i povod za zlo“5. Da bi jedna država bila postojana, bilo je potreb-
no da njena borbena gotovost bude na visokom nivou.

Kada govorimo o ratu, u novovekovlju posebno mesto pripada Toma-
su Hobsu, misliocu koji je prirodno stanje opisao kao „rat svakog čovjeka 
protiv svakog drugog“6. To nepodnošljivo stanje bespravlja i svepravlja u 
životu bez zajedničke vlasti budi u čoveku, prema Hobsu, misao o prirod-
nom zakonu da čovek treba da traži i sledi mir7. U ovoj prirodno-pravnoj 
misli sjedinjeni su rat i mir. Priroda rata ne iscrpljuje se, smatra Hobs, u 
trenutnim borbama, već u sklonosti ka njima u dužem razdoblju „u kojem 
ne postoji jamstvo o suprotnom“8 – miru. Uređeno društvo i država razvi-
jaju se prema tome tek iz osvešćenog stava o značaju mira, a on je moguć 

3  Vidi: Heraklit, Fragmenti, frg. 80 i 53, str. 47.
4  Vidi: Aristotel, Politika, VII, 1329a.
5  Platon, Država, 374 a.
6  Hobs, Levijatan, str. 91.
7  Hobs, Levijatan, str. 95.
8  Hobs, Levijatan, str. 92.
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zahvaljujući praiskonskom iskustvu rata. Ovaj misaoni pravac sledili su i 
drugi predstavnici novovekovnog prirodno-pravnog učenja. Primera radi, 
Monteskje razmatra prirodne zakone kao zakone koje bi čovek primio u 
stanju pre uspostavljanja društva, oni „izviru jedino iz ustrojstva našeg bi-
ća“9 i drži da je mir prvi prirodni zakon, dok su sledeći obezbeđivanje hra-
ne, približavanje drugim ljudima i želja da se živi u društvu.

Jedno od najznačajnijih dela posvećenih miru svakako je Kantov spis 
„Večni mir“. Mir koji u sebi nosi klice rata samo je primirje, odlaganje ne-
prijateljstva. On teži da se mir osigura na svetskom planu kroz nastanak 
jedne svetske republike i posmatra se kao cilj svetsko-istorijskog procesa, 
kao njegova prirodna svrha. Ali, ono što osigurava povesni put dolaska do 
stabilnog stanja svetskog građanstva Kant vidi u dijalektičkoj igri družev-
nosti i nedruževnosti, kojom je ljudski rod opremila priroda. Tako stalni 
antagonizam shvaćen kao nedruževna druževnost, otpor i rat, kako u od-
nosima među pojedincima, tako i u odnosima među državama, vode čove-
čanstvo miru i stabilnosti. Otuda potiče i misao: „Čovjek želi slogu; ali pri-
roda bolje zna što je dobro za njegovu vrstu: ona želi neslogu.“10 Kant ove 
uticajne misli o pokretačkim snagama prirode u čovečanstvu razvija u spi-
su „Ideje opće povijesti s gledišta svetskog građanstva“. Da nema rata i di-
jalektičke napetosti između rata i mira, prirodne sposobnosti čovečanstva 
ostale bi zauvek uspavane.

Međutim, u Hegelovom povesnom mišljenju mir nema tu centralnu 
aksiološku poziciju, kao što ima kod Kanta. Svetska pozornica je poprište 
ljudskih strasti i skrivenog lukavstva uma11 u kojoj rat itekako ima svoje 
značajno mesto. „Istorija nije tlo sreće“ prigovoriće stoga Hegel Kantu u 
svojoj „Filozofijji povijesti“, ali nije ni područje pravednosti, vrline, sile i 
poroka, talenta.12 Naprotiv, spor država se „ukoliko posebne volje ne nađu 
sporazum, može odlučiti samo ratom“13 – tvrdi Hegel. Ono što je tu poseb-
no interesantno jeste Hegelov stav da rat u samom sebi sadrži vlastitu pro-
laznost. Naime, države se i u stanju rata međusobno priznaju, a u samom 
ratu se sa stanovišta međunarodnog prava razvija određenje mogućeg mi-
ra. Otuda se u ratu primaju i šalju poslanici, a rat se ne vodi protiv unutraš-
njih institucija, niti protiv privatnih osoba i njihovog porodičnog života.

9  Monteskje, O duhu zakona, str. 13.
10  I. Kant, Pravno-politički spisi, str. 23.
11  Vidi: G. W. F. Hegel, Filozofija povijesti, str. 47.
12  Vidi: G. V. F. Hegel, Osnovne crte filozofije prava, str. 461.
13  G. V. F. Hegel, Osnovne crte filozofije prava, str. 457.



140 Danijela Grujić

Ratna iskustva devetnaestog veka, razočarenje građanstva u napred-
ne društvene ideale, vodili su povlačenju čoveka iz socijaliteta i okretanju 
njegovom individualnom svetu slobode. I rat i mir postali su jedako uda-
ljeni egzistenciji, njena tvrđava bila je neprobojna za iskustva društvene 
stvarnosti sve do mračnog doba svetskih ratova u dvadesetom veku. Me-
đutim, i pored toga Ničeov genije misaono je osluškivao dijalektiku ra-
ta i mira, u jednom kontradijalektičkom ritmu Niče kaže: „Treba da volite 
mir kao sredstvo za nove ratove. I kratak mir više nego dug“, napominjući 
„dobar rat osveštava svaku stvar.“14 Umesto rada teži se borbi, umesto mi-
ra teži se pobedi. Tako se Niče uveliko pridružuje Heraklitu, rat i hrabrost 
su združeni na putu ka velikim stvarima, više nego ljubav prema bližnji-
ma. Kroz rat se kleše veličina, prevazilazi slabost, to je put kojim se pre-
vazilazi i sam čovek.

Neminovnost ponovnog uspona filozofskog interesa za problematiku 
rata i mira bila je vođena najvećim stradanjem u poznatoj istoriji čovečan-
stva. I upravo iz njega napokon je sazrela misao o uzvišenoj vrednosti ko-
ju mir poseduje za čoveka. Radbruh to ističe rečima: „Samo religija, da-
kle, može i u ratu da nađe blagoslov, a za svako drugo posmatranje on uvek 
mora ostati nesrećan slučaj lišen smisla i značenja.“15 Ali usred pacifistič-
kog talasa ujedno se događa i tegobna slutnja novog rata, koja se kao tamni 
oblak nadvija nad svakom mirnodopskom nadom. Jaspers tako smatra da 
su „rat i revolucija granice staranja o postojanju“16, te da je nemoguće te-
žiti miru po svaku cenu razrađujući duboke dijalektičke motive odnosa ra-
ta i mira. Surovost stvarnosti, kako to on kaže, ili bolje: protivrečna struk-
tura stvarnosti, kriju u sebi klice rata. I ma koliko se svet istorijski prome-
nio kroz milenijume ljudskog civilizovanog života, i transformacije ratnih 
motiva i ratne prakse od borbe verovanja, kulturnih zajednica, do borbe in-
teresa i državnih područja, od borbe vojnika do tehničke borbe i borbe ma-
šina, rat ostaje prisutan elemenat ljudske stvarnosti. Jaspers kaže: „U nje-
mu leži patos: založiti život za svoje verovanje u bezuslovnu vrednost vla-
stitog bića; bolje biti mrtav nego rob.“17 Taj patos bivstva u koje se veruje 
je bitan, inače rat gubi dublji smisao, svodi se na razaranje i pražnjenje na-
taloženih snaga zla. O tome uverljivo piše i Berđajev, kada oslikava dvo-

14  F. Niče, Tako je govorio Zaratustra, str. 82.
15  G. Radbruh, Filozofija prava, str. 262..
16  K. Jaspers, Duhovna situacija vremena, str. 74.
17  K. Jaspers, Duhovna situacija vremena, str. 75.
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struku prirodu rata, protivrečje na kojem počiva, zaključujući: „I ja znam 
da rat nije okrenut samo niskim, već i uzvišenim instinktima ljudske priro-
de.“18 On na čudnovat način može i da oplemeni i uzvisi ljudsku dušu. Šta-
više, u njegovim mutnim dubinama naslućuje se njegov iracionalni karak-
ter. „Rat je izraz iracionalnosti života“19 – kaže Berđajev, u racionalnoj i 
moralnoj kritici rata „raspršuju se tajanstvene duhovne relanosti“. Mir po-
čiva na raciju, a rat na njegovom odsustvu – na besnoj iracionalnoj stihiji.

Ali i mir ima svoje skrivene iracionalne momente, oni se probijaju u 
simboličkim znacima, zastavama i krunama, u narodnim predanjima i mi-
tovima. O njegovoj dvoznačnosti piše Fink20 kada govori o vladavini, da je 
mir stabilizacija vladavine, njeno obezbeđivanje političkim poretkom. Ima 
li, naime, većeg blagoslova za čoveka od smirivanja vatrenih ratnih strasti 
i ogranizovanja života, ali i većeg prokletstva od nasilnog represivnog ži-
vota u nametnutoj poslušnosti, samo u prividu mira? Ta dvoznačnost svoj 
koren ima u prirodi vladavine, ona je uvek ustanovljena na moći. Otuda 
dijalektička ravan na kojoj se istorijski svet kreće između rata i mira jeste 
ravan moći, unutar nje se odvija borba moći, borba ljudskih bića koja mo-
gu svesno založiti svoj život. Pred silom čovek može ili ustuknuti i prihva-
titi dragovoljno ropstvo, čak i smrt, ili se suprotstaviti. A ta blizina smrti i 
njena relacija prema tajni, sledeći misli Levinasa21, daje ratu poseban egzi-
stencijalni smisao, u njemu se dotičemo neopozivosti smrti i „nemilosrd-
nosti bivstvovanja“, u njemu se nalazi jedno primoravanje na život, u rat-
nim patnjama i stradanjima delatno je „odsustvo svakog pribežišta“ i zai-
sta smo direktno izloženi svoj silini bivstvovanja. Tako se moć u društvu 
neprestano preispituje i potvrđuje, vlastodržac kaže Fink „ni jednog tre-
nutka ne može skinuti ratnu spremu i odložiti mač u stranu.“22 Mir je u os-
novi tvorevina ratnika. Teško da filantropija sama može razrešiti ljudski 
spor između rata i mira, stoga što njegova polemička oštrina zadire u pod-
ručje ljudske egzistencije, u našu otvorenost prema smrti. 

 Ne mogu se zaista položiti nikakve garancije da rata više neće bi-
ti. Ova misao zadobija posebnu važnost ako istorijski svet posmatramo 
kao prostor stalne samoprodukcije, povesno događanje određeno je sve-
snim ljudskim delovanjem u kojem se čovečanstvo samouspostavlja i sa-

18  N. Berđajev, Filozofija nejednakosti, str. 165.
19  N. Berđajev, Filozofija nejednakosti, str. 167.
20  Vidi: E. Fink, Osnovni fenomeni ljudskog postojanja, str. 256.
21  Vidi: E. Levinas, Vrijeme i drugo, str. 49.
22  E. Fink, Osnovni fenomeni ljudskog postojanja, str. 257.
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mopotvrđuje. Hana Arent bi rekla da će ratova biti sve dok se na politič-
koj sceni ne pojavi „nešto što bi zamenilo ovog konanačnog arbitra u me-
đunarodnim poslovima.“23 U tom smislu rat je još uvek, kako je to Vol-
ter rekao, „neizbežno zlo“24. Njegov dublji smisao u političkom pogledu 
ocrtava Radbruh mišlju da „rat određuje politiku u njenoj suštini“25, kao 
što zalihe zlata u banci određuju vrednost novca, tako i vojna sila određu-
je političku moć i diplomatsku poziciju. I kada se izuzmu ekonomski, po-
litički, kulturološki motivi rata, borba za priznanje kroz rat kao vojni spor 
ravnopravnih protivnika, ukoliko se preduprede takvi međunarodni suko-
bi, još uvek ostaje bolno pitanje o antropološkoj osnovi rata – pitanje ko-
je i mi s velikom strepnjom postavljamo – „da li u čoveku leži nešto na-
lik na mračnu i slepu volju za rat“? To u najopštijem smislu znači volju za 
diskontinuitetom, ona stalno hoće nešto drugo od onog svakodnevnog, od 
onog stabilnog, od poretka. To može biti i volja za samopotvrđivanjem i 
volja za stvaranjem novog sveta, ali i „nesavladivo zlo“ kako to kaže Jap-
sers, nešto demonsko – „dete greha i iskupljenje greha“26 rekao bi Ber-
đajev, svakako nešto duboko i tamno. Mirnodopski uslovi stoga, moraju 
umesto zatvaranja očiju i bežanja od rata, lukavo preduprediti, obmanuti 
tu skrivenu tamnu ljudsku ćud, udarajući pažljivo u duhovne niti rata i mi-
ra. Nešto od tog dijalektičkog ritma odjekuje u poznatim krilaticama, sta-
rijoj koja kaže da je rat produžetak diplomatije i politike drugim (nasilnim) 
sredstvaima, i nešto novije koja kaže da je mir nastavak rata drugim sred-
stvima (razvoj tehnike ratovanja)27.

Svakako ovde treba na umu imati Finkove uvide u prirodu osnovnih 
fenomena ljudskog postojanja. Pre svega, mislim na to kako se samointer-
pretacija vlastitog postojanja kreće u neverovatno širokom opsegu, kako 
se osnovni fenomeni ljudskog postojanja nikada ne nalaze u svojoj jedno-
stavnosti i misaonoj prozračnosti, već se naprotiv „presijavaju u uzbuđu-
jućoj mnogoznačnosti“28, gotovo u svojevrsnoj enigmatičnosti, i često bit-
no u dubokoj dvoznačnosti. Štaviše, baš ta dvostruka priroda osnovnih fe-
nomena ljudskog postojanja koju naglašava Fink karakteristična je za fe-
nomene rata i mira. Otuda je njegova misao „Gradnja pojmova u analizi 

23  H. Arent, O nasilju, str. 12.
24  Volter, Filozofski rečnik, str. 282.
25  G. Radbruh, Filozofija prava, str. 257.
26  N. Berđajev, Filozofija nejednakosti, str. 163.
27  Vidi: H. Arent, O nasilju, str. 17.
28  E. Fink, Osnovni fenomeni ljudskog postojanja, str. 247.
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postojanja bitno je ‘dijalektička’“29 upravo tu relevantna, što smo i mi u 
ovom radu nastojali da pokažemo. Dakle, kada govorimo o ratu i miru on-
da se susrećemo sa temeljnim duboko protivrečnim oblicima ljudskog po-
stojanja, oni obeležavaju celokupni život čoveka, kada se u njih unesemo 
kao da sve zaista poprimi njihovu boju.

Posebnu težinu savremenoj filozofskoj diskusiji o ratu i miru daje ka-
ko razvijena svest o destruktivnoj snazi koju čovečanstvo ima, tako i pose-
dovanje razornih apokaliptičnih snaga koje ga mogu potpuno uništiti. Otu-
da Gadamer ističe osobenost svog vremena koja se ogleda u tome da se 
u dvadesetom veku ušlo „u fazu borbe za vlast nad Zemljom“30. Ona čo-
večanstvu nameće novi zadatak: „da sebe bude svesno u kosmopolitskom 
smislu i da svaki rat shvata kao užasni građanski rat.“31 Podsetimo samo da 
je prvi u novovekovlju tu svest jasno razvio Kant. Zajednički život u mi-
ru i slobodi je stoga najviši cilj ka kojem se može težiti. Čak i same ratne 
igre treba posmatrati u funkciji mira, trku u naoružavanju i zastrašivanje 
kao njegovu garanciju, a dovršenje organizacije praktičkog života na svet-
skom nivou kao najviši graditeljski izazov.

U ovoj savremenoj diskusiji posebno mesto ima etičko pitanje koje je 
formulisao Poper suočen sa stravičnim posledicama razornih ratnih zbiva-
nja dvadesetog veka, koncentracionih logora Drugog svetskog rata, uža-
sa Vijetnama, žrtava Kambodže, Irana… nevino stradalih ljudi svih uzra-
sta. Ono glasi: „Šta možemo da učinimo da bismo sprečili ta monstruo-
zna događanja? I možemo li išta da sprečimo?“32 – upućeno je intelektu-
alcima i tiče se intelektualnog poštenja i odgovornosti, bremenito je seća-
njem na tradiciju ideja koje su u istorijskom realitetu proizvele strašne rat-
ne sukobe, okrutnost i stradanja. I zaista, veoma je važno da u našim fi-
lozofskim refleksijama o dijalektici rata i mira danas istaknemo da je mir 
najviša, bezuslovna vrednost. To je ono sa čiim se intelektualno nikako ne 
smemo kockati i tu naša samokritičnost treba najsnažnije da odjekuje. Ona 
treba daleko da seže u svim oblastima intelektualnog sveta i da podstakne 
propitivanje temelja profesionalnih etičkih kodeksa. To je u svoje vreme 
znao i Volter kada je opominjao „Filozofi moralisti, spalite sve svoje knji-
ge!“33 Konačno, ova misao još više je potpomognuta postmodernim shva-

29  E. Fink, Osnovni fenomeni ljudskog postojanja, str. 248.
30  H. G. Gadamer, Evropsko nasleđe, str. 87.
31  Isto.
32  K. Poper, U traganju za boljim svetom, str. 186.
33  Volter, Filozofski rečnik, str. 281.
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tanjem pluralizma i interpretativnog karaktera istine. A kada je reč o suko-
bu principa mira i principa slobode, sloboda uvek pronađe svoj put na naj-
neobičnije načine, pretpostaviti je miru često je gruba povreda vrednosti 
ljudskog života.

Odgovornost o kojoj ovde govorimo, odgovornost čoveka za svet ko-
ji gradi svojim mislima i delima, stavlja nas pred izazove Sartrovog stano-
višta o totalnoj odgovornosti. Iskustvo napuštenosti, to što sebe susreće-
mo i iskrsavamo u svetu, da bismo sebe tek potom odredili34 govori nam o 
vlastitoj ljudskoj nemoći – što možemo samo da se oslonimo na same sebe 
– koja je ujedno i moć jednog slobodnog bića. Ta sloboda osnov je našeg 
dostojanstva, kako je davno još govorio Kant. Dakle, čovek sam sebe us-
postavlja, kao i sve ono što na njemu počiva: društvo, kulturu, sve oblike 
života, pa se njegova odogovornost proteže dokle god seže ljudska delat-
nost. I ako pre te svoje delatnosti on zaista, kako Sartr kaže, nije bio ništa, 
treba se čuvati toga da bilans ne bude isti ili još gori nakon pređenog život-
nog puta. Tu leži izvorna problematičnost ljudskog bivstva, mi smo biće u 
uzmicanju! Izmičemo stabilnim određenjima, bacamo sebe spram buduć-
nosti živeći subjektivno u vlastitom životnom projektu, biramo sebe i stva-
ramo, formiramo svoje vrednosti – živimo angažovano.

 Ovo stanovište naposletku svoju nadčovečansku snagu crpi iz po-
vesne situacije. Naime, mi pripadamo generacijama koje su odrasle u sen-
ci atomske bombe, kako je to izražajno istakla Hana Arent35. To povesno 
određenje stečeno je iz odnosa prema nečuvenom nasilju ispoljenom u 
dvadesetovekovnim ratnim dejstvima i najnovije vreme, te iz zabrinutosti 
za opstanak čovečanstva u vreme kada raspolažemo samoubilačkim voj-
nim arsenalom. Ono je dovelo do pojave sasvim novog vida ratnog isku-
stva, do ograničenih veoma preciznih vazdušnih intervencija koje prema 
Habermasovom sudu predstavljaju „napuštanje totalnog rata“36. Ovi viši 
ratni standardi teže da poštede civilno stanovništvo i dovedu samo do sve-
denih razaranja. Mi sada zaista čujemo otkucavanjena časovniku ljudskog 
postojanja, njegov snažan ritam usmerava svest epohe ka pacifizmu. Pa ia-
ko su i prošla vremena uzdizala mir, danas se praktički život sa svim svo-
jim sadržajima, civilizovano društvo, nalazi u permanentnoj krizi u stanju 
rata. Još uvek je aktuelna Kantova misao „Mirovno stanje treba dakle stvo-

34  V. Ž. P. Sartr, Egzistencijalizam je humanizam, str. 10.
35  H. Arent, O nasilju, str. 22.
36  J. Habermas, Postnacionalna konstelacija, str. 173.
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riti“37. Ono može nastati samo povesnom delatnošću čoveka, kao zadatak 
da se kroz neslogu pronađe put ka slozi, približavajući se postepeno u vre-
menskim razmacima koji kako to Kant kaže „postaju sve kraći“38.

Rolsova potraga za stabilnim demokratskim mirom u „Pravu naro-
da“ usmerava se ka razložnim interesima „koji se rukovode i podudaraju 
s nepristrasnom jednakošću i dužnim poštovanjem za sve narode“39. Ova-
kva stabilnost iz pravih razloga najbliže je povezana sa razvojem osećaja 
za pravdu, postojana je za razliku od stabilnosti kao ravnoteže snaga. Ono 
što posebno pobuđuje pažnju jeste Rolsov stav da „liberalni narodi nemaju 
radi čega da ratuju“40 – što potvrđuje i istorija s obzirom da liberalna druš-
tva već puna dva veka ne ratuju, a u svetskim ratovima su bili saveznici – 
pre svega stoga što poštuju zajedničke principe legitimne vladavine, te ih 
ne može zavesti strast prema moći i slavi, niti težnja za prevlašću. Nadalje, 
oni priznaju jednakost među narodima, ali problemi nastaju kada se pojavi 
makar samo jedna država koja teži ratnoj ekspanziji. Zato je, smatra Rols, 
na međunarodnom planu potrebno razviti postupke savezničkog obuzda-
vanja država koje stoje izvan zakona, a oni bi u prvom planu trebali da u 
vidu imaju ljudska prava.

I opet se u našem vremenu otvara pitanje svetskog građanstva. Ha-
bermas o tome uverljivo piše kao o nastajućoj stvarnosti. Postnacionalna 
konstelacija u svojim temeljnim obrisima, i bez monopola svetske drža-
ve i bez svetske vlasti, uz problem nedovoljne institucionalizovanosti me-
đunarodnog prava. već stvara mogućnost kosmopolitskog stanja. „Nepo-
sredno članstvo u jednom društvu građana sveta štitilo bi državljane i od 
samovolje sopstvene vlade“41 – ističe Habermas. Uspostavljanje svetskog 
građanskog društva, gde će na globalnom planu građani biti adresati i au-
tori ljudskih prava, jedina je, kao i ranije u Kantovom shvatanju, garanci-
ja trajnog svetskog mira. 

Ostajući verni humanističkoj i pacifističkoj tradiciji, polažući nade u 
produktivne snage čovečanstva, naglasićemo značaj kontinuiteta postav-
ljanja pitanja o miru. Pitajući o putevima ka miru krčimo uzan prolaz, te-
snac, koji nas vodi ka boljem, čovečnijem svetu. Mislim da se on nalazi u 
predelu onih elemenata praktičkog sveta koji obrazuju svest, pre svega in-

37  I. Kant, Večni mir, str. 37.
38  I. Kant, Večni mir, str. 103.
39  Dž. Rols, Pravo naroda, str. 63.
40  Dž. Rols, Pravo naroda, str. 67.
41  J. Habermas, Postnacionalna konstelacija, str. 174.
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stitucija koje ne smeju biti represivne, ili to postupno trebaju biti sve ma-
nje.Tu je obrazovanje svakako na prvom mestu. Ovu mudrost zapravo du-
gujemo još antičkom svetu, i Platon i Aristotel su znali da je obrazovanje 
prva poluga organizacije društva, da se tu „stvara i doteruje oblik, koji ho-
ćemo drugome da damo“42. Zato ovi veliki mislioci Antike pridaju toliki 
značaj raspravi o obrazovanju, Platon u sedmoj knjizi „Države“, a Aristo-
tel u osmoj knjizi „Politike“, gde i pored značajnih razlika u stavovima, 
ipak stoje na stanovištu da obrazovanje mladih treba biti jedinstveno orga-
nizovano, prema opštem planu i u skladu sa državnim poretkom, a mi bi-
smo danas rekli sa dubljom političkom koncepcijom. U tom smislu, ako 
se držimo pacifističkog motiva kao ključnog u vaspitno-obrazovnoj struk-
turi, vredi ozbiljno uzeti u razmatranje Ničeovo problematizovanje odno-
sa represivnih vrednosti i pojedinca, te usmeriti pažnju ka oslobađanju us-
pavane konstuktivne snage čovečanstva počev od najranijih dečijih dana. 
Ovaj smer mišljenja nas vodi naposletku ka potrebi obnove humanističkog 
obrazovanja na interkulturalnim osnovama na globalnom svetskom nivou, 
upravo suprotno od aktuelne tendencije globalizacije uskog tehno-nauč-
nog obrazovanja. Nasuprot tradicionalnom elitističkom stavu, ona bi zna-
čila konačno jednu smelu odluku43 za široko otvaranje filozofije svima. Za 
čovečniji svet neophodan je očovečen čovek kao njegova dublja osnova, te 
uspostavljanje balansa između „uma i svojstava duše“44 – kako je u svoje 
vreme obrazovne ciljeve razlučio Aristotel – odnosno između razvoja na-
učno-tehničke inteligencije i svestranog razvoja ličnosti.

Tako smo naposletku doveli u najbližu vezu proces samoobrazovanja 
zajedničkog bivstva, sabivstva sa drugim ljudima, sa povesnom dijalekti-
kom rata i mira. Istakli smo da presudnu ulogu u njemu ima humanistič-
ko obrazovanje – obrazovanje koje je sistemski usmerenona izgradnju in-
terkulturalnog i interreligijskog ljudskog sveta. U njemu filozofija svaka-
ko ima središnje mesto – uz sociologiju, psihologiju i istoriju umetnosti – 
zajedništvo u filozofskom oblikovanju svesti je put ka humanom društve-
nom poretku. Prvi put ta vrata zapravo otškrinuo nam je još u antičko doba 
Sokrat. Pitanje odgovorne otvorene komunikacije mislećih ljudskih bića 
podignutih u filozofiji je tu odlučujuća stvar, umeće kritike i spremnost na 
samokritiku i povrh toga na kritiku kritike. Koren ovog stanovišta može-

42  Platon, Država, II, 377 b.
43  Vidi: K. Jaspers, Mala škola filozofskog mišljenja, str. 166-167.
44  Aristotel, Politika, VIII, 1337a.
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mo pronaći u misli da čoveka kao biće egzistencijalno određuje to da „ži-
vi u samostaranju“45, u izvornoj otvorenosti prema samom sebi. Tako, ka-
da se danas pitamo da li je moguće stvoriti jedan odgovoran ljudski svet, 
onaj koji bi bio spreman da preuzme brigu o budućnosti čovečanstva, po-
gled treba da usmerimo u jedino područje gde se takva produkcija mo-
že ostvariti. Ako na planu obnove humanističkog obrazovanja ne učinimo 
ništa, ako ne budemo dovoljno uporni i snažni da u tome istrajemo, mo-
že nas zadesiti sudbina na koju Jaspers upozorava kada govori o atomskoj 
bombi i sledećem velikom ratu „koji će jednog dana, mada ne znamo ka-
da, ako ljudi ostanu ovakvi kakvi su, ipak izbiti i dovesti do potpunog uni-
štenja čovečanstva.“46 Nedelatno spokojstvo u sadašnjem stanju zaista je-
ste najveći zločin. Upravo onako kako je svojevremeno s pravom istakao 
Marks, nije stvar samo u gledanju i tumačenju, treba ove ideje učiniti de-
latnim. Valja delatno pokazati da filozofija postoji za svet i u svetu, da nje-
no zvezdano nebo osvetljava put ka miru.

45  Vidi: E. Fink, Osnovni fenomeni ljudskog postojanja, str. 262.
46  K. Jaspers, Mala škola filozofskog mišljenja, str. 171.
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DANIJELA GRUJIĆ47

DIALECTIC OF THE WAR AND THE PEACE

Summary

The philosophical discussion of war and peace, in the tradition of two and a half 
millennia, highlighted their various aspects – ontological, political, legal, ethical, reli-
gious, anthropological, existential - but almost always remained faithful thoughts about 
their mutual dialectical connection. So we can keep track of a long historical line that le-
ads back to the distant Heraclitus to the most contemporary/modern philosophical point 
of view, as a searing testimony of the mysterious and enigmatic questioning of the sense 
that the man built it over time. Anthropologically, we could say that a man is ready to go 
to war, but he will be suffering from the war and always longing for peace. Thus, war is 
one of the basic phenomena of human existence, at the same time provocative, stimula-
ting but also unbearable. There is reconciliation on this uncertain journey from the peace 
to peace, and the leading productive role in the revitalization of the peace-oriented wor-
ld is the colonial and systemic renewal of humanistic education.

Key words: philosophy, war and peace, dialectics, reconciliation, humanistic edu-
cation

47  Center for the Empirical Researches of Religion, Novi Sad, danigrujic@gmail.com





SRĐAN VIDAČKOVIĆ1

KONCEPT PRAVEDNOG MIRA NASUPROT  
KONCEPTA PRAVEDNOG RATA

Rezime

Namjera rada je pokazati dva različita koncepta: jednog koji predstavlja temelj 
moralnog tumačenja Crkve o uporabi vojne sile i drugog koji se razvija i polako preu-
zima primat – koncept pravednog mira, sa posebnim naglaskom na zadatke Crkve, a na 
temelju Dokumenta Biskupske konferencije Njemačke iz 2000. godine. Kako bi ostvario 
svoj cilj, rad će biti podijeljen u dva dijela. Prvi dio će biti posvećen objašnjenju koncep-
ta pravednog rata bez koga ne bismo u potpunosti razumjeli koncept pravednog mira. U 
drugom dijelu će se govoriti o samom konceptu pravednog mira i zadacima Crkve koji su 
navedeni u samom Dokumentu.

Ključne reči: mir, rat, Pravedni mir, Njemačka biskupska konferencija 

Uvod

Dokument pod nazivom Pravedni mir Biskupske konferencije Nje-
mačke, je nastao na pragu trećeg tisućljeća u vrijeme pontifikata pape Iva-
na Pavla II. Koncipiran je tako da komentira i odgovara na izazove i pita-
nja tog vremena od kojih su mnoga i danas aktualna te se čitajući ga ne sti-
če dojam da je nastao prije skoro dva desetljeća. On tretira koncept praved-
noga mira koji bi trebao zamijeniti onaj drugi, koji zagovara ideju praved-
nog rata koja predstavlja „dominantan pristup u kršćanskom odnosu pre-
ma moralnosti rata još od vremena Augustina“2. 

Slijed političkih i društvenih događaja: pad berlinskog zida, pad ko-
munizma, ukidanje varšavskog pakta, Zalivski rat, rat na području Jugo-
slavije, ratovi u Istočnoj Europi, genocid u Ruandi, prijetnja oružjem za 
masovno uništenje, globalizacija, preobilna uporaba prirodnih resursa i 
drugi potakli su Njemačku biskupsku konferenciju da izda dokument Pra-
vedni mir. Kako se u samom dokumentu navodi, nije bitno razmotriti sta-
nje svijeta na početku 21. stoljeća i oplakivati njegovu nemoć za uspostav-

1 Student master programa Međureligijski studij i izgradnja mira, Bosna i Hercegovina, sr-
dan.v@gmail.com 

2 Zdenko Spajić, Zakonita uporaba sile u učenju Ivana Pavla II: Traženje novog pristupa
za razrješenje međunarodnih sukoba, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu,
2013, str.8.
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ljanjem mira, nego je potrebna sveobuhvatna i ciljana politika koja će nas 
ne samo voditi, nego inspirirati i probuditi čovječanstvo da djeluje. U tom 
svjetlu je potrebno i promatrati ovaj dokument.

Aktualnost dokumenta Pravedni mir se može ogledati u događajima 
koji su i dalje prisutni u svijetu, počevši od situacije u Bosni i Hercegovi-
ni, koja se i nakon više od dvadeset godina od završetka rata još uvijek bo-
ri sa naslijeđem sukoba. „Iz okrutnosti prohujaloga rata skovao se još go-
ri mir.“3 U ovom dokumentu možemo potražiti odgovore vezane za suoča-
vanje sa prošlošću, priznanja krivice, oprosta, vladavine prava, poštivanja 
ljudskih prava, izgradnja pravednog i prosperitetnog društva, pitanja ljud-
skog dostojanstva… 

U svijetu danas vlada strah od novog nuklearnog sukoba, terorizma, 
potom su u tijeku masovne migracije, ratovi, klimatske promjene kao i 
mnogi drugi čimbenici koji su prijetnja svjetskoj sigurnosti. Upravo zbog 
tematiziranja ovih problema, preveniranja sukoba i novog koncepta pra-
vednog mira ovaj Dokument je aktualan i danas.

Teorija pravednog rata

Kako bi u cijelosti mogli razumjeti ovaj Dokument, potrebno je obja-
sniti koncept pravednog rata kroz tumačenja koja su dali klasici kršćanske 
misli, Sveti Augustin i Toma Akvinski.

Naime, nasilje je dio ljudske povijesti od njenih početaka do suvreme-
nog doba. I ovaj Dokument počinje između ostalog sa dijelom koji govori 
o sklonosti čovječanstava prema nasilju i u njemu ističe kako tema nasilja 
dominira antičkom biblijskom poviješću od njenog samog početka4 (prve 
biblijske slike bratoubojstva). Rat je oduvijek bio tema razmatranja mno-
gih filozofa: prema Platonu (Zakoni) rat je neprirodno i nepoželjno stanje 
te navodi kako dobra država ne vodi rat nego uživa mir.

Etičko opravdanje rata počelo je još u rimsko doba a Ciceron (De re-
publica) navodi da se niti jedan rat ne može smatrati opravdanim ukoliko 
nije iz osvete ili obrane, a da su neopravdani oni ratovi koji počinju bez 
uzroka. Već tada možemo govoriti o konceptu pravednog rata koje su ka-
snije razradili Aurelije Augustin i Toma Akvinski. Povijesno, razvila su se 

3 Ivan Koprek, Pacifizam i teorija pravednog rata, Povijesni razvoj i značenje „bellumiu-
stum“, str. 459.

4 Sekretariat der deutschen Bischofd konferenz, A Just Peace, 2000, str. 10.
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tri teorijska aspekta vezana za koncept pravednog rata a to su: amoralni re-
alizam, pacifizam i teorija pravednog rata5.

Aurelije Augustin

Aurelije Augustin je živjeo u 4. i 5. stoljeću i jedan je od najznačajnijih 
kršćanskih teologa i mislilaca, koji je u svom djelu Quaestione sin Heptateu-
chum govorio i o moralnom opravdanju rata tj. o bellum isutum (pravednom 
ratu). Njegovo poimanje pravednog rata je rezultat spajanja rimske pravne 
tradicije i kršćanske misli, a iz težnje da pomiri rani kršćanski pacifizam sa 
vojnim naporima Rimskog Carstva koje je u tom periodu intenzivno brani-
lo svoj teritorij. On ovdje govori o dva aspekta pravednog rata jus ad bellum 
(pravo da se ide u rat) i jus in bello (pravedno ponašanje u ratu)6. Kada govo-
ri o pravednom ulasku u rat on postavlja pitanja o autoritetu koji može odlu-
čiti o proglašenju rata, ispravne namjere ulaska u rat te što je pravedan uzrok 
rata. Kada se radi o pravednom ponašanju u ratu (jus in bello) pitanja ko-
ja razmatra su pitanja vezana za varanje u ratu tj. u kojoj mjeri su ona dopu-
štena, kolika je sila dopuštena u ratu i koga je dopušteno ubiti? U svom dje-
lu Augustin uspostavlja kriterije pravednog rata prema kojima pravedni rat 
ne smije biti nasilan, smije ga voditi jedino legitimni autoritet i mora biti vo-
đen prije svega radi postizanja mira7. U svom djelu De Civitate Dei Augustin 
govori: „Iako je rat jedna žalosna stvarnost, čak i kada je pravedan, neprav-
da suprotstavljene strane nameće dužnost vođenja rata“8. Prema Augustino-
vu učenju, rat mora biti proporcionalan zlu koje se nanosi i treba razlikova-
ti vojnike od civila te ratovati u dobroj vjeri. Također, navodi da ratno nasi-
lje treba biti svedeno samo na vojnu nuždu. Aurelije Augustino opravdava 
sudjelovanje kršćana u ratu na temelju ljubavi prema bližnjemu“9 te odba-
cuje pravo na samoobranu jer bi ono bilo temeljeno na neprikladnoj ljubavi 
prema samome sebi. Međutim ljubav prema bližnjemu, izvršena pod auto-
ritetom zakona, osposobljava osobu da ubije neprijatelja bez zlih pobuda.“10

5 Stipe Buzar, Teorija pravednog rata sv. Tome Akvinskoga, 2015, str. 305.
6 Iva Mršić Felbar, Danijel Tolvajčić, Zbornik radova, Simpozij rat i mir, Teorija pravednog 

rata u katoličkoj misli, 2015, str. 50.
7 Ivan Koprek, Pacifizam i teorija pravednog rata, Povijesni razvoj i značenje „bellumiu-

stum“ teorije; str 462. link: https://hrcak.srce.hr/file/83044.
8 Zdenko Spajić, str. 20.
9 Zdenko Spajić, str. 20.
10 Zdenko Spajić, str. 20.
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Toma Akvinski

Nakon razmatranja Aurelija Augustina potrebno je osvrnuti se na tu-
mačenje pravednog rata i od strane Tome Akvinskog koji je ovu temu ra-
zrađivao u djelu Summa Theologica. U svom tumačenju Toma Akvinski 
oslanja se na Augustina i njegovo razmatranje pravednog rata. On postav-
lja nešto drugačija pitanja kao sudjelovanje svećenika u ratu, rat tijekom 
blagdana, pitanje varanja i najvažnije od svih, o moralnosti rata. On raz-
matra koncept pravednog rata u dijelu koji se bavi pitanjem spasenja i mo-
že se reći da ovo pitanje Toma Akvinski analizira „unutar okvira kršćanske 
ljubavi (caritas) i povezuje je izravno sa općim dobrom“11. 

Prema Tomi Akvinskom moralan rat je onaj koji zadovoljava tri uvje-
ta. Prvo da je rat pokrenut od ispravnog autoriteta (auctoritas principis), da 
iza pokretanja rata stoji pravedan razlog (causa iusta) a to znači da oni ko-
ji su napadnuti i zaslužuju da budu napadnuti i treći uvjet je da je potreb-
na intentio recta tj. ispravna nakana kako bi se unaprijedilo dobro ili izbje-
glo zlo.

Što se tiče sudjelovanja svećenika u ratu Toma Akvinski ga ne odo-
brava jer smatra da na „crkvenim dostojanstvenicima nije da se bore tje-
lesnim već duhovnim sredstvima“12, da „sudjelovanje ne priliči njihovoj 
službi“13 i zbog toga jer su „im povjerena zaslužnija djela“14.

Kada govori o upotrebi varki u ratu on ih opravdava ako su dio voj-
ne strategije i taktike a nikako u smislu kršenja obećanja ili laganja. Na pi-
tanje o ratu tijekom blagdana, navodi kako opravdava ratna dejstva samo 
ako je u pitanju obrana ljudskih života ali kad opasnosti po živote nema, 
rat je zabranjen.

Obje teorije pravednog rata su temelj razvoja modernog koncepta pra-
vednog rata i pravila međunarodnog humanitarnog prava. Aurelije Augu-
stin je postavio temelje, vokabular i pitanja o kojima i danas teoretičari 
pravednog rata raspravljaju. S druge strane može se s pravom kazati kako 
pristup Tome Akvinskog ističe važnost kršćanskog pristupa pravednom ra-
tu. „Obogatio je kršćansku (dominantno augutinovsku) misao o pravedno-
me ratu aristotelovskom političkom teorijom.“15

11 Ibid
12 Stipe Buzar, str. 313.
13 Ibid
14 Ibid
15 Ibid, str. 311.



Koncept pravednog mira nasuprot koncepta pravednog rata  155

Nakon navedene dvojice teologa i filozofa, samo nekolicina filozo-
fa se bavila ovim pitanjem kao što su Francisco di Vitoria, Franjo Sua-
rez, Hugo Grotius, Immanuel Kant i Michael Walzer. U modernom kon-
ceptu pravednog rata danas se govori o jus ad bellum, jus in bello i jus post 
bellum (dio koji se odnosi na uvjete pravednog okončanja rata i usposta-
vi pravednog mira).

Koncept pravednog mira

U ovom dijelu rada vratit ćemo se na dokument Pravedni mir i to na 
onaj dio koji govori o ulozi i zadacima Crkve u izgradnji pravednog mi-
ra. Također, posebno ćemo se osvrnuti na dokumente Drugog vatikanskog 
sabora, te one koji su vezani za socijalni nauk katoličke crkve te djelova-
nje Svetih Otaca.

I

U dokumentu Pravedni mir na samom početku poglavlja naslovljenog 
The Church as a Source of Just Peace tj. Crkva kao izvor pravednog mi-
ra, navodi se citat iz dokumenta Lumen Gentium16 br. 1 koji govori o sa-
kramentalnosti Crkve: „Crkva u Kristu kao sakrament ili znak i oruđe inti-
mnog sjedinjenja s Bogom i ujedinjenja cijeloga ljudskoga roda“. U doku-
mentu se navodi da je najvažnije za Crkvu da bude sakrament mira nego da 
djeluje u ime mira.17 „Zbor onih koji s vjerom gledaju u Krista, početnika 
spasenja i počelo jedinstva i mira, Bog sazvao i ustanovio kao Crkvu da svi-
ma i svakome bude vidljivim sakramentom toga spasonosnoga jedinstva.“18 
Parafrazirat ću ovdje rečenicu koja najbolje oslikava kako Crkva danas tre-
ba da se ponaša a koja kaže da usred svijeta kojim dominira rat i nasilje, Cr-
kva neće moći funkcionirati kao sakrament mira ukoliko je sa takvim svi-
jetom u skladu. Prema ovom Dokumentu pravedni mir nije od ovog svijeta 
nego ga je Crkva naslijedila iz povijesti Božijeg naroda i stoga ona ne gleda 
na pravedni mir kao politički program nego kao na dar sa neba koji djeluje 
preko Crkve kao sakramenta mira i donosi promjenu u svijet.

16 Lumen Gentium (LG) je jedan od najvažnijih konstitucija Drugog vatikanskog koncila. 
Link: http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=36716

17 Sekretariat der deutschen Bischofd konferenz, str. 58.
18 Ibid.



156 Srđan Vidačković

Nadalje, Dokument govori o Crkvi koja nosi sa sobom snagu za po-
mirenje i poruke pomirenja. Ovaj dio je pogotovo bitan za našu zemlju i 
procese pomirenja u njoj. Kako to i napominje Ivan Pavao II Crkva treba 
iznutra biti pomirena i kredibilitet Crkvene poruke pomirenja najviše ovisi 
o njenoj sposobnosti da dostigne pomirenje unutar sebe kroz Isusa Krista. 
Ovo je i poruka za nas pojedince ali i za cijelo društvo, kako bi mi proš-
li taj isti bolni proces unutar sebe i pronašli mir u sebi. Riječ je o tako po-
trebnoj katarzi koje naše društvo treba proći kako bi se uspostavio stabi-
lan i trajan mir.

Još jedna rečenica koja je od velikog značaja za pomirenje jeste: „Ne 
postoji uvjerljivije svjedočenje o snazi Kristove poruke pomirenja nego 
priznati krivnju, pokazati kajanje i tražiti oprost.“19 Ovo jeste jedna od naj-
boljih formula za postizanje povjerenja i izgradnju mira u jednom društvu 
koje se oporavlja od posljedica rata. Svjedoci smo da u našem poratnom 
društvu nema iskrenog priznanja krivnje. Čak i oni koji su osuđeni za rat-
ne zločine u našoj zemlji se prikazuju kao heroji. Nema iskrenog kajanja 
za počinjena zlodjela a kamoli traženje oprosta. Ono je u potpunosti izo-
stalo ili je do te mjere ispolitizirano da mu se i ne vjeruje.

U dijelu u kojem se govori o nedostatku kulture konflikta u samoj Cr-
kvi navodi se nedostatak mehanizama kako bi se ona nosila sa konfliktom, 
što je često vodilo do otvorenog sukoba među kršćanima a i sukobima sa 
nekršćanima. Identično je danas i sa našim društvom u kojem je nedosta-
tak istih mehanizama doveo do vladavine kulture nasilja.

Za nas je ovdje posebno interesantan dio u kojem se govori o među-
religijskom dijalogu i iskustvima njemačke Crkve čija je biskupska konfe-
rencija formirala komisiju koja se bavi ovim pitanjem a i Dokumentacij-
ski centar (The Christian – Islamic Encounter) koji se bavi odnosom kršća-
na i muslimana u Njemačkoj. Ovdje je važno napomenuti kreiranje Među-
religijskog vijeća BiH kao jedinstvene međureligijske ustanove u svijetu 
i njenom doprinosu izgradnje boljih odnosa u Bosni i Hercegovini. Važan 
je doprinos Katoličke crkve izgradnji mira u Bosni i Hercegovini, između 
ostalog kroz djelatnost Caritasa Bosne i Hercegovine u projektima Izgrad-
nja mira, Izaberimo mir zajedno i Pro budućnost. 

Segment koji je važan za izgradnju pravednog mira je i segment prav-
de za žene. U ovom dijelu se posebno govori o nasilju nad ženama i dosto-
janstvu žena. Što se tiče nasilja dokument navodi kako su žene širom svije-

19 Ibid, str. 60.
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ta izložene raznim oblicima nasilja. Tijekom rata čine jednu od najugrože-
nijih skupina. Dokument poziva kršćane da se zalažu za poštivanje dignite-
ta žena u svakodnevnom životu, kako u politici, tako i u društvu generalno.

Kao važan segment pravednog mira navodi se i učenje i obrazovanje 
u obitelji, obdaništima, školama i župama. Imajući u vidu obrazovanje u 
našoj zemlji možemo reći da i sama struktura obrazovnog sustava te na-
stavni planovi i programi, kao i podijeljene škole po principu „Dvije škole 
pod jednim krovom“ ne vode ka pomirenju nego njegovanju kulture nasi-
lja i segregacije na etničkoj i vjerskoj osnovi. Obrazovanje igra veliku ulo-
gu u formiranju osobnog identiteta sposobnog da se suprotstavi ljudskoj 
sklonosti ka nasilju jer kako se kaže u ovom dokumentu mir pobjeđuje ili 
gubi u mislima i srcima ljudi jer su uvijek ljudi ti koji odlučuju i djeluju. 
Obrazovanje je ključno jer predrasude i nedostatak znanja i praktičnog od-
nosa sa pripadnicima druge religije vode do sukoba. 

II

Konceptu pravednog mira unutar Katoličke crkve doprinijeli su doku-
menti Drugog vatikanskog sabora tako i Kompendij socijalnog nauka Cr-
kve pa i Katekizam Katoličke crkve, enciklike i djelovanja papa.

Što se tiče dokumenta Gaudium et spes (Radost i nada) peto poglavlje 
je naslovljeno Promicanje mira i izgradnja zajednica naroda. U ovom do-
kumentu se ne govori izričito o pravednom ratu ali se stavlja akcent na mir 
i njegovo osiguranje. Ivan Koprek navodi kako Koncil ne govori o praved-
nom ratu čak i ne pita za njega.20 U ovom se dokumentu osuđuje izvršenje 
zločina i neopravdavaju se oni koji pod izlikom poslušnosti zločine izvr-
šavaju. Također, naglašava se izbjegavanje rata i poštivanje međunarodnih 
konvencija. Međutim, realnost je da se ne može osporiti pravo na zakonitu 
obranu jer „jedno je upotrijebiti oružje u pravednoj obrani naroda, a drugo 
je htjeti podjarmiti druge narode.“21 Međutim teorija pravednog rata je sa-
držana kroz govor o pravednoj odbrani.22 Ono što sa sobom nosi ovaj do-
kument je i osuda naoružavanja i totalnog rata.

Godine 1992. objavljen je Katekizam Katoličke crkve koji na temelji-
ma Drugog Vatikanskog sabora očituje stav Crkve o ratu. Ovaj dokument 

20 Ivan Koprek, Pacifizam i teroija pravednog rata, str. 469.
21 Gaudium et spes, O Crkvi i suvremenom svijetu, Kršćanska sadašnjost, 1993, br. 79.
22 Ivan Koprek, str. 470.
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je potvrda onoga o čemu govori Gaudium et spes o pitanju rata s tim što o 
njemu raspravlja u okviru obrazlaganja pete Božje zapovijedi. I ovaj do-
kument govori o pravu na zakonitu obranu ističući uvjete iz Gaudium et 
spes broj 79. Jedan od uvjeta je da su se iscrpile sve mogućnosti mirnog 
razrješenja sukoba. U Katekizmu (2309) stoji sljedeće: „Da je šteta koju 
napadač čini narodu ili zajednici naroda trajna, teška i izvjesna; da su se 
sva ostala sredstva kojima bi se tome stalo na kraj pokazala neprimjenjiva 
ili bezuspješna; da postoje ozbiljni uvjeti uspjeha; da pribjegavanje oruž-
ju ne prouzroči zala i nereda većih od zala kojima se želi doskočiti… Ovo 
su zapravo tradicionalni uvjeti nabrojeni u učenju o takozvanom praved-
nom ratu“. Katekizam nadalje navodi „poštovanje i čovječno postupanje 
sa neborcima, s ranjenim vojnicima i zarobljenicima (2313). Smrtni grijeh 
je istrebljenje jednog naroda ili nacije ili narodne manjine te propagira mo-
ralnu obvezu odupiranja naredbama koje naređuju genocide (2313). Kri-
tizira gomilanje oružja i naznačava kako utrka u naoružanju ne osigurava 
mir (2315). Samim tim što je rat nesrećom buknuo nije protivnim strana-
ma sve dopušteno“ (2312). I u ovom dokumentu kao i u Gaudium et spes 
se stavlja akcent na ideal mira.

Kompendij socijalnog nauka Katoličke Crkve u dijelu Promicanje 
mira govori o konceptu pravednoga rata. Također i ovaj dokument na bazi 
onih prethodnih govori o moralnoj obvezi branjenja mira i nedužnih oso-
ba, o slomu mira, razoružanju, mjerama protiv onih koji prijete miru… Ta-
kođer osuđuje genocid, prodaju i trgovinu oružjem, trku za naoružanjem 
te oružje za masovno uništenje. Ono što je bitno za aktualne događaje ve-
zane za terorizam, a i za kolektivnu odgovornost koja je kod nas prisut-
na, jeste i to da se u dokumentu kaže kako je „kaznena odgovornost uvijek 
osobna i stoga se ne može proširiti na religije, nacije, etničke skupine ko-
jima teroristi pripadaju.“23 U našem društvu se pitanje krivične odgovor-
nosti manifestira dvojako. Prvo, što se naziva zločinačkim cijeli narod na 
osnovu krivičnih djela počinjenih od strane pojedinaca, pripadnika tog na-
roda, a onda se i kroz osuđivanje ratnih zločinaca smatra kako je cijeli na-
rod osuđen. Što se tiče terorizma, on je u Dokumentu okarakteriziran kao 
čin bogohuljenja. 

Možemo reći da je prijelaz sa koncepta pravednog rata na koncept 
pravednog mira vidljiv i u djelovanjima Svetih Otaca. Mir je ideal koji 
se uvijek naglašava. U ovom svjetlu važno je napomenuti djelovanje pa-

23 Kompendij socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, 2005. br. 514. 
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pe Pija XII i njegovih Božićnih poslanica za vrijeme Drugog svjetskog ra-
ta kojima najavljuje zaokret Crkve prema konceptu pravednog mira. Kon-
kretnije u svojoj poruci na Božić 1944. godine on kaže da je teorija o ra-
tu kao prikladnom i razmjernom sredstvu za rješavanje međunarodnih su-
koba već zastarjela. Također, naglašava da se agresivnom ratu mora stati u 
kraj. Pacem in terris je enciklika Ivana XXIII u kojoj kaže: „Mirom ne gu-
bimo ništa. Ratom možemo sve izgubiti“.24 On ograničava upotrebu vojne 
sile jer rat nije prikladan da nadoknadi povrijeđeno pravo čime je odustao 
od teorije pravednog rata.25

Kako je Ivan Koprek sumirao „…pitanje o etičkoj dopuštenosti rata 
ne treba danas tražiti smo na tragu stare ’bellum-iustum’ teorije koja prije 
svega potrebuje novu platformu – pravedni mir. Radi se zapravo o prona-
laženju realnih mogućnosti koje proizlaze iz te stare teorije“26..

Na kraju ovog poglavlja bih citirao: „da teorija pravednog rata nije 
nešto što direktno izvire iz crkvenog nauka, nego više čini nužnu iznimku 
nauka koji je usmjeren pacifizmu, štoviše, miru biblijski shvaćenom kao 
šalom, kao kvalitativno ispunjenje ljudskih težnji“27.

Zaključak

Dokument „Pravedni mir“ Njemačke biskupske konferencije je na-
stojao dati odgovore na izazove vremena u kojem je nastao. Međutim ka-
ko je i napomenuto na samom početku, ovaj Dokument je i danas aktualan 
i u njemu možemo pronaći i odgovore za naše današnje izazove sa koji-
ma se susrećemo kako globalno tako i u našoj zemlji. U ovom eseju foku-
sirao sam se na dio Dokumenta koji govori o tome što je zadatak Crkve u 
izgradnji pravednog mira i u njemu nalazimo ključne elemente i smjernice 
neophodne za njegovu izgradnju ali i poziv da svojim djelovanjem dopri-
nesemo njegovoj izgradnji. Pred društvom u Bosni i Hercegovini je zada-
tak izgradnje pravednog društva i trajnog mira čemu ovaj Dokument mo-
že značajno pridonijeti.

24 Ivan XXIII, Pacem in terris, 1963, br.116.
25 Zdenko Spajić, str. 23.
26 Ivan Koprek, str. 468.
27 Iva Mršić Felbar, Danijel Tolvajčić, str. 56



160 Srđan Vidačković

Literatura
Iva Mršić Felbar, Danijel Tolvajčić, Zbornik radova, Simpozij rat i mir, Teorija 

pravednog rata u katoličkoj misli, 2015.
Ivan Koprek, Pacifizam i teorija pravednog rata, Povijesni razvoj i značenje 

„bellumiustum“ teorije
Ivan XXIII, Pacem in terris,1963.
Gaudium et spes, O Crkvi i suvremenom svijetu, Kršćanska sadašnjost, 1993.
Kompendij socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, 2005.
Marijan Valković, Razvoj katoličkog socijalnog nauka od Lava XIII do Pavla VI, 

Bogoslovska smotra, Vol. 59 No. 3-4 travanj 1990.
Sekretariat der deutschen Bischofd konferenz, A Just Peace, 2000.
Stipe Buzar, Teorija pravednog rata sv. Tome Akvinskoga, 2015.
Zdenko Spajić, Zakonita uporaba sile u učenju Ivana Pavla II: Traženje novog pristupa 

za razrješenje međunarodnih sukoba, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, 
2013.

SRĐAN VIDAČKOVIĆ28

THE CONCEPT OF JUST PEACE 
VERSUS THE CONCEPT OF JUST WAR

Summary

The purpose of the paper is to show two different concepts: one that represents the 
basic moral interpretation of the Church on the use of military force and the other that 
develops and that slowly takes the primacy - the concept of Just Peace, with particular 
emphasis on the tasks of the Church and on the basis of the German Bishops’ Conferen-
ce  Document from 2000.

To achieve its goal, the work will be divided into two parts. The first part will be de-
voted to explaining the concept of a just war without whom we would not fully understand 
the concept of Just Peace. The second section proceeds with the very concept of the Just 
Peace and tasks of the Church as stated in the Document itself.

Key words: peace, war, just peace, the German Bishops’ Conference

28 Student of master programme Intereligious studies and peace building, Bosnia and Her-
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PRAVNI ASPEKTI POMIRENJA BOGA I ČOVEKA  
U BIBLIJSKOJ PERSPEKTIVI

Rezime

Rad analizira prividne protivrečnosti u biblijskim izjavama koje se tiču pomirenja 
Boga i čoveka. Protivrečnosti se odnose na vreme u kojem se ovo pomirenje odvija. Ta-
kozvani koncept svemira kao pravne države upućuje na logičku povezanost između opi-
sa pomirenja kao prošle, sadašnje i buduće realnosti. Analizirajući biblijske izjave o po-
mirenju, otkrivamo u njemu faze identične onim prisutnim u jednom sudskom procesu u 
pravnoj državi. Zasnovano na Božjem delu otkupljenja, nepromenljivoj činjenici koja je 
stvar prošlosti i ni na koji način ne zavisi od čoveka, pomirenje se aktuelizuje čovekovim 
afirmativnim odgovorom na njega. Ono, dakle, obuhvata i završenu radnju, koja je dove-
la do promene pravnog statusa čoveka, i proces koji je u toku, u kojem se faktičko stanje 
usaglašava sa promenjenim pravnim stanjem. Rezultat ovog procesa je čovekova usagla-
šenost sa načelima pravde, a ta usaglašenost donosi lični mir. Rad sadrži i kratak osvrt 
na kritiku koncepta svemira kao pravne države.

Ključne reči: pomirenje, mir, pravna država, Biblija

Poreklo pravnih ideja u Bibliji i koncept svemira kao pravne države

Kada u Svetom Pismu čitamo iskaze koji se bave doktrinom o pomi-
renju, ono što upada u oči – naročito u poslanicama apostola Pavla – jeste 
prisustvo mnogih pravnih termina i koncepata, kao i pravne logike.

Na primer, spasenje je u Bibliji predstavljeno kao posledica opravda-
nja (Rimljanima 5,9), a opravdanje je uobičajeni termin koji se koristi na 
sudu i odnosi na proglašenje nevinosti okrivljenog: „Kad je raspra među 
ljudima, pa dođu na sud da im sude, tada pravoga neka opravdaju a krivo-
ga neka osude“ (5. Mojsijeva 25,1).

Ideja suda prožima celu Bibliju. Upečatljiv je i javni sudski proces 
opisan u knjizi proroka Danila, u kojem se u prisustvu mnogih nebeskih 

1 CEIR - Centar za empirijska istraživanja religije, Novi Sad, zeljkostepanovic7@gmail.
com

2 Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, vanja@agrif.bg.ac.rs
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bića sudi zemaljskim carstvima (Danilo 7). Ovaj proces uključuje ozbiljnu 
istragu na temelju prikupljenih činjenica (stih 10). Potreba za ovakvim su-
dom, iako naizgled u protivrečnosti sa Božjim sveznanjem o kojem govo-
ri Pismo (vidi npr. Psalam 139), u savršenom je skladu sa načelima prisut-
nim u pravu, kao što je načelo javnosti sudskog procesa ili istražno načelo 
prisutno u krivičnom pravu. Pred svoje stradanje, Isus otkriva pravne po-
sledice tog stradanja u najavi suda u kojem će „knez ovoga sveta“ biti „iz-
bačen napolje“ (Jovan 12,31). 

Prisustvo pravnih termina i koncepata u opisu različitih momenata u 
vezi sa pomirenjem čoveka sa Bogom upućuje na dva moguća zaključka. 
Prvi od njih jeste da su u pitanju samo antropomorfizmi, tj. jedan slikovit 
način opisivanja, koji objašnjava nepoznate pojmove pomoću onih ljudi-
ma bliskih, u ovom slučaju pravnih termina. 

Moguće je, međutim, i drugačije objašnjenje, prema kome upotre-
bljeni izrazi ne predstavljaju samo slikovite opise božanske realnosti, već 
i doslovno objašnjavaju Božje postupanje i pravno uređenje koje postoji u 
svemiru. Prema ovom objašnjenju, sam svemir je uređen kao jedna pravna 
država. Na ovaj zaključak upućuju ponajviše poslanice apostola Pavla, ko-
je obiluju pravnom logikom upotrebljenom da opiše božanski plan spase-
nja čovečanstva od greha, plan koji rezultuje pomirenjem čoveka i Boga.

  U Bibliji možemo naći mnoge druge indicije za tvrdnju da je sve-
mir uređen kao pravna država, i da stoga ideja pravne države nije ljudska 
tvorevina, već jedan model koji je preuzet i koji, u idealnom slučaju, ver-
no odražava nebeski poredak.

U knjizi proroka Zaharije, Zaharija u viziji vidi Isusa, poglavara sve-
šteničkog u vreme povratka Jevreja iz vavilonskog ropstva, kako ga So-
tona optužuje pred Bogom (Zaharija 3). Ono što je neobično u svemu to-
me jeste to što Bog uopšte sluša Sotonine optužbe, što se uopšte obazire na 
njih! Sotona je u Bibliji prikazan kao onaj koji navodi Božji narod na greh 
(1. knjiga Dnevnika 21,1; Luka 22,31; 1. Petrova 5,8). Kako razumeti on-
da Božje postupanje?

Pretpostavimo da se ovde ne radi o običnom ogovaranju i prebaciva-
nju, već o optužbi, optužnici koju je Sotona podigao protiv Božjeg naroda, 
tj. da Zaharija ovde prikazuje jedan sudski postupak. U jednoj pravnoj dr-
žavi, može li se dogoditi da jedan loš čovek, možda najgori od svih, optuži 
drugog čoveka, boljeg od sebe, možda i najboljeg u čitavoj državi? Svaka-
ko! Šta će se dogoditi? Hoće li takva tužba biti procesuirana? Hoće! Sudi-
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je i službenici u sudu možda će biti uvereni da je tužba neopravdana, ali su 
dužni da povedu postupak. Sada je jasno i zašto je moguće da Sotona bu-
de „opadač braće“, koji opada Božju decu „pred Bogom našim dan i noć“ 
(Otkrivenje 12,10). Te optužbe imaju svoju težinu dokle god Božja deca 
ne budu pravnosnažno opravdana. Bog, kao pravedni sudija, ne može jed-
nostavno ućutkati ovaj glas i ostati pravedan. Zato On, kao milostivi Otac, 
osmišljava plan na osnovu kojeg će Njegova zemaljska deca biti opravda-
na i oslobođena od optužbe za greh, kao i od samog greha.

Mnogi momenti prisutni u Bibliji upadljivo podsećaju na dešavanja 
na sudu. Šta sve jedan sudski postupak podrazumeva? Najpre istragu, u 
najširem smislu. Zatim se na osnovu istrage utvrđuju činjenice. Zatim se 
činjenice upoređuju sa pravnim normama, sa zakonom, i donosi se presu-
da. Presuda je, u stvari, logički zaključak na osnovu dve premise, utvrđe-
ne činjenice i pravne norme. Na primer:

Utvrđena činjenica: „Petar Petrović je ukrao novac u iznosu od…“
Pravna norma: „Onaj ko ukrade novac u iznosu od… osudiće se na 

zatvorsku kaznu od….“
Presuda: „Petar Petrović osuđuje se na zatvorsku kaznu od…“

Šta će se potom dogoditi sa Petrom Petrovićem (pretpostavimo da je 
ova presuda pravnosnažna)? On verovatno neće hteti u zatvor, ali država 
je, bar u idealnom slučaju pravne države, nadmoćnija od svakog pojedin-
ca. Ona ima silu kojom staje na stranu prava i pravde, sprovodeći sudske 
presude, i zato možemo biti sigurni da će se Petar Petrović naći iza reše-
taka.

U Bibliji nalazimo mnoge slučajeve postupaka koji uključuju neku 
vrstu istrage i presude koja se temelji na utvrđenim činjenicama (Stepano-
vić, 2013: 38-43), kao i na zakonu i zapovestima koje su na snazi u svemi-
ru. Nalazimo Boga koji poštuje proceduru nalik onoj u zemaljskim sudovi-
ma. Na primer, kada je reč o presudi prvim ljudima nakon njihovog sagre-
šenja, biblijski izveštaj opisuje neku vrstu saslušanja (vidi 1. Mojsijeva 3). 
Zašto Bog nije jednostavno ušao u Edenski vrt i izrekao presudu? Morao 
je prvo da sprovede istragu i ustanovi činjenice – ali svakako ne u svojstvu 
sveznajućeg Boga, već kao predstavnik pravnog poretka koji postoji u sve-
miru. Na koji način su ovde ustanovljene činjenice? Na osnovu saslušanja. 
Saslušanje stranaka, svedoka, veštaka je i u zemaljskim pravnim sistemi-
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ma jedno od dokaznih sredstava, na osnovu zakona. Na osnovu saslušanja 
Adama i Eve ustanovljeno je da su oni prekršili zapovest, jer su to prizna-
li. Tek nakon toga je izrečena presuda. Slično je bilo i sa Kainom. Bog ga 
najpre saslušava. Na osnovu saslušanja ustanovljeno je da Kain uopšte ne 
mari za život svoga brata, i ne kaje se za to što je učinio. Na osnovu utvr-
đenih činjenica, i Božjeg zakona, koji kaže „ne ubi“, Kainu je izrečena pre-
suda (1. Mojsijeva 4,10-12).

Na osnovu ovoga možemo slobodno reći da su mnogi biblijski opi-
si zapravo opisi sudskih procesa, uključujući i one u kojima se sud i suđe-
nje ne pominju eksplicitno. Možda najočigledniji primeri ovoga su slučaj 
uništenja Sodoma i slučaj zidanja Vavilonske kule. Pre uništenja Sodoma, 
Bog najavljuje Avramu da će sprovesti istragu i proveriti optužbe iznete na 
račun Sodomljana (1. Mojsijeva 18,21). Zatim se navodi da grad obilaze 
dvojica anđela (1. Mojsijeva 19,1). Zašto dvojica? Oni kasnije mogu po-
svedočiti o onome što su videli, a usaglašeno svedočanstvo dvojice ili tro-
jice svedoka u biblijskom pravu prihvata se kao dokaz na osnovu kojeg to 
svedočanstvo postaje utvrđena činjenica (5. Mojsijeva 19,15; 17,6; 4 Moj-
sijeva 35,30). Na ovaj način sugerisana je činjenica da uništenje Sodoma 
nije proizvod Božjeg gneva ili samovolje, već ono predstavlja izvršenje 
pravde, tj. sudske presude izrečene na temelju valjano utvrđenih činjenica. 
I u slučaju zidanja Vavilonske kule, pre njenog uništenja Bog silazi na ze-
mlju da izvrši uviđaj (1. Mojsijeva 11,5). I ovde se sugeriše misao da Bog 
ne donosi niti izvršava presudu bez valjanih dokaza prikupljenih na ispra-
van, zakoniti način, u skladu sa izvesnim procesnim normama koje garan-
tuju pošteno suđenje.

Hipoteza da je svemir uređen kao pravna država može izdržati test 
i dati logično objašnjenje za sve napred pomenute slučajeve, ali i mnoge 
druge. Ovde smo se osvrnuli samo na najočiglednije primere koji se mogu 
razumeti jedino u okviru koncepta svemira kao pravne države.

Jevanđelje kao odgovor na potrebu za pomirenjem i mirom

Ljudska priroda je, po učenju Svetog Pisma, iskvarena i unižena pa-
dom prvih ljudi u greh, ali i gresima svih kasnijih naraštaja. Apostol Pavle 
prepoznaje stanje ljudskog roda u rečima psalmiste: „Svi su zašli, svi se 
pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga“ (Psalam 14,3; Ri-
mljanima 3,12). Prezrevši Božju zapovest, prvi ljudi su prihvatili sugestije 
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Sotone, začetnika greha u svemiru; oni su usvojili njegovu sebičnost, oho-
lost i slavoljubivost. Čovek, dospeo u stanje neprijateljstva i prezira pre-
ma Božjim principima ljubavi, milosti, dobrote i poštenja, postao je prija-
telj Sotone, a Božji neprijatelj. Ovo je stvorilo potrebu za pomirenjem Bo-
ga i čoveka. 

Jevanđelje u Bibliji predstavlja vest o pomirenju ljudskog roda sa Bo-
gom, koje za posledicu ima obnovljenje plemenitosti i dostojanstva ljud-
skog roda, darovanih čoveku prilikom stvaranja. Ova moralna obnova čo-
veka uslov je i posedovanja mira. Biblija, naime, uči da je mir posledica 
pravednosti, tj. usklađenosti sa Božjim Zakonom: „I mir će biti delo prav-
de, što će pravda učiniti biće pokoj i bezbrižnost doveka“ (Isaija 32,17). 
Naličje istine da je mir posledica pravednosti jeste da bez pravednosti ne-
ma mira: „Nema mira bezbožnicima, veli Gospod“ (Isaija 48,22; 57,21). 
„O, da si na zapovesti moje pazio, mir bi tvoj bio kao reka, i pravda tvoja 
kao valovi morski“ (Isaija 48,18). 

Dobra vest o pomirenju – prošlost, sadašnjost i budućnost

Neobično je što se u Bibliji o pomirenju čoveka s Bogom i o njego-
vom oslobođenju govori i u prošlom, i u sadašnjem i u budućem vremenu. 

Grčka reč za jevanđelje doslovno znači „dobra vest“; upravo u tom 
značenju se ono i pominje u Svetom Pismu, i to ne samo u Novom zave-
tu, već i u Septuaginti, drevnom prevodu Starog zaveta na grčki. Jevrejski 
car David tako pominje da je čovek koji mu je doneo vest o pogubljenju 
cara Saula, čoveka koji mu je radio o glavi i čiji je presto trebalo da nasle-
di, mislio da će mu objaviti „jevanđelje“; za plemenitog Davida, međutim, 
ova vest nije bila jevanđelje (2. Samuilova 4,10 u Septuaginti). Ali za Fili-
steje, neprijatelje Izraela, ista vest jeste predstavljala jevanđelje, te su oni 
o tome, kako piše u Septuaginti, „evangelizirali“ (1. Samuilova 31,9.10. 
u Septuaginti) u kući svojih Bogova. Obratimo pažnju da je jevanđelje u 
ovim tekstovima objava onoga što se već dogodilo, a ne najava budućih 
događaja.

Tako je i „Jevanđelje o carstvu“, koje je Isus propovedao, predstavlja-
lo dobru vest o proročkom vremenu koje se već navršilo – vremenu do do-
laska Mesije. Naime, prema izveštaju iz Markovog jevanđelja, nakon uta-
mničenja Jovana Krstitelja, „dođe Isus u Galileju propovijedajući jevanđe-
lje o carstvu Božijemu i govoreći: iziđe vrijeme i približi se carstvo Božije; 
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pokajte se i vjerujte jevanđelje“ (Marko 1, 14.15). Upotrebljeni glagolski 
oblik – aorist – ukazuje na svršenu stvar. Proročko vreme iz knjige proro-
ka Danila (Danilo 9, 25.26) navršilo se, carstvo Božje se približilo. Jevan-
đelje Novog zaveta je, dakle, vest o Mesiji koji je već tu, i o Božjem car-
stvu koje se približilo ljudima u liku tog Mesije. Kada je Hristos govorio 
u jevrejskoj zbornici o svom poslanju, on je rekao, pozivajući se na tekst 
iz 61. glave knjige proroka Isaije: „Duh je Gospodnji na meni, jer me po-
maza da objavim jevanđenje siromasima, poslao me je da propovedam su-
žnjima oslobođenje, a slepima oporavak vida, da pustim potlačene na slo-
bodu“ (Luka 4,18, doslovan prevod). Ovde se pominje glagol „euangeli-
zo“, koji znači objaviti dobre vesti, tj. objaviti jevanđelje. Takođe se pri-
mećuje da delo Mesije nije u budućnosti, već u sadašnjosti, te da ovo nije 
najava budućih događaja3, već objava slobode i isceljenja u sadašnjosti. To 
potvrđuju i Isusove reči nakon ovog govora: „Danas se izvrši ovo pismo 
u ušima vašima“ (Luka 4, 21). Kada apostol Pavle u Prvoj poslanici Ko-
rinćanima sažima Jevanđelje koje je on propovedao, on pominje isključi-
vo prošle događaje – smrt, pogreb i vaskrsenje Isusa Hrista: „Ali vam na-
pominjem, braćo, jevanđelje koje vam objavih… da Hristos umre za gre-
he naše, po pismu, i da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu…“ (1. Ko-
rinćanima 15,1-4).

Slično ovome, kada govori o jevanđelju, pomirenju s Bogom, opro-
štenju, opravdanju, spasenju, Novi zavet često govori u prošlom vremenu. 
Pominje se da je Bog u Hristu mirio svet sa sobom (2. Korinćanima 5,19), 
da smo se pomirili s Bogom smrću Njegovog Sina (Rimljanima 5,10), da 
je Isus učinio sobom očišćenje greha naših (Jevrejima 1,3), da je stari naš 
čovek „sarazapet“ s Hristom na krstu (Rimljanima 6,6); takođe stoji da 
svi (ljudi) „umreše“, pošto jedan (Hristos) „umre za sve“ (2. Korinćanima 
5,14). Ovo je prošlo vreme, i ovo su sve prošli događaji. Ono što je još ka-
rakteristično za ove izveštaje jeste odsustvo bilo kakve akcije sa ljudske 
strane. Čak i pomirenje, koje je po prirodi stvari uzajamno, ovde se pripi-
suje isključivo Bogu – On je „mirio svet sa sobom“!

S druge strane, o pomirenju se govori i o budućem vremenu. Poziv 
upućen svetu je „pomirite se s Bogom“ (2. Korinćanima 5,20). Pavle tako-
đe pominje buduće opravdanje: „Jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Bož-
ju, i opravdaće se zabadava blagodaću njegovom, otkupom Isusa Hrista“ 

3  Tradicionalni Vukov prevod sadrži buduće vreme koje ne postoji u izvornom tekstu: „…
da propovedam zarobljenima da će se otpustiti, i slepima da će progledati…“ (Luka 4,18)
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(Rimljanima 3,23). Međutim, buduće pomirenje, buduće opravdanje i bu-
duće spasenje dovode se u vezu s prošlim događajima, prošlim pomire-
njem. „Kada smo se pomirili s Bogom smrću njegovog sina još dok smo 
bili neprijatelji, mnogo većma ćemo se spasti u životu njegovu, kada smo 
se pomirili“ (Rimljanima 5,10). U pomirenju koje je stvar prošlosti nalazi 
se garancija spasenja u budućnosti. To buduće spasenje, međutim, nije be-
zuslovno, već zavisi od čovekovog izbora.

Kako je to prošlo pomirenje povezano sa sadašnjim i budućim? U te-
ologiji se često govori o tenziji između „već jeste“ i „još nije“ u opisu pla-
na spasenja. Međutim, biblijski stihovi ne nagoveštavaju tenziju, već po-
vezanost između ova dva. Postavlja se pitanje logike koja povezuje proš-
lost, sadašnjost i budućnost u opisu plana spasenja u Bibliji. 

U Bibliji prisutna pravna terminologija i pravni koncepti povezani sa 
ovim sugerišu nam da objašnjenje potražimo na pravnom terenu. Upravo 
koncept svemira kao pravne države objašnjava te suprotnosti prisutne u 
opisu plana spasenja čovečanstva, kao onoga koji se već dogodio, koji se 
događa, i koji će se dogoditi. 

Objašnjenje tenzije između prošlog, sadašnjeg i budućeg pomirenja
Zapažena napetost između „već jeste“ i „još nije“, kao i uzročno-po-

sledična povezanost između jednog i drugog koja je prisutna u opisu po-
mirenja u Bibliji, predstavlja nešto što je prisutno u pravnoj državi. Posto-
ji li mogućnost da, na primer, čak i u pravnoj državi, ja budem vlasnik sta-
na, a da u njemu živi neko drugi, neko nepozvan? Moguće je! Čak i u prav-
noj državi! Pravo svojine na stanu ne znači i da imam faktičku vlast nad 
njime, koja se u pravu naziva državinom: „Zato se državina može defini-
sati kao faktička vlast na stvari, nezavisno od toga da li se vrši na osnovu 
subjektivnog prava ili bez pravnog osnova i nezavisno od toga da li drža-
lac veruje da je ovlašćen da vrši tu faktičku vlast“ (Stanković, Orlić, 1996: 
33). Ali šta biste radije izabrali ako živite u pravnoj državi: da imate pra-
vo na stvar, pravo svojine, ili da imate faktičku vlast nad njome, tj. državi-
nu? Ako zaista živite u pravnoj državi, za vas je mnogo bolje da imate pra-
vo nad nečim, nego faktičku vlast nad time (Gams, 1990: 168). U jednoj 
pravnoj državi, u trenutku kada ste pravnosnažno dokazali da je nešto va-
še, tj. da imate pravo svojine, vi u izvršnom postupku možete steći i faktič-
ku vlast (Keča, 2012: 499-503). U slučaju prava svojine na stanu to znači 
da ćete se po završenom izvršnom postupku useliti u svoj stan. Naime, dr-
žava koja ima veću moć od svakog pojedinca, staje na stranu prava, i ako 
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neće milom, uljez će se iseliti silom (Keča, 2012: 609-611). Tako ćete ste-
ći i faktičku vlast nad onim nad čime ste samo imali pravo. Pravo je stari-
je od faktičke vlasti, koja iz tog prava proističe, a neodrživa je ako je u su-
protnosti sa pravom.

Može li i razlika između prošlog, sadašnjeg i budućeg pomirenja bi-
ti objašnjena razlikom između pravnog i faktičkog stanja? Vidimo da su 
u pravnoj državi pravno i faktičko stanje uzročno-posledično povezani, 
tačnije promena pravnog stanja uzrokuje promenu faktičkog stanja, i u to 
upravo promenu u istom smeru – u slučaju npr. sticanja kakvog prava na 
sudu, izvršni postupak upravo omogućava uživanje tog istog prava. Sličnu 
uzročno-posledičnu povezanost nalazimo u Bibliji u opisu prošlog i sadaš-
njeg ili budućeg aspekta pomirenja.

Apostol Pavle govori o pomirenju koje se već dogodilo kada kaže da 
je Bog u Hristu mirio svet sa sobom ne primajući im njihove grehe (2. Ko-
rinćanima 5,19). Pavle odmah u nastavku govori o sadašnjem aspektu po-
mirenja i to kao posledici pomirenja koje se već dogodilo; ova uzročno-po-
sledična veza vidi se u nastavku teksta koji doslovno glasi: „Stoga smo mi 
Hristovi poslanici, kao da Bog moli kroz nas: preklinjemo vas u ime Hri-
stovo, pomirite se s Bogom“ (2. Korinćanima 5,20). Ne samo da upotre-
bljeni veznik „stoga“ upućuje na povezanost između Božjeg dela pomire-
nja i poziva svetu da se pomiri s Bogom, već je i sam apel „preklinjemo 
vas u ime Hristovo, pomirite se s Bogom“ praćen obrazloženjem koje nas 
ponovo vraća na prošli aspekt spasenja, na ono što je Bog već učinio: „Jer 
onoga koji ne znadijaše greha nas radi učini grehom da mi budemo prav-
da Božja u Njemu“ (2. Korinćanima 5,21). Pavle ovde aludira na Hrista 
kome je greh bio potpuno stran, ali koji je poneo greh sveta i primio pra-
vednu kaznu za taj greh. Drugi deo iskaza „da mi budemo pravda Božja u 
njemu“ doslovno preveden glasi „da bismo mi Njegovim posredstvom po-
stali pravednost Božja“, i on nas ponovo vodi do buduće pravde, budućeg 
pomirenja, koje je opet prikazano kao posledica već učinjenog Božjeg de-
la na krstu.

Slično uzročno-posledičnu vezu između Božjih dela u prošlosti i sa-
dašnje i buduće realnosti nalazimo i u Rimljanima poslanici: „Ali Bog po-
kazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grješnici umrije 
za nas. Mnogo ćemo dakle većma biti kroza nj spaseni od gnjeva kad smo 
se sad opravdali krvlju njegovom. Jer kad smo se pomirili s Bogom smr-
ću sina njegova dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se većma spa-
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sti u životu njegovu kad smo se pomirili“ (Rimljanima 5,8-10). Zapazimo 
da apostol Pavle buduće spasenje „od gnjeva“ – upotrebom veznika „da-
kle“ – objašnjava kao posledicu Hristove smrti u prošlosti. Kada se Pavle, 
pak, sa realnosti budućeg spasenja vraća na pomirenje koje se dogodilo u 
prošlosti, on koristi veznik „jer“ – koji upućuje na drugi smer implikacije.

Sličnost između uzročno posledične veze između pravnog i faktičkog 
stanja u jednoj pravnoj državi i uzročno-posledične veze između prošlog i 
budućeg pomirenja (opravdanja, spasenja), sugeriše zaključak da se prošlo 
pomirenje odnosi na promenu pravnog statusa, a buduće pomirenje na pro-
menu realnog stanja. Ovome u prilog ide i činjenica da Pavle ovde koristi 
pravni termin „opravdanja“ da objasni ono što se već dogodilo na osnovu 
Hristove prolivene krvi. „Opravdati“ znači proglasiti pravednim. Ovo su-
geriše da je pravno stanje čovečanstva već promenjeno Hristovom žrtvom. 
To je prošli aspekt pomirenja. Bog je u Hristu mirio svet sa sobom. Kao što 
u pravnoj državi promena pravnog stanja omogućava promenu faktičkog, 
tako i pomirenje koje se dogodilo u Hristu omogućava faktičko, realno po-
mirenje čoveka sa Bogom. Da li će se ono stvarno i realizovati, međutim, 
očigledno da zavisi i od čoveka, zbog čega se ljudima upućuje pomenuti 
apel: „Molimo vas u ime Hristovo, pomirite se s Bogom“.

Jedan primer iz istorije otkriva situaciju sličnu ovome. Ovde je reč o 
slobodi koja je stvar prošlosti, i one koja je u sadašnjosti i u budućnosti.

Prvog januara 1863. godine Abraham Linkoln, američki predsednik, 
objavio je proglas o emancipaciji robova (Parks, 1985: 383). Ovaj pro-
glas nije bio najava, već objava slobode dotadašnjim robovima. To znači 
da su od tog trenutka svi robovi na koje se proglas odnosio postali, prav-
no gledano, slobodni. Niko od njih, međutim, nije postao i faktički slobo-
dan samim proglasom. Šta je trebalo još da se dogodi da bi ovo novoste-
čeno pravno stanje slobode postalo i faktičko? Trebalo je da ova vest, ova 
informacija stigne do sada već bivših robova. Oni su morali čuti da su slo-
bodni, i da pravna država, sa svom svojom moći, daleko većom od moći 
njihovih robovlasnika, garantuje njihovu slobodu. I još nešto, oni su mo-
rali poverovati u tu vest. Čovek koji je rođen kao rob i čiji su i pradedovi 
bili robovi sada je slobodan. On sada treba poverovati u ovu neverovatnu 
vest. I još nešto, on mora tu slobodu želeti i prigrliti. Sloboda je vrednost, 
ali ona nosi sa sobom i rizik i odgovornost. Istorija beleži da su mnogi ro-
bovi ostali kod svojih robovlasnika, jer nisu verovali da su slobodni ili tu 
slobodu nisu želeli.
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Ovaj proglas o emancipaciji prikladna je ilustracija onoga što Jevan-
đelje jeste: ono ne predstavlja najavu, već objavu slobode. Sloboda objav-
ljena proglasom o emancipaciji robova je univerzalna, odnosi se na sve 
robove na određenoj teritoriji. To je pravna sloboda, na kojoj se zasniva i 
faktička sloboda, koja, ipak, nije nužna posledica pravne slobode. Ona na-
stupa slobodnom odlukom pojedinca, a na osnovu stečenog prava. Tako i 
Biblija govori o prošlom pomirenju koje je univerzalno, i budućem koje je 
uslovljeno pravilnim izborom čoveka.

Svaki čovek je pomiren s Bogom „smrću njegovog sina“, u trenutku 
dok je još bio Božji neprijatelj (Rimljanima 5,10). Ovo je pomirenje koje 
ne zavisi od čoveka i njegovog izbora.

Kako iz smrti Božjeg sina proizilazi naše pomirenje? „Znajući ovo 
da se stari naš čovek razape s njime, da bi se telo grešno uništilo, da više 
ne bismo služili grehu. Jer koji umre, bi opravdan od greha“ (Rimljanima 
6,6.7.). U smrti Hrista kao predstavnika čovečanstva dogodila se smrt sva-
kog čoveka. On je poneo greh sveta i platu za to. Kako je „plata za greh 
smrt“ (Rimljanima 6,23), čovekov greh je primio pravednu platu u smr-
ti Hrista kao njegovog predstavnika. Čovek je sada u situaciji nekoga ko 
je odslužio zasluženu kaznu. Čovek osuđen na zatvorsku kaznu, a koji je 
tu kaznu odslužio, pred zakonom je slobodan! Može li se takav čovek ne-
smetano kretati ulicama, bez straha da će ga neko uhapsiti? Ima li ko pravo 
da ga liši slobode? U takvoj situaciji nalaze se svi ljudi koji su u Hristovoj 
smrti pravno gledano umrli: „Ako jedan za sve umre, to dakle svi umreše“ 
(2 Korinćanima 5,14). „A koji umre, bi opravdan od greha“ (Rimljanima 
6,7). Iz ove dve premise sledi nužan zaključak: „svi su opravdani“! Svi su 
već primili platu za svoje grehe, i pred zakonom su slobodni ili, kako će 
reći apostol Pavle nisu „pod zakonom“ (Rimljanima 6,14). Isusova misija 
bila je „da iskupi one koji su pod zakonom“ (Galatima 4,5), tj. da oslobo-
di sužnje smrti, koje zakon drži osuđenim na smrt.

I u svakodnevnom životu, čovekova smrt predstavlja događaj sa zna-
čajnim pravnim posledicama. U trenutku smrti, čovekova prava i obaveze 
se gase, tačnije prenose na njegove naslednike. Smrt Isusa Hrista predstav-
lja događaj sa daleko značajnijim pravnim posledicama, jer Isus umire kao 
predstavnik čitavog grešnog čovečanstva, osuđenog na smrt. Pravno sta-
nje svakog čoveka promenjeno je smrću Mesije na krstu. Ono je poveza-
no i sa Božjim pravima, i sa pravom prvog pobunjenika protiv Božje vla-
davine u svemiru, sotone. On više nema vlast koju je imao nad ovim sve-
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tom otkada su mu naši praroditelji tu vlast dragovoljno predali. U pustinji 
kušanja sotona se predstavlja Božjem Sinu kao knez ovoga sveta, kao onaj 
koji ima vlast nad čitavim svetom, i on tu vlast nudi Hristu pod uslovom 
da se on odrekne svoje odanosti Bogu i pokloni njemu (Matej 4,8-10). Hri-
stos to odbija. Zanimljivo je šta on kasnije govori o sotoni uoči svog od-
laska na krst: „Sada je sud ovome svetu. Sada će biti izbačen knez ovoga 
sveta napolje“ (Jovan 12,31). Iskupivši svet svojom žrtvom, Hristos je ste-
kao pravo na njega. Iskupljeno čovečanstvo ponovo je pripalo Tvorcu, na 
osnovu pravnosnažne presude.

Apostol Pavle piše da je Hristos „postao kletvom radi nas“ (Galati-
ma 3,13), poneo prokletstvo koje pripada prestupnicima njegovog zakona, 
da bi čovek zauzvrat mogao primiti blagoslov koji pripada Hristu, ne sa-
mo kao Bogu, već i kao onome koji je u skladu sa zakonom neba. Mesija 
se u proročanstvu predstavlja kao onaj kome pripada blagoslov zbog Nje-
gove odanost pravdi: „Pravda ti je omilela, a omrzao si na bezakonje. To-
ga radi pomaza te Božje, Bog tvoj uljem radosti većma nego drugove tvo-
je“ (Psalam 45,7).

U pomenutim rečima 45. psalma nalazimo princip pravednosti ko-
ji Pismu dosledno uči. Bog je pravedan, i zato on blagosilja pravednike. 
Njima po pravu pripada radost, mir i svi darovi neba. „Svetlost se prosipa 
na pravednike, i veselje na one koji su prava srca“ (Psalam 97,11). „Mir 
će biti delo pravde, što će pravda učiniti biće mir i spokoj doveka“ (Isaija 
32,17). Kao što je pravedno da pravednici budu blagosloveni, tako je ne-
pravedno da blagoslov pripadne nepravednome. Zato je pisano da „nema 
mira bezbožnicima“ (Isaija 48,22; 57,21). Bog ne može ostati pravedan i 
blagosloviti nepravedne ljude. Ali Božja ljubav žali za time: „O, da si na 
zapovesti moje pazio… mir bi tvoj bio kao reka, pravda tvoja kao valovi 
morski“ (Isaija 48,18). Kako može Bog ostati pravedan i blagosloviti bez-
božnike koje voli? Odgovor je na krstu Golgote, gde su se, po rečima psal-
miste, milost i istina susrele (Psalam 85,10). Na krstu je čovek oslobođen 
kazne za greh, i opravdan. Dokaz za to je i odnos koji Bog ima prema lju-
dima, ne samo pravednima, nego i bezbožnima i zlima. Hristos u poznatoj 
Besedi na gori primećuje kako Bog „zapoveda svome suncu, te obasjava i 
zle i dobre, i daje dažd pravednim i nepravednima“ (Matej 5,45).

Čovečanstvo koje je iskupljeno i opravdano žrtvom Isusa Hrista, sada 
uživa blagoslove koji pripadaju pravednicima. Ovde je potrebno napome-
nuti da se ova žrtva primenjivala na sve naraštaje čovečanstva. Isus je za-
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to predstavljen u knjizi Otkrivenja kao „jagnje zaklano od postanja sveta“ 
(Otkrivenje 13,8). Zasluge Hristove smrti primenjuju se na sve, a dokaz za 
to je i obećanje dato Adamu i Evi neposredno nakon njihovog pada, u obli-
ku prokletstva izrečenog na zmijom u Edenu: „Još mećem neprijateljstvo 
između tebe i žene i između semena tvojega i semena njezina: ono će ti na 
glavu stati, a ti ćeš ga za petu ujesti “ (1 Mojsijeva 3,15). U knjizi Otkri-
venja zmija je poistovećena sa Sotonom (Otkrivenje 13,9), jer je posluži-
la kao njegov medijum. Poslušavši sugestije Sotone izrečene preko zmi-
je u Edenu, čovek je postao Božji neprijatelj, a prijatelj Sotone, koji je ti-
me stekao i pravo na čoveka i na svet koji mu je čovek ovim činom do-
brovoljno predao. Umesto dobrog Boga, čovek je izabrao drugog gospo-
dara, koji će se od tada ponosno predstavljati kao knez ovoga sveta. Čovek 
koji se padom u greh iskvario više Boga ni ne želi, prezire pravdu, a vo-
li zlo. Ali Bog obećava natprirodnu intervenciju kojom će palom čoveku 
biti data druga prilika da izabere dobro, a odbaci zlo. Bog će staviti nepri-
jateljstvo između zmije (Sotone) i žene i njenog semena, tj. čitavog čove-
čanstva. Ovu Božju intervenciju prepoznajemo u svakoj čežnji čoveka za 
onim što je dobro, čisto i plemenito, ali i u moralnoj snazi koju čovek po-
kazuje odupirući se zlu i zauzimajući se za pravdu.

Ova Božja intervencija ne bi bila u skladu sa principima pravde i 
Božje vladavine, kada čovek ne bi bio opravdan njegovom žrtvom, jer 
„svetlost se prosipa na pravednike“ (Psalam 97,11). Blagoslov koji je čo-
večanstvo dobilo iskupljenjem je prosvetljenje Božjim Svetim Duhom, 
koji čoveka privlači ka onome što je dobro, sveto, čisto i pravedno, i da-
je silu da se čovek odupre zlu. Istorija čovečanstva u kojem zlo nikada ni-
je odnelo potpunu prevagu dokaz je delotvornosti otkupljenja u svim na-
raštajima.

Kao što je u pravnoj državi faktičko stanje posledica pravnog stanja, 
tako je i u univerzumu koji je Bog stvorio i utemeljio na principu pravde i 
prava. Kao što u pravnoj državi promena pravnog stanja povlači promenu 
i faktičkog stanja u izvršnom postupku, tako je i u izvršnom postupku koji 
je u Bibliji prikazan službom Hrista kao prvosveštenika u nebeskoj sveti-
nji. Čovek, pravnosnažno oslobođen osude zbog svojih greha, sada se mo-
že i faktički osloboditi greha kojima robuje. On je sada pozvan da faktič-
ko stanje usaglasi sa pravnim: „Da ne caruje, dakle, greh u vašem smrt-
nom telu, da ga slušate u slastima njegovim; Niti dajte udova svojih grehu 
za oružje nepravde; nego dajte sebe Bogu, kao koji ste živi iz mrtvih, i ude 
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svoje Bogu za oružje pravde. Jer greh neće vama ovladati, jer niste pod za-
konom nego pod blagodaću“ (Rimljanima 6,12-14).

Zapazite šta apostol Pavle smatra garancijom uspešnog oslobođenja 
čoveka: „Greh neće ovladati nad vama, jer niste pod zakonom, nego pod 
blagodaću“. Izraz „pod zakonom“ označava prvobitno pravno stanje čo-
veka koji je pao u greh. Njega zakon osuđuje, on je pod zakonom. Ali za-
hvaljujući Hristovoj žrtvi, ovo pravno stanje čovečanstvo promenjeno je u 
stanje „pod blagodaću“, i ta promena pravnog stanja omogućava i prome-
nu faktičkog stanja, tj. realno oslobođenje od greha. Bog kao predstavnik 
pravne države sada staje na stranu čoveka koji je pravnosnažno opravdan, 
oslobođen krivice, i božanskom silom Svetoga Duha, silom jačom od so-
tonske sile i lukavstva, oslobađa bivšeg roba greha i preobražava ga u pra-
vednika. 

Put(evi) do ličnog mira?

Kako je čovek još uvek u grešnom stanju, u grešnom telu, pravednost 
i posledični mir može steći samo primanjem božanske sile u izvršnom po-
stupku u kome on koji je pravno gledano već opravdan, postaje i faktički 
pravednik. Zato je u knjizi proroka Isaije zabeležen Božji savet za sticanje 
mira: „Neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom…“ (Isaija 27,5).

Mir se, dakle, prema Svetom Pismu, ne može steći ljudskom snagom 
bez božanske sile i intervencije. On se ne postiže željom ili sugestijom, 
upućenom sebi ili drugome ili kakvom tehnikom, pozitivnim razmišlja-
njem ili nekakvom umnom vežbom, što je danas tako popularno, ili lajko-
vanjem ideje mira… Mir nije moguće ni sugerisati, „privući“ prema danas 
modernom „zakonu privlačenja“. Govor o miru ne privlači i ne donosi mir. 
U knjizi proroka Jeremije pominju se ideolozi u Božjem narodu koji „go-
vore ‘mir, mir‘ a mira nema“ (Jeremija 8,11).

Mir ne zavisi od spoljašnjih okolnosti, već od dozvoljavanja Bogu da 
svoju pravednost ispoljava u nama. Velika tajna pobožnosti  – „Hristos u 
vama, nada slave“ (Kološanima 1,27) – ujedno je i tajna mira. Pošto čovek 
sam od sebe ne može činiti dobro, sam od sebe ne može ni steći mir koji 
je posledica pravde. Ali ako Bog čini svoja dela u nama, ona proizvode i 
mir kao posledicu osvedočenja da su naša dela u Njemu učinjena. Prorok 
Isaija piše: „A nama ćeš dati mir, jer sva dela naša ti si nam učinio“ (Isai-
ja 26,12).
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Mir je garantovan nepromenljivim činjenicama Hristove smrti i va-
skrsenja. Te činjenice su nepromenljive; jer su stvar prošlosti. One su pro-
menile pravni status čoveka, on je proglašen pravednim, a Bog koji je – 
kao predstavnik pravnog poretka u svemiru – izdao proglas, garantuje da 
će čovek koji je proglašen pravednikom to zaista i postati. Neusklađenost 
između pravnog i faktičkog stanja može postojati i u pravnoj državi. Ali uz 
dobru volju aktera i zagarantovanu moć pravne države koja staje na stranu 
pravde i prava, ova suprotnost ne može opstati.

Poricanje koncepta svemira kao pravne 
države i Hristove zameničke smrti

Pismo predstavlja Boga Oca kao onoga koji ima ljubav prema Sinu 
„pre postanja sveta“ (Jovan 17,24). Ipak, Bog planira i dopušta da Hristos 
prođe kroz samrtnu agoniju i strašan osećaj odbačenosti izražen u žalo-
snom poviku: „Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio“ (Marko 15,34). 
Štaviše, biblijski zapis otkriva da je Hristos u svojoj predsmrtnoj borbi u 
Getsimaniji molio Oca da ga  – „ako je moguće“ – „mimoiđe čaša ova“ 
(Matej 26,39). On se slobodno obraća Ocu, jer zna da On uvek uslišava 
Njegove molitve (Jovan 11,41.42); ovde, međutim, vidimo jednu neispu-
njenu molitvu. Isus u ovome naslućuje da uslov uslišenja  – „ako je mo-
guće“ – nije ispunjen, te preinačuje svoju molitvu u izraz predanja: „Oče 
moj! ako me ne može ova čaša mimoići da je ne pijem, neka bude volja 
tvoja“ (Matej 26,42). Isus je zapravo i prethodno pokazao da je svestan 
neophodnosti svoje žrtve – Jovan prenosi nešto raniju Hristovu molitvu: 
„Sad je duša moja žalosna; i šta da kažem? Oče! Sačuvaj me od ovog časa; 
ali za to dodjoh na čas ovaj“ (Jovan 12,27). U, Getsimaniji, međutim, pod 
pritiskom strašnog iskušenja, Isus u agoniji moli Oca da ipak, ako je ikako 
moguće, pronađe drugi način za spasenje čoveka. Ovo je jedina neuslišena 
Hristova molitva zapisana u Pismu.

  Ovakvo Božje postupanje – naizgled surovo – objašnjivo je samo 
u okviru koncepta svemira kao pravne države. Naime, drugi način za spa-
senje – mimo Hristove zameničke smrti – bio bi u suprotnosti sa načelom 
pravednosti kao jednom od dva temeljna načela Božje vladavine, simbo-
lično predstavljene Božjim prestolom: „Blagost je i pravda podnožje prije-
stolu tvojemu“ (Psalam 89,14). Isto načelo pravednosti objašnjava i neop-
hodnost ustrojstva čitavog svemirskog poretka na osnovama izvesnog ma-
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terijalnog i procesnog prava. Materijalno pravo zasnovano je na večnom 
Božjem zakonu ljubavi, prevedenom na ljudski jezik u obliku Dekaloga, 
a sažetom u zapovestima o ljubavi prema Bogu i prema čoveku. Procesno 
pravo nalik je onom prisutnom u zemaljskim sudovima, i ono uključuje te-
meljnu istragu i poštovanje procesnih načela sličnih onima u zemaljskim 
sudovima, načela koja omogućavaju fer proces.

Poricanje koncepta svemira kao pravne države za logičku posledicu 
ima poricanje Hristove zameničke smrti, kao nepotrebne i neobjašnjive. 
Ovo mišljenje se javilo među novijim hrišćanskim teolozima. Shvatanje 
da je Isus umro pod teretom Božjeg gneva tumači se kao Božja uvređenost 
i osvetoljubivost, a ne kao odbrana časti i dostojanstva Njegovog zakona, 
odbrana Božje pravednosti i Njegove pravedne vladavine. Brajan Mek La-
ren (Brian McLaren), u intervjuu datom Leifu Hansenu, citira jednog hri-
šćanskog vođu – čije ime ne želi da obznani – koji kaže da Bog ne bi imao 
pravo da traži od čoveka da jednostavno oprosti svome bližnjem ukoliko 
on to sam ne bi bio u stanju da učini ne tražeći nikakvu žrtvu. „Bog vam ne 
kaže: oprosti svojoj ženi, i onda idi šutni psa da daš oduška svom gnevu“ – 
navodi ovaj hrišćanski vođa. Mek Laren zatim podržava ovu tvrdnju i ka-
že: „Ima smisla reći da uobičajeno razumevanje pomirenja predstavlja Bo-
ga kao nekoga ko je nesposoban da oprosti. Osim ako ne šutne nekog dru-
gog“ (McLaren, 2006). Tako se zamenička žrtva ne shvata kao izraz Božje 
pravde, već Njegove lične povređenosti i potrebe da da oduška toj povre-
đenosti. Apostol Jovan, međutim, ne kaže da je „svet tako razljutio Boga, 
da je On iskalio sav svoj gnev na svome Sinu“, već da „Bogu tako omilje 
svet, da je Sina svojega jedinorodnog dao, da nijedan koji ga veruje ne po-
gine, nego da ima život večni“ (Jovan 3,16). Činjenica da je Božja ljubav 
prema grešnom svetu prethodila pomirenju i žrtvovanju Božjeg Sina opo-
vrgava ideju o Bogu koji ne može oprostiti dok ne da oduška svom gnevu. 
Pre nego što je Bog, kao predstavnik svemirskog pravnog poretka, opro-
stio čoveku i pomirio ga sa sobom, on mu je već – kao osoba – u emotiv-
nom smislu oprostio. Da bi mogao čoveku pružiti i legalni oproštaj, opro-
štaj koji istinski oslobađa od krivice i od greha, koji iz temelja preporađa 
čoveka, Bog je pristao da žrtvuje Svog Sina. 

Nemoguće je prenebreći viši smisao Hristove smrti, kao i njene prav-
ne aspekte. Oni nisu opisani samo u Pavlovim poslanicama. Sam Isus za 
sebe kaže da „Sin čovečiji nije došao da Mu služe, nego da služi, i da dušu 
svoju u otkup da za mnoge“ (Matej 20,28). Apostol Jovan u svom Jevan-
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đelju na neobičan način komentariše izjavu prvosveštenika Kajafe datu na 
sastanku sinedriona, najvišeg jevrejskog upravnog i sudskog organa. Žele-
ći da uveri prisutne da bi zbog politike Rimljana prema Jevrejima bilo ko-
risno Isusa osuditi na smrt, Kajafa kaže: „I ne mislite da je nama bolje da 
jedan čovek umre za narod, negoli da narod sav propadne?“ (Jovan 11,50). 
Jovan, pak, navodi da je ova izjava, iako sa Kajafine strane nedobronamer-
na i licemerna, ipak od Boga nadahnuta, jer sadrži istinu o tome da Hri-
stos treba da umre za jevrejski narod; i više od toga, On treba da strada i 
„da i rasejanu Božju decu skupi ujedno“ (Jovan 11,52). Apostol objašnja-
va da je Bog iskoristio Kajafu, kao najvišeg predstavnika Božjeg naroda, 
da kroz Njegov tendenciozan iskaz ipak ukaže na blagoslove koji će pro-
isteći iz Hristove smrti: „A ovo ne reče sam od sebe, nego, budući pogla-
var sveštenički one godine, proreče da Isusu valja umreti za narod“ (Jovan 
11,51). Za Jovana, dakle, Hristova smrt nije – kao za mnoge današnje te-
ologe – samo nasilje učinjeno nevinom čoveku, već ona ima svoju pravnu 
težinu. Jovan takođe prenosi Isusovu molitvu izrečenu u sedmici strada-
nja: „Sad je duša moja žalosna; i šta da kažem? Oče! Sačuvaj me od ovog 
časa; ali za to dođoh na čas ovaj“ (Jovan 12,27). Isusova smrt je, dakle, deo 
Njegovog poslanja, a ne samo tragedija i nepravda.

Kritika koncepta Hristovog stradanja kao plate za ljudske grehe za-
sniva se i na mišljenju da takav koncept opravdava nasilje učinjeno Isusu 
Hristu kao neophodno za ljudsko spasenje. Isusova izjava, međutim, otkri-
va suprotnost između neophodnosti Njegove smrti i krivice Njegovih ubi-
ca koju ta neophodnost ne uklanja. Naime, aludirajući na svog izdajnika 
Judu, Isus kaže: „Sin čovečiji dakle ide kao što je pisano za njega, ali teš-
ko onome čovjeku koji izda Sina čovečijega…“ (Matej 26,24). Sveto Pi-
smo, naime, ne vrednuje postupke prema njihovim posledicama, već pre-
ma motivima koji te postupke nadahnjuju. Nadahnut koristoljubljem, Juda 
izdaje Hrista, a jevrejske glavešine tog vremena pokrenute zavišću preda-
ju Hrista rimskim vlastima, zahtevajući smrt (Marko 15,10). Hristos pri-
staje na sve pokrenut ljubavlju (Galatima 2,20), a Bog Otac to sve dopušta 
iz ljubavi (Jovan 3,16), preinačujući ovaj zločin u žrtvu pomirenja za čitav 
svet, pomirenja koje obuhvata i pomenute zločince!

Prema učenju Svetog Pisma, Bog je tvorac i On nikome ne odgovara 
za svoje postupke (Psalam 115,3; Efescima 1,11), što znači da je on izvan i 
iznad svakog zakona. S druge strane, Bog je u Bibliji predstavljen kao pra-
vedan (5. Mojsijeva 32,4). U skladu sa svojom prirodom, Bog odlučuje da 
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postupa pravedno, da u tome bude dosledan, i da ne gleda ko je ko. Poput 
sudije koji dosudi novčanu kaznu, a potom tu istu kaznu plati osuđeniku 
koji će ostati bez sredstava za život ako kaznu plati, tako i Bog postupa sa 
razumnim bićima koja je stvorio. On ih osuđuje na smrt, ali presudu izvr-
šava na Hristu kao predstavniku čovečanstva.

Biblija uči da je Božji Zakon svet, a Njegove zapovesti pravedne i do-
bre (Rimljanima 7,12), i zato obavezujuće. Zakon je, zapravo, ključni ele-
ment pravne države (Lukić, Košutić, 2003: 367). Zbog nepovredivosti za-
kona prestupnik u pravnoj državi ne sme proći nekaženjeno! Zato je Hri-
stovom žrtvom Zakon svemira uzvišen, u skladu sa proročanstvom o Me-
siji koji će učiniti Zakon velikim i slavnim (Isaija 42,21). Hristos uzdi-
že Zakon potvrđujući svojom žrtvom njegovu nepovredivost. I ne samo 
to, Hristos i u drugom smislu čini Zakon velikim i slavnim. Naime, nače-
lo ljubavi izraženo u zapovesti „ljubi bližnjeg svoga kao sebe samoga“ do-
bija svoj najviši izraz upravo u žrtvi Isusa Hrista, žrtvi koju je on učinio 
za grešnike, za svoje neprijatelje (Rimljanima 5,8.10). To je i moralna vi-
sina koja je, zahvaljujući Hristovoj žrtvi, dostižna i ljudima (Matej 5,44-
48). Ista ljubav koja je Isusa navela da pristane da doživi smrt i odvojenost 
od Oca, pokretala je apostola Pavla koji je rekao da bi sam voleo da bude 
odvojen od Hrista ako bi to pomoglo njegovoj braći Jevrejima, od kojih je 
doživljavao progonstvo i osude (Rimljanima 9,3).

Zaključak

Biblija govori o žrtvi pomirenja koja je promenila pravni status čove-
ka u okviru pravnog poretka prisutnog u svemiru. Žrtva pomirenja dovela 
je do izricanja presude u korist čoveka, na osnovu koje se čoveku – u svo-
jevrsnom izvršnom postupku – stavljaju na raspolaganje „sve božanstve-
ne sile“ Božje, „koje trebaju k životu i pobožnosti“ (2. Petrova 1,3). Kao 
što pravna država sa svom svojom moći staje na stranu onoga kome pripa-
da neko pravo, tako i Bog kao predstavnik pravno uređenog svemira daje 
Svoju silu ljudima kao novoproglašenim pravednicima, silu koja ih ospo-
sobljava da i postanu pravednici. Čovek koji danas robuje grehu može se 
uporediti sa zatvorenikom koji čami u tamnici iako su njena vrata otvore-
na. Šezdeset prva glava knjige proroka Isaije sadrži proročanstvo o Mesiji 
koji objavljuje slobodu utamničenima. Elet Vagoner, u komentaru ovih sti-



178 Željko Stepanović, Vanja Stepanović 

hova kaže: „Vrata tamnice su otvorena; izađite napolje na Božju slobodu“ 
(Vagoner, Džons, 2017: 119).
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The paper analyzes apparent contradictions in biblical statements concerning the 
atonement and the reconciliation of God and man. These contradictions relate to the time 
in which this atonement takes place. The so-called concept of the Universe as a legal sta-
te points to a logical connection among the descriptions of atonement as a past, present 
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progress, in which the real condition of the person is being harmonized with the changed 
legal status. The result of this process is human compliance with the principles of justice, 
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ЗОРАН МАТИЋ1

ПРЕВЛАДАВАЊЕ ЕТНОФИЛЕТИЗМА –  
ФАКТОР МИРА И ПОМИРЕЊА XXI ВЕКА

Резиме

Изворно, вера у многим религијским традицијама почива на мирољубивом на-
ративу. Насупрот томе, крајем XX века десио се глобални пораст религиозног на-
ционализма (етнофилетизма) који се показао као идеологија са драматичним ис-
ходом слеђења – немиром, агресијом, раздором, насиљем, ратом. Како је дошло до 
таквог рђавог отуђења (удаљавања) од изворног религиозног разумевања? Да ли су 
у XXI веку могући мир и помирење? Извесно је да упливисање етнофилетизма (пре-
ферирања националних вредности) доводи до стварања терена повољног за сукобе. 
Тамо где се то збило, од све прилике, превладавање етнофилетистичких заблуда 
може бити један од кључних фактора помирења и мира. Стога, потребно је кон-
кретно и принципијелно позабавити се проблемом етнофилетизма како би се раз-
решио. Само решење, сматрам, може бити у синергији религиозног универзализма 
и персонализма. Кохезиону есенцију те синергије, како изгледа, чини тзв. васељен-
ска љубав која је изразива у виду божанске заповести: воли сваког без изузетка, не-
пријатеље и читаво човечанство.

Кључне речи: етнофилетизам, универзализам, личност, мир, заједница

„Господе Исусе Христе, укрепи нас за подвиг такве љубави, ко-
ју си нам заповедио, рекавши: волите једни друге као што и Ја заво-
лех вас. Духом Својим Светим подај нам снаге да се смиравамо једни 
пред другима у трпљењу... Који си нас благовољењем Својим сабрао са 
свих страна земаљских, учини да уистину постанемо једна породи-
ца, која живи једним срцем, једном вољом, једном љубављу, као један 
човек, по превечном савету Твоме о првородном Адаму... да сви нађе-
мо мир у Теби, кроткоме и смиреноме Цару нашем, сада и увек и у ве-
кове векова. Амин.“ 

Молитва за јединство, Архимандрит Софроније Сахаров2

1 Докторанд Биомедицинског инжењерства и технологија, Универзитет у Београду, 
z.matic157@yahoo.com

2 Архимандрит Софроније Сахаров, Духовне беседе: књига прва, прев. Матеј Арсени-
јевић (Света Гора Атонска: Манастир Хиландар, 2008), 279-280.



182 Зоран Матић

Увод

Главни заједнички именитељ за више изворних религијских спи-
са (хришћанских, јеврејских, муслиманских) јесте управо позива-
ње на мир који подразумева поштовање и толеранцију према људима 
других вероисповести. У принципу, овај уопштени мир се своди на 
рационално разумевања, у позитивном смислу те речи. Међутим, мо-
же бити и манифестација духовног, унутрашњег мира који је квали-
тативно дубљи и суптилнији; који није само ствар интелектуалног ра-
зумевања, већ примарно познања (созерцања), не само умом већ и ср-
цем, односно свим бићем. Такав мир је „стање бића“ (о. Милош Веси-
н)3, а такво познање је битијно. Дакле, човек својим бићем стиче ис-
куство мира који је, некад, претпоставка духовног и молитвеног жи-
вота, а некад исход. Ради се о исихији (тиховању, мировању) што под-
разумева нешто више од одсуства речи, говора, а то је пажљива буд-
ност, ослушкивање гласа молитве у срцу.4 У том смислу, „молити се, 
значи бити тих“5, односно миран. Такво мировање није пасивно, не-
делатно. Напротив, у питању је стваралачко мировање6 за које је не-
кад потребно право умеће и осећај да се престане са говором и почне 
са ослушкивањем.7 Често се изискује не мали аскетски труд ради за-
ласка у мир бића. А мала непажња, као што је афект љутње или него-
довања, уме довести до губитка мира. Тако да је мир непроцењиво ду-
ховно благо. Зато Св. Исак Сиријски напомиње: „Човече, не дај уну-
трашњи мир ни за шта на овом свету. По сваку цену сачувај свој уну-
трашњи мир. Помири се сам са собом, па ће се са тобом помирити и 
небо и земља“. Ипак, аскетско искуство сведочи да духовни мир ни-

3 Морам споменути да сам био под значајним утиском речи о. Милоша Весина када је 
на конференцији „Мир и помирење“ наглашавао да се мир може разумети као „стање бића“. 
Нарочито, зато што сам на сличан начин образложио концепт мира у овом тексту и пре него 
што ћу чути излагање о. Милоша. Ипак, академски је поштено да концепт „мир као стање би-
ћа“ наведем у виду цитата јер је на овој конференцији раније употребљен.

4 Kallistos Ware, Emmanuel Junclaussen, Uvod u molitvu srca, prev. Mato Balić (Zagreb: 
Družba katoličkog apostolata [palotinjci], 1983), 9. За потребе овог рада о етнофилетизму упо-
редо сам користио и текст енглеског изворника књиге: Kallistos Ware, The Power of the Name: 
The Jesus Prayer in Orthodox Spirituality (Fairacres, Oxford: SLG Press, 1986, текст из књи-
ге доступан је и преко линка: https://www.orthodoxprayer.org/Articles_files/Ware-Power%20
of%20the%20Name.pdf).

5 Исто, 10.
6 Kallistos Ware, The Power, 2.
7 Исто, 10.
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је само ствар природне хармоније у човеку, да није искључиво од са-
мог човека зависно хоће ли имати духовни мир. Најпре, зато што пр-
вобитни извор духовног мира и није у самом човеку, већ у Богу. У том 
смислу, мир је духовна и божанска реалност, а никако не само одсу-
ство међуљудских сукоба.8 Стога, реч је о божанском миру у који на 
учешће (партиципацију) су и људи призвани. То је мир који „није од 
овог света“9, који, како апостол Павле тврди, превазилази сваки ум; не 
само горди коме је божански мир недоступан већ и задивљени ум као 
створену светлост у човеку. Виђење, пак, нестворене светлости пра-
ћено је увек миром.10 Тако да, осим што је пропратна појава нестворе-
не светлости, мир је уједно и критеријум истинитости виђења. Тако-
ђе, током живота човек предокуша божански мир након, и као плод, 
појединих надахнућа и стваралачких прегнућа што је подобно оном 
миру (покоју) у коме је починуо Бог након стварања света. На крају 
трудољубивог живота и човека чека мир, смирена тишина ишчеки-
вања васкрса и радости живота будућег века.11 Човек ова стања усва-
ја у своје биће слободно и ненасилно. То никако није мртви, равноду-
шни, индиферентни, беживотни мир, већ радосни, сублимирани мир, 
мир који се зацарио у дуготрпељиво одстрадалим „душама“. Дакле, 
духовни мир је универзално доступан у сваком времену, сваком чове-
ку. Чак и у ратним ситуацијама и смртним опасностима није немогућ.

Значај мира у међуљудском заједништву

На овом месту, пак, заокупљамо се запитаношћу да ли друштве-
не групације које се саморазумевају као заједнице (κοινωνία, koinonia) 
могу неговати извесну културу мира? Највероватније, не само да мо-
гу, већ је међусобни мир чланова заједнице елементаран услов истин-

8 Krastu Banev,“Questions of War and Peace in the Theology of Archimandrite Sophrony 
Sakharov (1896-1993)”, Journal of Eastern Christian Studies 66, no. 3-4, 2014, pp. 104, 107.

9 Banev, “Questions of War”, 105.
10 Након виђења на „омекшано срце поле[же] дубоки мир“. Архимандрит Софрони-

је, Видети Бога као што јесте, прев. хиландарски монаси (Света Гора Атонска: Ма-
настир Хиландар, 2009), 84.

11 Ово је веома доступно битијном познању. Ко год је имао прилику да испрати бого-
служења страсне седмице, у Велику Суботу може искусити тај тихи, а живи мир ишчекива-
ња. Лепота тога је неописива, лепота танане празнине пред буђење пролећа, живота, која је 
поетична попут самоће испуњене очекивањем доласка драгог пријатеља. Шта тек рећи о кра-
ју тог ишчекивања: загрљају, пуноћи бића? 
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ске (стварне) заједнице12, насупрот имагинарним заједницама које су 
пропратна појава пропагирања идеологије.13 Овде, иако претпоста-
вљам и не одричем могућност да постоје стварне заједнице изван Цр-
кве, највише ћу се бавити црквеном заједницом. Највише због тога 
што ми је црквена заједница, у одређеној (надам се довољној) мери, 
блиска личном искуству. Из те искуствене перспективе и наступам са 
излагањем. 

Дакле, мир света као идеал пацифизма неодржив је за свет који је 
сав раздељен и пун супротстављености. Ипак, Црква се моли за мир 
света и јединство цркава које је сачињавају. То је не-идеолошки при-
ступ.14 Сагласно, у њега спада и савет апостола Павла да чланови цр-
квене заједнице имају мир са свима колико је до њих15. Шта је, онда, 
то што може да наруши мир заједнице „у глобалу“? Између осталог, а 
изгледа ништа толико колико, упливисање етнофилетизма који се де-
финише као истицање националних вредности, националног једин-
ства наспрам вечних (универзалних) вредности и јединства у Хри-
сту.16 У контексту своје личне перспективе коју сам споменуо ово уоп-
штеније одређење појма етнофилетизма ћу конкретније изразити као 
заснивање и изграђивање црквене заједнице и њеног идентитета на 
изразито етничким обележјима (заједничким етничким пореклом, ет-
ничким симболима, обичајима, фолклору, националним осећањима). 

12 Наравно, заједница може проћи кроз разне немире. Чак, у питању могу бити пери-
оди када заједница има искуство мира тек на моменте. Али, потребно је да постоји одређена 
тежња ка миру како би могли имати нормалну духовну атмосферу за међусобно изграђива-
ње, раст у назначену пуноћу бића.

13 Жижек је добро проникнуо у то да манипулатори (демагози) управо злоупотре-
бљавају (‘манипулишу’) „аутентичном популарном чежњом за истинском заједницом и 
друштвеном солидарношћу насупрот суровом натицању и искориштавању“. Slavoj Žižek, 
“Multiculturalism, Or, the Cultural Logic of Multinational Capitalism“, New Left Review 225 
(1997: 29). Ако из своје перспективе Жижек с правом истиче да је теоретски и политички по-
грешно ову чежњу прогласити тоталитарном фантазијом (исто, 30), онда је религиозна ми-
сао мора уважити, у најмању руку, као истинску претпоставку бића. А, ма колико били све-
сни свог манипулаторског дара, манипулатори варају себе јер не стварају истинску заједни-
цу, већ имагинарну. Јер, стварна заједница у овом свету ипак је могућа.

14 Не-идеолошки приступ произилази из доследности изворно очуваној вери која се 
није испразнила од саме себе и постала уверење без црпљења из религиозног искуства; у том 
смислу јасна је тврдња да је „идеологија у принципу ништа друго до форма појаве (споља-
шности), формална дисторзија/измена не-идеологије.“ (исто, 30).

15 Рим. 12, 18.
16 Миланка Тешовић, „Васељенска љубав архимандрита Софронија као одговор на 

етнофилетизам“, Богословље 77, бр. 1 (2018), 164.
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Интроспективни дискурс

Пресудан догађај који ме навео да се бавим темом етнофилети-
зма, за коју иначе нисам стручан, десио се у Јашију (Румунија), 2017. 
године. Ту сам се задесио на свеправославној конференцији младих, 
заједно са групом из Црне Горе. Призор од преко 5000 младих људи 
окупљених испред скупштине у Јашију био је неописив, веома радо-
стан. Свуда уоколо владао је пријатељски дух, осећај слободе и зајед-
ништва. У тренутку када је наша група дошла на ред да продефилу-
је као представник православне Цркве у Црној Гори, десило се нешто 
необично. За нас су биле припремљене две заставе: српска и црногор-
ска. Међутим, неки међу нама су се побунили против црногорске за-
ставе. При томе, нико од нас јој није био привржен. Ипак, било ми је 
очигледно у срцу да наша побуна изражава извесну несагласност са 
живим контекстом у коме се налазимо. Успротивио сам се нашој по-
буни са образложењем да на овај начин подређујемо Цркву нацији и 
да нисмо дошли да представљамо нашу националну ствар, већ право-
славну Цркву која се налази на територији Црне Горе, при чему заста-
ве немају никакав други значај осим да нас остали препознају одакле 
долазимо. Ипак, дошло је до инсистирања да се уклони црногорска 
застава, што је и учињено. Организатори, након малог комешања и 
збуњености, одобравају нашу молбу. Продефиловали смо са две срп-
ске заставе певајући песме о Косову. Узгред, у мимоходу, осетио сам 
на својој кожи сажаљиве погледе. Са нама нешто није било у реду. О 
чему је реч? Усред споменутог духа младости, пријатељства, слобо-
де, православног свејединства, ми смо се издвојили и партикулиса-
ли. Најискреније сведочим, наредних дана конференције са немалим 
болом у срцу преиспитивао сам се у вези своје анти-етнофилетистич-
ке реакције. Не бих да звучим претенциозно, но изгледа да нас овај 
болни осећај, бар донекле, може одвести до изворног духовног само-
разумевања, хришћанског идентитета, до мирољубивог наратива ко-
ји споменух у сажетку текста. Убеђен сам да се изворно разумевање 
у Цркви преноси кроз сва времена. Увек се могу наћи духоносни љу-
ди и заједнице које живе изворним духом Христовог учења. Насупрот 
томе, етнофилетизам је, изгледа, нешто што највише доводи до алие-
нације (отуђења/удаљавања) од изворног мирољубивог хришћанства 
као богочовечанства. 
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Првобитна Црква и етнофилетизам

Црква се са етнофилетизмом сретала од самог свог настанка. Пр-
вобитне црквене заједнице су преживеле искушење етнофилетизма 
као опасност нарушавања сопственог јединства које је наднационал-
но. Само оснивање Цркве силаском Духа Светог на Педесетницу обе-
лежено је наднационалним призивом у Цркву.17 Међу најагилнијим 
бранитељима наднационалног јединства првобитне Цркве био је апо-
стол Павле. На више места сугерисао је да се превазилазе све могу-
ће поделе у црквеним заједницама, нарочито оне по етничкој припа-
дајућој основи18. Такође, апостол Петар препознао је налог Духа ка-
да му је јеврејин Корнелије дошао да се крсти, те је одговорио надна-
ционалном реториком: „Заиста видим да Бог не гледа ко је ко; Него 
у сваком народу онај који се боји Њега и твори правду, мио је Њему. 
Реч што посла синовима Израиљевим, јављајући мир по Исусу Хри-
сту, који је Господ свима“19. За етнофилетистичку пристрасност ту ни-
је било места: јер ће „именом Његовим примити опроштење греха сви 
који верују у Њега.“20 Епилог приче сугерише да је наднационално ра-
зумевање било у складу са Духом: „А док још Петар говораше ове ре-
чи, сиђе Дух Свети на све који слушаху реч. И удивише се верни из 
обрезања који беху дошли с Петром, видећи да се и на незнабошце 
изли дар Духа Светог.“21 Наднационално хришћанско саморазумева-
ње примењено је на Апостолском сабору приликом приступања про-
блему обрезања које је решено тако да се не намеће онима који нису 
Јевреји, а желе се крстити јер је обрезање било искључиво јеврејски 
етнички обичај.22 Чинећи све то апостоли су засновали хришћанску 
универзалност, изворно разумевање у Духу, Христовог учења. Важно 
је споменути да је универзални (васељенски) приступ назначен у ра-
ној Цркви одржаван кроз сву историју, иако је било етнофилетистич-
ких пројава. Тек од XVIII, XIX века етнофилетизам успева да се ин-
филтрира у окриље Цркве. Да је примењиван апостолски резон ране 
Цркве, можда би данас много тога другачије било. Но, треба вероват-

17 Дап. 2, 1-11.
18 Гал. 3, 28; Кол. 3, 11.
19 Дап. 10, 34-36; курзив З.М.
20 Дап. 10, 43; курзив З.М.
21 Дап. 10, 44-45.
22 Дап. 15, 1-13.
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но имати на уму историјске околности, пре свега у вези ослобађања 
балканских народа од турског ропства. У сваком случају, и та етнофи-
летистичка подлегања су у коначним исходима ушла у исти тренд са-
временог и глобалног раста религиозног национализма и фундамен-
тализма са разарајућим ефектима. 

Разобличавање етнофилетизма

Ако нисмо равнодушни на ране које етнофилетизам производи, 
потребно је разобличити националистичке илузорности на којима је 
заснован. Оне се састоје управо у томе што национализам нема ре-
ално (историјско) утемељење, јер је заснован на миту.23 Као такав ве-
штачки се калеми и ослања на језик, културу, порекло итд. Јер се по-
казује да:

– национализам изражен у језику (језички национализам)24 нема 
лингвистичку научну утемељеност, већ на вештачки начин раздваја 
варијанте заједничког полицентричног језика, а као по правилу дово-
ди до отуђавања и сукоба људи који живе на истој територији. Зато је 
30. марта 2017. године објављена Декларација о заједничком језику у 
којој се указује на хипотезу да се у Србији, Хрватској, Босни и Херце-
говини и Црној Гори употребљава исти језик. Потписали су је најзна-
менитији савремени лингвисти, међу којима и Ноам Чомски; 

– етнички образована култура није одлика једне нације; тако, 
„постоје културе које обухватају више нација“, баш као и „нације ко-
је обухватају више култура“25;

– тврдње о етничком пореклу садрже мистификације, селективна 
памћења и заборављања: тешко се може утврдити време настанка не-
ког народа јер је уобичајено сачувано сећање о томе у виду легенде26; 

– изворна етничка чистота не може бити објективно утврђена. 
Савремена, пак, генетска – истраживања су показала да су народи из-

23 Vladan Perišić, “Is it Possible for a Nation to be Christian and for the Church to be 
National?“, Philotheos 15, (2015); Превод овог текста доступан је на адреси: http://teologija.
net/nacija-crkva/.

24 Ранко Бугарски, Говорите ли заједнички?: како је настала и како је примњена Де-
кларација о заједничком језику, (Београд: Библиотека XX век, 2018).

25 Perišić, “Is it Possible“.
26 Исто.
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укрштани, да не постоји етнички континуитет постојања народа и да 
је некакво изворно етничко порекло илузија. 

Шта се заправо овде предлаже? Потпуно порећи/укинути/ и одре-
ћи се етничког у људском бићу? Ипак, не сасвим. Попут осталих при-
родних особености, и етничке могу бити признате као реално примет-
не у људској појави. Но, суштински, оне не представљају људску лич-
ност. Људска појава кроз физички изглед (боја косе, очију, лик, теле-
сне атрибуте) ствара први утисак о човеку. То и сазнање да човек има 
одређено етничко порекло још ништа не говори о његовој личности. 
Можда се, до одређене мере, могу узети као претпоставке оформља-
вања личности. Дакле, националност може бити само једна од спо-
редних карактеристика личности. Међутим, човек искрено у свом би-
ћу може имати искуство, доживљај и порив националности. Стога, ет-
ничке пориве (трибализам, племенство) можемо препознати као пр-
вобитне енергије (страсти). Не морају се угушити, поништити, по-
тиснути. Чак, можда је значајно да до одређене мере буду задовоље-
не „ниске страсти [basic instincts] трибализма и територијалности“; 
јер, човек није „само социјална, већ је и територијална животиња“.27 
Питање је, дакле, шта учинити са „ниским страстима трибализма“? 
Сигурно их не треба на један баналан начин задовољити – потпали-
ти идеологијом национализма. Јер, према речима уметника Антонија 
Пушића (званог Рамбо Амадеус), „национализам је турбофoлк“28, од-
носно „потпаљивање народа, запаљивање најнижих страсти код homo 
sapiensa“. Другим речима, национализам се може окарактерисати као 
лукаво средство за поспешивање навијачке острашћености. Она се 
испољава када групација са којом се људи идентификују врши доми-
нацију над другим групацијама. Када противничка групација, пак, вр-
ши доминацију над оном са којом се људи идентификују, то се дожи-
вљава као неправда, јарам, поробљеност коју треба по сваку цену пре-
окренути. Ипак, сам по себи, иако је страст, трибализам не мора ну-
жно бити зло. Тако да га не треба, да поновимо, искључиво потисну-
ти и угушити. Уместо тога, трибализам треба регулисати, сублими-
рати, преобразити и то у аутентичној људској заједници; потребно је 

27 Žižek, „Multiculturalism“, 31.
28 Епископ Стобијски и местобљуститељ Струмички Давид (Нинов), „Митрополит 

Црногорско-приморски Амфилохије – чувар саборности Цркве! (одговор на клевете у пе-
сми ’Амфилохиј’, у изведби певача Горана Трајковског),“ Видослов Преображењски број 66, 
год. 22 (2015), 8.
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да буде оплемењен духовним побудама. Основно је да се схвати да је 
трибализам „ниска страст“ у нама и да се искључиво на њој не може 
заснивати међуљудско јединство. Постоје виши, духовни основи по-
стојања који се не могу свести на ниже. Поистовећивање национали-
зма и хришћанства јесте свођење хришћанства на нижи ниво, у чему 
је, заправо, његово деградирање, осиромашење и испражњење од су-
штинског значења. 

Основни проблем са етнофилетизмом је што доводи до преузно-
шења над другима, ниподаштавања других, гордог поноса и сопстве-
не увредљивости како на индивидуалном плану тако и на колектив-
ном. У етнички заснованим заједницама различитост другог се тешко 
прихвата и постаје повод осећаја угрожености и сукоба. Особа или 
заједница са етнофилетискичким приступом, у реалном свету, тешко 
може живети у миру. С друге стране, принцип „јединство у различи-
тости“, у Цркви препознат је као онтолошка претпоставка, као истин-
ски начин постојања заједнице, а показује се и као извор квалитета, 
стваралачког потенцијала. Ово је потврђено студијом Кетрин Филипс 
у часопису Сајентифик Америкен из 2014. године у којој се доказало 
да научне заједнице са хетерогеном етничком структуром (са етнич-
ком различитошћу) имају бољи квалитет академских радова од етнич-
ки хомогених научних кружока. Овај рад прештампан је 2017. године 
као реакција на одлуку председника Доналда Трампа да затвори гра-
нице САД за избеглице и посетиоце из седам муслиманских држава 
из којих су потицали многи студенти и научници.29

Враћање изворном анти-етнофилетистичком разумевању

Недавно упокојени архимандрит Плакида Дезеј († 7. јануар 2018) 
напомињао је да би људи могли живети заједно неопходно је да имају 
одређену дозу самониподаштавања. Такво схватање, према њему, је у 
основи православног монашког живота у заједници.30 У том смислу, 

29 Katherine W. Phillips, “How Diversity Makes Us Smarter,“ Scientific American, (October, 
2014).

30 Placide Deseille, Propos d’un moine orthodoxе: Entretiens avec Jean-Claude 
Noyé, Lethielleux, Paris, 2010. У овом тексту користио сам необјављен превод ове 
књиге који ће ускоро бити објављен, искрено се надам, јер је књига по мом скром-
ном суду веома драгоцена; и може нам помоћи да се проширимо и растеретимо од 
конфесионалног чаурења. Њен аутор и наслов у преводу гласе: Плакида Дезеј, Из-
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самониподаштавање никако није комплекс ниже вредности, већ по-
зитивно духовно настројење којим се личност или заједница ослоба-
ђа од егоизма. Човек се самониподаштава онда када најискреније се-
бе сматра горим од свих, нижим од све твари. То није претеривање и 
лицемерје. Напротив, у питању је реално сагледавање сопствених не-
достатака, грешности, палости сопственог бића које низводи у срце 
скрушеност, јаросно покајање и изливање молитвеног плача31. Ова-
кав приступ је у основи изворног хришћанства. Јер, најизворније по-
рекло самониподаштавајућег духовног настројења налазимо у Јеван-
ђељу: „Јеванђелско само-ниподаштавање (Мт. 16, 24-25, Лк. 14, 26-
27, Јн. 12, 25) је у монаштву схваћено као врста кенозиса [унижења] 
или само-испражњења, само-заборава, чиме се циља на онемогућава-
ње ‘обожавања’ самога себе.“32 Причу о фарисеју и царенику Исус је 
упутио неким од присутних „који бејаху уверени за себе да су правед-
ни, а остале ниподаштаваху“.33 Епилог саме приче је да онај (цареник) 
који се самониподаштавао34 одлази оправдан од Бога, а не онај (фари-
сеј) који је мислио за себе да је у праву. Наведена прича о самонипо-
даштавању ушла је у живот Цркве, као увод у велики пост и аскетски 
подвиг.35 Дакле, самониподаштавање је препознато као претпоставка 
нормалне и богоугодне молитвености и покајања.

Управо је Св. Сава на наше просторе из византијске монашке кул-
туре пренео изворно хришћанство које је, превасходно, молитвено и 
покајно.36 На таквом изворном разумевању Христовог учења образо-

међу Хришћанског Истока и Запада: казивање једног православног монаха; разгово-
ри са Жан-Клод Нојем. 

31 О Овоме архимандрит Софроније врло сликовито пише: „А када сам кроз Светлост 
која ми се јавила увидео дубину мог пада, почео је да ме посећује плач, који нисам могао 
да зауставим: у очајању које ме је обухватило, плач је био јачи од мене. На почетку, ужаснут 
због пада, плакао сам због самог себе. Касније – због људи који не знају за Бога, прожет сажа-
љењем због њиховог жалосног стања непознавања Бога. На Светој Гори, а особито у пусти-
њи за време Другог рата, горко сам јецао због света у целини.“ Софроније, Видети Бога, 41.

32 Liviu Barbu, “Spiritual Formation as an Art: Adult Faith Formation in the Eastern Ortho-
dox Tradition”, Journal of Adult Theological Education 9, No. 1 (2012), 36.

33 Лк. 18, 9.
34 „А цареник издалека стајаше, и не хтеде ни очију уздигнути ка небу, него се бијаше 

у прса своја говорећи: Боже, милостив буди мени грешноме!“ Лк. 18, 13.
35 Видети у: Александар Шмеман, Велики пост, прев. Јован Олбина (Требиње: Мана-

стир Тврдош; Врњачка Бања: Братство св. Симеона Мироточивог, 2007).
36 Дионисије Маринковић, Павле Рак. Чија је земља на којој стојите, (Београд: Вре-

ме књиге, 1995).
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вала се и овдашња средњевековна култура универзалне вредности.37 
Поред молитвености и покајног приступа, православље у средњеве-
ковној Србији карактерисало је и смирење. У уметности исказало се 
кроз префињен осећај за одмереност што је битна одлика истинског 
стваралаштва. У практичном животу, Немањићи су показали узорне 
примере смирења. Чинили су грандиозне ствари, али ништа их није 
толико овенчало божанском славом колико смирење. Оно по чему су 
Немањићи највише били слични Христу је управо било њихово сми-
рење. Философ Павле Рак, добро примећује да се после Боја на Ко-
сову још неко време одржао култ страдалника, мученика, покајника 
као друштвеног идеала.38 Самопрегор, самониподаштавање није било 
страно ни нашој народној свести. Владика Николај примећивао је да 
је нашем народу било својствено да при страдању закључује да га то 
сналази због сопствених грехова. У XVIII и XIX веку долази до зна-
чајног одступања од тог изворног духовног разумевања, те се у нашу 
друштвену свест све више увлачио идеал хероја, витеза, ослободио-
ца оличеног највише у историјско-епским појавама Обилића и Кара-
ђорђа.39 То, такође, можемо препознати у поезији Његоша, која је без 
сумње у истом духу епског народног стваралаштва. Са таквим дру-
гачијим личносним оријентирима, долази и до губитка изворног ка-
рактера православља на нашим просторима – молитвености, покаја-
ња и смирења. На место тога полако се увлачи национални понос. Без 
изворних оријентира и духовног расуђивања, чак и уз позивање на 
Немањићку културу и просветљеност запада се у супротност њеној 
одмерености, смирењу, молитвености, покајности; запада се у гордо 
истицање – преузношење над другима40. Дакле, потребно је увидети 

37 Како спомену проф. Ђуро Шушњић у свом излагању на конференцији „Мир и по-
мирење“, култура јесте „процес стварања општих значења“.

38 Није претеривање када се спомене да је то био и друштвени идеал. Отац Радован 
Биговић тврдио је да је светост „код источно-хришћанских народа била не само црквени и 
религиозни идеал већ и друштвени идеал, и то најдубљи друштвених идеал. Код источно-
-православних народа је увек био идеал свети патријарх, свети монах, свети епископ, све-
штеник, свети народ, свети владар, свети писац.“ (Радован Биговић, „О светости (Последња 
беседа)“, објављено 31. маја 2018. године: http://teologija.net/o-svetosti/)

39 Рак, Чија је земља.
40 Прича о чувеним „виљушкама и ножевима“.
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да се морамо чувати поносног преузношења над другима, јер управо 
оно постаје повод сукоба и међусобне нетрпељивости.41

Универзализам

Универзалност подразумева опште важећу повезаност, општи на-
чин постојања, општи контекст. У богословљу универзалност се од-
носи на догму. Супротност универзалности је партикуларност, поје-
диначни значај и значење нечег што може да се издвоји из општег 
скупа припадања, општег постојања. 

У нашој епохи, етнофилетизам је постао опште присутна дру-
штвена појава. Цркве имају префикс национална. Многи теолози сма-
трају да је то нерешив проблем. А неки су склони мишљењу да је то 
чак нешто нормално, нешто што треба прихватити. За теологе попут 
А. Шмемана, архимандрита Софронија, Г. Флоровског национализа-
ција је представљала укидање Цркве.42 Дакле, у наше време црквене 
заједнице се скоро по правилу заснивају на етничкој припадности. За 
конкретну заједницу то може представљати општи принцип, донекле 
и за етнички хомогено друштво. Али, на општијем плану постојања – 
за једну, свету, саборну и апостолску Цркву43 то је партикулисање. На-
супрот томе, црквена заједница се може засновати на догми, односно 
на универзалним вредностима. То подразумева заједничко живљење 
искуством вере која је у складу са догмом као изразом провереног ду-
ховног разумевања Цркве. Тако, догма о Светој Тројици јесте универ-
зално начело, али не и апстрактно. Она је типик аскетског живота44 и 
оријентир за постизање јединства у животу људске заједнице. Начин 

41 У наше време, није ретка ни појава, да је тако назовемо, „бунарења“ по архаичној 
прошлости, некаквом српском праисторијском постојању. Што је најгоре, може се запазити 
да се са нарочитим „надахнућем“ овим бунарењем баве поједини људи и групе у Цркви који 
у томе препознају своју нарочиту мисију. Тешко је замислити у какве нове историјске прома-
шаје може одвести овај српски национални месијанизам. За разлику од проблема руског на-
ционалног месијанизма, нашим проблемом националног месијанизма се ретко ко бави. Ако 
је и постојала некаква српска праисторија можда није без разлога отишла у заборав. Као што 
је и код других народа одлазила. Страшно је колико преузношења над другима ово бављење 
српском праисторијом уме у људима да производи.

42 Николај Сахаров, Предговор, 17.
43 Овако се Црква одређује према Никејско-цариградског Символу вере.
44 Nikolaj Sakharov, “The Trinity as our Ascetic Programme,” in The Practice of the Pres-

ence of God: Theology as a Way of Life, ed Martin Laird, Sheelah, Trefle Hidden (London and New 
York: Routledge, 2017), 33.
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да се догма о Светој Тројици разуме (колико је то могуће) и усвоји у 
биће заједнице јесте кроз љубав.45 Самим усвајањем, постиже се дог-
матско живљење које представља сагласност ортодоксије и ортопрак-
сије, благоверје46, целовито богочовечанско заједништво. Догматско 
живљење прати богословска култура47 која је аксетска и стваралачка, 
духовно хармонична без претеривања, смирена, без застрањивања у 
јерес, гордост, фанатизам, фундаментализам, гуруизам, институцио-
нализам, конфесионалност, претерани формализам, претерани либе-
рализам... У њој успева да се одржи нормална, ненаметљива духов-
ност48, заснована на искуственој очигледности вредности које нади-
лазе пролазне (индивидуалистичке) прохтеве. У питању су дакле, оп-
штечовечанске, непролазне, вечне вредности. Само такве вредности 
јесу универзалне и могу пружити човеку апсолутни смисао живота. 
Пролазне вредности могу привремено задовољавати људску потребу 
и потрагу за смислом.

Персонализам

Из претходног се види да је заједница општост, универзалност и 
да заправо заједница конституише личности. Међутим, конститутив-
ност између личности и заједнице је обострана: и заједницу консти-
туишу односи личности. За заједницу је фундаментално очувавање 
личности, не-потчињавање личности у општост заједнице на рачун 
губљења/потирања различитости између личности. Тако, основне од-
лике заједнице су јединство и саборност. То значи да заједница ни-
је „пуко окупљање, синагога“49, нити конгломерат појединаца без су-
штинске повезаности (што би је чинило раздељивом, склоном фраг-

45 „Љубимо једни друге да бисмо једнодушно исповедали Оца и Сина и Светога Ду-
ха.“ 

46 Еп. Атанасије Јевтић, Бог отаца наших: руковети са њиве Господње, (Београд; Све-
та Гора Атонска: Манастир Хиландар, 2009).

47 Георгије Флоровски, „Писмо 12“, у: Архимандрит Софроније Сахаров, Преписка са 
протојерејем Георгијем Флоровским, (Света Гора Атонска: Сабор стараца Светог манастира 
Хиландара, 2017), 74.

48 То је духовност која настаје из искуства заједништва и духовне сродности и емпа-
тичног разумевања међусобом; те се међусобно називају браћом и сестрама у Христу. Људи 
који су усиновљени истом Оцу, не могу више гледати на етничке разлике.

49 Sakharov, “The Trinity”, 32.
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ментисању), нити сливеност у безличну (аморфно безразличну) масу. 
Стога, личност јесте фундамент заједнице. 

Архимандрит Софроније наводи да су људска бића назначена да 
буду личности50 (по узору на личносни начин постојања Св. Троји-
це), да у свакоме постоји потенцијал личносног постојања: „Слобод-
на, недетерминисана ипостас може бити створена само као чиста мо-
гућност која је дужна да се доцније оствари. Дакле, ми се још не поја-
вљујемо као потпуне ипостаси; ми пролазимо процес образовања, ак-
туелизације ипостасног облика постојања из још увек ‘атомизираног’ 
облика.“51 Личносни начин постојања се реализује кроз међуљудске 
односе унутар заједнице. У овоме се назире онтолошки аксиом, прин-
цип самог постојања, бића. Нешто постоји ако ступа у односе. Што 
значи да не постоји примат постојања над односом.52 Не може се рећи 
да нешто најпре постоји, па да затим ступа у односе. Постојати зна-
чи бити у односу. Овако формулисан персонални релационизам ана-
логан је релационизму који се налази, у бити, конституисању, ствар-
ности. Наиме, непун је век како експерименти квантне механике де-
монстрирају како честице (партикуле) добијају стварна својства тек 
након експеримента, након ступања у однос (са посматрачем)53. Пре 
експеримента, ма како то чудно звучало, честице немају дефиниса-
на (конкретна) својства, већ супер позиције више стања. Пренето на 
план људског постојања, то значи да изван (без) искуства односа у за-
једници није могуће бити личност, већ само индивидуа („на грчком 
‘атом’54). Одакле следи да индивидуа која није постала личност пред-
ставља „крајност људског бића“55, односно „крајњи степен подељено-
сти због пада“, док личност „указује на ‘обличје Божје’ по којему је 

50 Софроније, Рођење за, 149.
51 Софроније, Рођење за, 149.
52 Ове константације Јанарас је образложио у: Christos Yannaras, Oppening 

paper, The Orthodox Theological Research Forum (O.T.R.F.) conference dedicated 
to Christos Yannaras: Philosophy, Theology, Culture, St. Edmunds Hall, Oxford, 2-5 
September 2013, http://londinoupolis.blogspot.rs/2013/09/christos-yannaras-paper-otrf-
-conference.html?m=1. 

53 Када сам 2009. године био на симпозијуму савремене физике у Бечу, очигледно ми 
је било да већина квантних физичара јесу тзв. Копенхагеновци, следбеници копенхагенске 
интерпретације квантне механике коју је формулисао дански физичар Нилс Бор. Из те интер-
претације следи да је стварност зависна од посматрача. 

54 Софроније, Рођење за, 149.
55 Исто, 149
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био створен Адам у чијој је утроби потенцијално било цело човечан-
ство. То је оно обличје које је било обновљено јављањем оваплоћеног 
Логоса, другога Адама.“56

Васељенска љубав

Када се у заједници истиче етничка хомогеност као конститутив-
ни чинилац, квантитет (бројност) се узима као наводно меродавни 
критеријум исправности и успеха (мисионарског ангажмана). С друге 
стране, квалитет је углавном необрачунљив и несводљив на мере ко-
личине. Управо, када се ради на квалитету не настоји се на процењи-
вању кроз бројке, пуку мноштвеност, умножавање заједнице или до-
бара у њој. Некористољубива аскетска и стваралачка трудољубивост, 
посвећеност, утврђивање у вери, афирмативно и љубавно залагање 
одликују догматски утемељену заједницу. У њој се квалитет личних 
односа поставља као фундамент, па је не погађа малобројност, нити 
утиче на њену пуноћу. Међутим, вероватно је и да пуноћа заједни-
штва привлачи мноштво људи. Кључно је да велико мноштво може 
остваривати „многоипостасно јединство“57 и укључити се у „Саборно 
Биће“ по узору на Свету Тројицу58. Идеал је да то оствари целокупно 
човечанство. Ка томе треба тежити. То се може препознати као жи-
вотни повод молитве. А најбоље се може препознати и разумети кроз 
уживљавање – емпатију.59 Код архимандрита Софронија она је аскет-
ско-богословски кључ за појимање органске повезаности са човечан-
ством: „бити део човечанства значи учествовати у људским патњама
.“60 Доживљај страдања и умирања других бића је неизмерно болан. 
Човек „обузет патњом васељене“61 одаје се пламеној молитви, која је 

56 Исто, 149.
57 Софроније Сахаров, Рођење за Царство Непоколе биво, прев. Божана Стојановић 

(Света Гора Атонска: Манастир Хиландар, 2006).
58 Софроније, Видети Бога, 84.
59 Andrew Strathern, “Universals and Particulars: Some Current Contests in Anthropolo-

gy,” Ethos 23, no. 2 (June 1995), 179.
60 Evaggelos Bartzis, “Praying for people is to shed blood: contemplation as transformation 

in the Archimandrite Sophrony (Sakharov)”, https://www.academia.edu/2557201/_Praying_for_
people_is_to_shed_blood_contemplation_as_transformation_in_the_Archimandrite_Sophrony_
Sakharov 

61 Софроније, Видети Бога, 86.
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такође састрадавајућа.62 У таквом духовном стању постаје веома осе-
тљив и сажаљив према свим живим бићима, почиње да воли све и сва-
ког, чак и непријатеље, и читаво човечанство. У питању је онтолошка 
универзалност за коју узор налазимо у Христу, па је можемо назва-
ти светом63 Христовом универзалношћу64 која је у ствари васељенска 
љубав, „која обухвата све“.65 И та љубав, васељенска, јесте Христо-
ва. Ако човек у себи има потенцијал за њу, тешко да јој се може пре-
дати без надахнућа. Тек спуштањем благодати људско „срце, а затим 
и ум налазе у себи снагу да обухвате целу васиону, да воле сву творе-
вину.“66 Значи, стање бића које називамо васељенском љубављу тиче 
се искључиво личног искуства. Апстрактно занимање за њу, у виду 
естетско контемплативног размишљања може бити духовно неплодо-
творно, на шта је и старац Силуан скретао пажњу: „Ко почне да фило-
софира о светској љубави и тако почне да монахује, тај завршава као 
кимвал који звечи. А они који почињу од послушности и покајања, на 
природан начин завршавају молитвом за цео свет“.67 Значи, васељен-
ска љубав је назначење. Но, далеко од тога да је недостижна или да је 
ексклузивно намењена само ретким предодређеним појединцима. Ре-
ално је могућа у сваком човеку и сваком може бити призив. Васељен-
ску љубав као призив одавнина су итекако искусили они који су се 
потуцали и странствовали ради Господа68. У новије време друкчијих 
околности одазивали су јој се и васељени је преносили личности по-
пут оца Софронија Сахарова и Георгија Флоровског. За њих јеромо-
нах Николај Сахаров сведочи: „Живот у егзилу поставио их је лицем 
у лице према питању „све-националности“ православне вере. Било 
им је дато да Православљем живе као васељенском истином која це-
лом свету јавља истинитога Бога. Црква је за њих била чувар те свеи-
стине, а не неки пуки привезак националној култури. Било какво ума-
њивање апсолутности православне вере они су доживљавали са нај-

62 „Молити се за људе значи проливати крв“ (Bartzis, “Praying for”).
63 Софроније, Преписка са, 40.
64 Архимандрит Софроније Сахаров, Духовне беседе: књига друга, прев. Матеј Арсе-

нијевић (Света Гора Атонска: Манастир Хиландар, 2010), 43.
65 Исто, 43.
66 Софроније, Видети Бога, 45.
67 Софроније, Рођење за, 20.
68 „Којих не беше достојан свет, по пустињама потуцаше се, и по горама и по пећина-

ма и по рупама земаљским“ Јевр. 11, 38.
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већим болом.“69 Отац Георгије у једном емпатичном писму спомиње 
оцу Софронију управо о овом космичком болу када га је један архие-
пископ упитао да ли у дубини душе жали што не служи у Цркви у ко-
јој је био крштен на шта је о. Георгије са чуђењем одговорио: „‘Ни-
када нисам мислио да сам крштен у ‘Руској Цркви’ и да таква уопште 
постоји. Постоји само Православна Црква’. Ето, ова минимизација 
или, у суштини, заборављање васељенскости или ‘католичанског ка-
рактера’ Православља, саблажњава ме и рањава.“70

Синергија универзалности и персонализма

Етнофилетистичком приступу супротстављамо изворни цркве-
ни универзализам (васељенскост) и персонализам. У њиховој анти-
номичности остварује се аутентични живот заједништва Цркве. По-
требно је да постоји и једно и друго, дакле синергија универзалности 
и персонализма. Није добро пренаглашавање једног на уштрб дру-
гог. Етнофилетистички приступ јесте нека врста негативне универ-
залности која тражи потчињавање личности наводно општем нацио-
налном интересу у чему се губи/жртвује нешто непроцењиво: управо 
личност. С друге стране, пренаглашавање персонализма без универ-
залности, без схватања и искуства заједнице као универзалне вредно-
сти доводи до тога да се такав персонализам у суштини не разликује 
од индивидуализма; у крајњим исходима „неумерени индивидуализа-
м“71 доводи до релативизма и одбацивања сваког могућег ауторитета 
осим сопственог. Насупрот индивидуализму и националној „општо-
сти“ налази се принцип саборности у којој су присутни и универза-
лизам заједништва и личност као универзална вредност. То је у осно-
ви православног приступа насупрот етнофилетистичком. Јер, према 
речима оца Радована Биговића, православље јесте „васељенско, уни-
верзално, како у суштинско-садржајном тако и у географском смислу. 
Зато оно треба да потискује племенску и родовску психологију, коју 
су му наметнули векови ропства, а да изграђује саборни, свеобухват-
ни, свечовечански ум, бригу, осећање и љубав.“72 Из самог оваквог 

69 Николај Сахаров, „Предговор“ у: Софроније, Преписка са, 17.
70 Георгије Флоровски, „Писмо 2“, у: Софроније, Преписка са, 126.
71 Софроније, Преписка са, 50.
72 Радован Биговић, Црква у савременом свету (Београд: Службени гласник, 2010), 

17.
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расуђивања циља се на „могућност да се живи Православљем у њего-
вој истинској универзалности“.73

Oстваривост универзалне (не-етнофилетистичке) заједнице

Универзални богословски принципи, као што смо их приказали 
(саборност, јединство, персонални релационизам), безначајни су ако 
се не оваплоћују у животу Цркве - конкретних црквених заједница. 
Управо би у томе био смисао. За разлику од етничких (партикулар-
них) принципа, заједница се може засновати на синергији универзал-
ности и персонализма. Најконкретнија потврда примењивости ова-
квог приступа јесте манастир архимандрита Софронија Сахарова у 
Есексу у Енглеској.74 Из Софронијеве преписке са о. Борисом Штар-
ком75 и о. Георгијем Флоровским76 може се назрети да је Софроније 
имао замисао универзалне, васељенске монашке заједнице и пре него 
што ће се одселити у Есекс. Након пресељења, његова монашка зајед-
ница се умножила људима различитих националности. Тако да су се 
од оснивања 1959. године уобичајени свакодневни послови и молитве 
у манастиру одвијали на најмање три различита језика.77 Сам Софро-
није, имајући тада 70 година, спавајући мање од четири сата на дан, 
борио се, „полумртав, да овлада енглеским језиком.“78 Све је то има-
ло за циљ да се у члановима Софронијеве монашке заједнице прева-
зиђе унутрашњи осећај етничког, културног и лингвистичког поноса, 
да се превазиђе особени национализам управо да би били „способни 
славити Христа као Спаситеља свих људи“.79 

Николај Сахаров подробно је образложио богословску заснова-
ност васељенске заједнице у Есексу.80 Оно до чега је руска религи-
озна мисао дошла до тог времена, архимандрит Софроније је при-
менио у свом манастиру.81 У питању је оваплоћење космополитизма, 

73 Софроније, Преписка са, 53.
74 Тешовић, „Васељенска љубав“, 71-73. 
75 Banev, ”Questions of War”, 100. 
76 Софроније, Преписка са Флоровским, 84-120.
77 Banev, “Questions of War”, 100. 
78 Исто, 100.
79 Исто, 100.
80 Sakharov, “The Trinity”, 29-42.
81 Sakharov, “The Trinity”, 32.
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онаквог како га је дефинисао Жак Дерида: као гостопоримство.82 То 
је схватање према коме су сви људи дошљаци у овом свету, а сам овај 
свет човечанству није дат ради својатања, већ као трпеза. Сва добра 
у њему нису створена ради поседовања, него да буду принос другоме 
и Богу, дакле зарад гостопримства: „Положај Другог (дошљака, удо-
вице, сиромаха) радикално доводи у питање моје поседовање света, 
мог дома; дошљак ‘нарушава останак у дому са самим собом’“.83 Ка-
да човек схвати да му је гостопримство онтолошки императив, онда 
драговољно као „домаћин постаје талац свога госта“84, служећи му 
и у служењу налазећи испуњење људског назначења. Услов за ова-
кав став је свакидашња отвореност за различитост другог, што је уни-
верзализам који је у својој суштини гостопримство 85 и који се теме-
љи на изразито персоналном приступу. Да би се то разумело и усво-
јило потребно је и елементарно искуство из кога је очигледно да се 
личносно Ја конституише кроз гостопримљиву добродошлицу Дру-
гог.86 Ово смо изразили на известан савремен начин. Но, ово су одав-
но схватали свети божији људи. Када су им дошљаци свраћали, наба-
савали до места њиховог аскетског пребивања, угошћавали су их нај-
љубазније што могу, разумевајући то као нешто прече и од молитве 
која им је прирасла за срце и ради које су одлазили да се осаме. Пре-
дајући се гостопримству нису зазирали ни од прекидања свог аскет-
ског поста. Јер, затворити се, одбити госта због личне заузетости би-
ло чиме, па и најсветијим молитвеним занимањем, значило је за њих 
почини грех после кога би неизмерно жалили. С друге стране, радост 
при гостопримству омогућује прави мир (спокој), слагање са другим, 
које у многим ситуацијама без Божије Благодати и није могуће.87 То је 
нешто драстично различитије у односу на „мир“ који се само-одржао 
избегавањем другог. Такав мир је беживотни „вакум, одсуство других 
људи“88, па и Бога и анђела (невидљивих). Зато је апостол Павле по-

82 Gideon Baker, “Cosmopolitanism as Hospitality: Revisiting Identity and Difference in 
Cosmopolitanism,” Alternatives 34 (2009), 107-128.

83 Исто, 110.
84 Исто, 110.
85 Исто, 116.
86 Исто, 117.
87 И не само то: „присуство (одсуство) благодати се манифестује изнад свега у зави-

сности од односа и става према другима. [...] ‘Благодат произилази из братске љубави, и кроз 
братску љубав благодат се одржава.“ Sakharov, “The Trinity”, 34.

88 Sakharov, “The Trinity”, 30.
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ручивао: „Гостољубивост не заборављајте; јер неки не знајући из го-
стољубивости примише анђеле на конак“89.

Слика: Фреска Свете Тројице у манастирској трпезарији у Есек-
су. Насликана је од стране оснивача манастира, архимандрита Со-
фронија Сахарова, по узору на Рубљовљеву икону три анђела за Авра-
aмовом трпезом. У врху слике налази се знаменит натпис, цитат из 
књиге Постања: „Хајде да начинимо човека по својему обличју као 
што смо ми“90 

89 Јевр. 13, 2.
90 Пост. 1, 26; слика је преузета са интернет извора: londinoupolis.blogspot.com/2015/03/

the-refectories-of-patriarchal.html.
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Закључак

У овом тексту настојао сам да покажем, најпре, да је етнофиле-
тистички приступ стран изворној (првобитној) Цркви коме Она ни-
је подлегла.91 Затим, да је у новије време ипак дошло до инфилтраци-
је етнофилетизма у структуру Цркве у којој се препознаје као оболе-
ње, као „екслисиолошка болест“92, али се, ипак, не одстрањује већ се 
стрпљиво покушава исцелити. При томе, сматрао сам да је потреб-
но подробно образложити зашто је етнофилетизам несагласан са са-
мом природом постојања Цркве. При томе, нисам залазио у историј-
ске и канонске анализе за које нисам компетентан, а које већ посто-
је у другим радовима, између осталих и у већ цитираним овде.93 Та-
кође, врло значајним ми се учинило указивање на разлоге због којих 
етнофилетизам представља фактор нестабилности и немира. Након 
свега тога, важним ми се учинило и указивање на могуће решење ко-
је се, као богословски допринос архимандрита Софронија Сахарова, 
своди на синергију хришћанског универзализма и персонализма. Не-
основаност у истини етнофилетистичког приступа с једне и преимућ-
ства универзалности и персонализма с друге стране треба нарочито 
представити као контраст тамо где је етнофилетизам довео до трагич-
них епилога, ратова. Треба то спомињати на нашим просторима које 
погађа „национално-верски рат, који још увек није завршен.“94 (!) Да-
кле, начела универзалности и личности су фундаментална за цркве-
ну заједницу, а изгледа да су и потенцијални ослонци (аксиоми) пре-
владавања етнофилетистичког приступа. Ово је у суштини једно вра-
ћање изворном религиозном разумевању персонализма и универзал-
ности у коме се назире оптимизам за духовно обамрло човечанство: 
„Библијско-светоотачки персонализам на свим плановима и црквени 
дух заједнице и заједништва јесу једина нада за постмодерни свет, ко-
ји је у смртној агонији.“95

91 Perišić, “Is it Possible“, 232.
92 Биговић, Црква у, 38.
93 Тешовић, „Васељенска љубав“, 164-169.
94 Биговић, Црква у, 39.
95 Биговић, Црква у, 17.
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TRANSCENDING ETHNOPHYLETISM – A 
FACTOR OF PEACE AND RECONCILIATION 

FOR THE XXI CENTURY

Summary

Originally, faith in many religious traditions was based upon peaceful narrative. 
As opposed to it, the 20th century ended with global rise of religious nationalism that 
has turned out to represent an ideology with dramatic outcome of following – ruffle, 
aggression, dissension, violence, war. How such bad alienating from original religious 
understanding have happened? Are peace and reconciliation in the XXI century possible? 
It is certain that inflow of ethnophyletism (preferring national values) leads to creation 
of unstable terrain favorable for conflicts. Thereat that was the scenario, presumably the 
overcoming ethnophyletistic delusion might be one of the key factors of reconciliation 
and peace. Thus, concrete and principal dealing with problem of ethnophyletism is 
needful in order to be resolved. By my opinion the solution itself might be in the synergy 
of religious universalism and personhood. Cohesive essence of that synergy, as it seems, 
is the so called ecumenical love which is expressful in form of divine commandment: love 
everybody without exception, enemies and whole humanity. 
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РАСТКО ЈОВИЋ1

НИСАМ ДОШАО ДА ДОНЕСЕМ 
МИР КОЛЕКТИВИЗМА…

Резиме

У раду се бавимо питањем односа колективизма и индивидуализма кроз Хри-
стове речи: „Не мислите да сам дошао да донесем мир, него мач“ (Мт 10,34). Већ 
у јеванђељима приметно је веома јасно избегавање духа колективизма и снажење 
људског субјективитета – личности. У општем контексту ненасиља којим одише 
Нови завет, ове речи се не могу тумачити у контексту позивања на рат или суко-
бе. Због тога је неопходно да им приступимо на другачији начин и увидимо значај ко-
ји Јеванђеље даје људској личности као вредности изнад сваког колектива. 

Кључне речи: Христос, колективизам, индивидуа, традиција, породица, спа-
сење

„Смрт једног човека је трагедија, смрт милиона 
– статистика“

Ј.В. Стаљин2

Колективизам у овој једној реченици показује се слабим и не-
достатним да покаже вредност човека. Блискост са једним човеком, 
лично познанство, чини да смрт једне личности за нас који је позна-
јемо буде трагедија. Више од милион људи и деце умире сваке годи-
не у Африци од сиде. Ова цифра је само вест и статистика за наше 
уши. Вредност личности са којом градимо живот за наше свакоднев-
но постојање има много већи значај него мноштво непознатих. Лич-
ност као субјекат историје јесте вредност кроз коју се одиграва за-
плет живота. 

Честа употреба термина „наш народ“, „наши људи“, „наша кул-
тура“, неопходна када је потребно зарад једноставности извршити 

1 Доцент на Православном богословском факултету Универзитета у Београду на кате-
дри за Канонско право и хришћанску социологију, jovicbih@hotmail.com

2 Најчешће се њему приписује ова мисао, премда нема доказа да ју је он заиста ика-
да и изговорио.
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одређена уопштавања, постаје итекако опасна онда када прети да под-
јарми субјекте колективу, претварајући их у импотентне објекте. 

Слична опасност вреба и онда када вршимо колективно посма-
трање вере као такве. Чини се да вера у таквом размишљању постаје 
део колективног духа, а не део личности – њеног слободног избора. 
Перципирана као таква, она се налази у опасности идентификовања 
са обичајима, традиционализмом, затвореношћу, супротно од избора 
појединца и сходно томе његовог труда да живи своју веру. Колекти-
вистичко разумевање православља данас води у опасност и само пра-
вославље – неретко спречавајући развој духа и развој вере на нивоу 
Цркве као институције и Цркве као заједнице верних. Проблем није 
колектив по себи, него првенство које се даје колективу као заштит-
нику вере и њеном тумачу, што као последицу има њено заробљавање 
у ретроградне форме и повлашћеног субјекта. 

Већ у јеванђељима приметно је веома јасно избегавање духа ко-
лективизма и снажење људског субјективитета – личности. Израња-
ње субјективитета можемо наћи у Христовим речима, „Не мислите да 
сам дошао да донесем мир, него мач“ (Мт 10,34). Обично, овако изву-
чена из контекста, ова мисао бива тумачена онако како се некоме до-
пада, па често њен смисао постаје извитоперен до непрепознавања. 
Ако је потребно оправдати рат, поделе, сукобе и насиље онда ове речи 
долазе као изврстан изговор за било коју наведену тему. У контексту 
ненасиља, којим одише целокупан Нови завет, велика се неправда чи-
ни када се ове речи тумаче као правдање некаквог физичког обрачуна. 

Наставак Христове реченице гласи: „Дошао сам да раздвојим чо-
века од оца свога, ћерку од мајке, жену од свекрве, и непријатељи чо-
веку биће чланови његове куће (домаћинства)“ (Мт 10,35-36). Какав 
је то онда мач који Христос доноси, да ли је то етнички, религијски, 
полни, старосни? Шта је то што Христос сече својом поруком и што 
ће човеку правити проблеме у контексту његове вере? Можемо ли да 
покушамо са једним друкчијим погледом на ову Христову мисао?

У традиционалним друштвима, Христова вера највећма остаје 
само порука, наслеђе или обичајна традиција. Њен смисао је зама-
гљен и утопљен у сплету породичних односа. Снажне породичне ве-
зе нису омогућиле значајније ширење Христове поруке међу Јевреји-
ма његовог времена. Традиција, која се уобличавала и чувала у поро-
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дици (кући)3 и која је омогућила опстанак народа као народа Божијег, 
постала је двосекли мач. Оно што је требало да сачува изабрани на-
род и да га води Богу, преокренуло се у искључивост према другима 
кaо и на поделе унутар сопствене заједнице.4 

Традиција коју је одржавала породица, са својим фолклором и 
ритуалима, постала је све више препрека Христовој поруци.5 Дух ко-
лективизма је у свим својим формама описивао границе вере и утвр-
ђивао њена правила. Обичаји јела, поштовање Суботе, обрезање, са-
мо су подржавали идеју о јеврејској изабраности и као циљ имали 
чување њихове посебности.6 Дух колектива је деловао као подсетник 
појединцу да брине о сопственој традицији и отежавао лабављење 
или напуштање обичајних норми. Тако се субјекат појединца сводио 
на објекат у саставу колектива. 

Правила која штите колектив и појединца, као део тог колектива, 
Христос изазива својим субјективизмом. Он једе са грешницима, кр-
ши правила култне чистоће, ради Суботом,7 и као врхунац своје кон-
фронтације – умире на крсту (дрвету) као проклетник у складу са ра-
зумевањем оног времена (5Мој 21,23).8 „Јер Њега, који није знао гри-
јеха, учини гријехом нас ради“ (2Кор 5,21). 

У таквом контексту, како је могуће прихватити Христову пору-
ку која је дотадашњу традицију „окренула наопачке“?! Како је могу-
ће прихватити новост вере која тражи од субјеката љубав као основ-
но мерило и меру живота, а не подјармљивање колективу и његовом 
схватању религије?

Христова порука да љубимо ближњег као самог себе била је део 
заповести из Старог завета (3Мој 19,18). Оно што је било револуцио-
нарно у Христовој поруци јесте, напротив, њено интегративно тума-
чење. Више него јасно, кроз приповест о милостивом Самарјанину 

3  Safrai & Stem1976, 748.
4  Венчање се мерило по светости породице, колико су породице комплементарне у 

светости да би могле да се ороде.Encyclopedia Judaica 1974, 1170.
5  Dunn 2008, 109.
6  Dunn 2008, 109.
7  Онај који не поштује законе, у контексту Старог Завета, проклет је – 5Мој 27,26.
8  То касније понавља и апостол Павле у Гал 3,13: „Христос нас је искупио од про-

клетства закона поставши за нас проклетство, јер је написано: Проклет сваки који виси на 
дрвету.“
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(Лк 10,29-37),9 Христос показује да ближњи више није само припад-
ник изабраног народа,10 него је ближњи постао сваки човек.11 Њего-
ва порука о љубави према ближњима, без обзира на њихову етничку 
или религијску припадност, указивала је на једно ново човечанство и 
напуштање дотадашњег сагледавања света у виду поделе на „нас“ и 
„њих“ као основе колективног наратива.

Христос веру представља као субјективну ствар, питање личне 
одговорности и разумевања. Као лична акција, вера ставља личност 
испред свега, надилази традиционално, уврежено разумевање вере и 
њених правила. Није колектив тај који односи превагу у односу на 
личност, него напротив он често спречава потрагу за аутентичном ве-
ром, услед наслага веровања које колективистички дух религије носи. 

Христов живот био је позив да се угледамо на веру као на акцију, 
радосну вест која заиста и доноси радост својим плодовима (лечи бо-
лесне, сиромашне, грешницима даје наду, напуштенима утеху).12 Тра-
диција чији су носиоци чланови породице (отац, мајка, свекрва) доне-
кле онемогућава Христову поруку својим сопственим представама и 
(не)разумевањем, док нам Христос нуди изазов освешћивања субјек-
та. Хришћанска вера, дакле, далеко превазилази правила колективи-
стичког духа религиозности, култа и провоцира уобичајеност. 

Можда нам у том смислу постају сада јасније речи: „Не мислите 
да сам дошао да донесем мир, него мач. Дошао сам да раздвојим чове-
ка од оца свога, ћерку од мајке, жену од свекрве, и непријатељи чове-
ку биће чланови његове куће (домаћинства)“ (Мт 10, 34-36). Оно што 
Христос наговештава јесте да на путу вере морамо проћи кроз болно 
издвајање из групе и улазак у простор субјекта. Христов мач запра-
во сече искључивост, издваја субјекта из канџи колективизма, из при-
падности свету у коме постојимо „ми“ и „они“. 

Освешћивање субјекта отпочиње и са Христовом заповешћу, 
„Љуби ближњег свог као самога себе“. Волети ближњег подразуме-

9  Бирајући да прикаже Самарићанина као доброг међу Јеврејима, био је екстремни 
пример који користи Христос, с обзиром на познату нетрпељивост између Јевреја и Самари-
ћанина: Jeremias 1972, 204.

10  Hartley 1998.
11  Hagner1998.
12  Ишчекивање Царства Божијег показује се у Литургији, али и у видљивим делима 

љубави. У случају да није тако, хришћански живот је у опасности да склизне у магију, чист 
ритуализам: Παπαθανασίου 2012, 154.
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ва да човек воли себе за почетак, а то је свакако тежак и отрежњују-
ћи пут одрастања и развоја самосвести. Издвајање субјекта Христос 
описује метафором „мача“ који је неопходан да издвоји личност из 
колектива, јер је личност позвана на веру. Ово је уједно и ослобађају-
ћа порука јер нисмо подјармљени вером какву нам породица или би-
ло која друга заједница каткад жели да наметне, да нас инструмента-
лизује, него смо позвани да направимо искорак у свет личности. Рађа-
ње субјекта има значајне последице и за једну заједницу по себи. За-
једница састављена од слободних личности, субјеката историје, није 
више колектив. Израњање субјекта, као Христов позив за праву веру, 
има за последицу позив на изградњу новог квалитета односа у окви-
ру заједнице људи. Мач о којем Христос говори, јесте заправо мач ко-
ји ослобађа, а никако говор о рату који поробљава људско биће. 

Уместо закључка

У Јеванђељу по Марку, имамо јасно дат опис човека који лечи 
људе у име Христово. Апостоли наилазе на тог човека: „Учитељу, ви-
дјесмо једнога који не иде за нама; а твојим именом изгони демоне“ 
(Мк 9,38). Oдушевљени Христом, Апостоли Га доживљавају као вођу, 
али и више од тога. Његова порука мира и радикалне љубави још ни-
је потпуно захватила њихова срца, као нити Његова порука о Царству 
које ће Он успоставити. И док Христос говори о Царству Божијем, до-
тле је ученицима ближа прича о Царству на земљи. Исусове алузије 
на Царство овде на земљи довољне су да их збуне, „Царство Божије је 
међу вама“, „Царство је већ дошло.“ Њима је ипак ближа визија ово-
земаљског царства где ће видљиви господар бити Исус, а они његови 
најближи сарадници. Апостоли, резонујући на овај начин, доживља-
вају сада као неопходно да бране свој статус припадности малој, али 
одабраној групи – колективу. Када наиђу на човека који лечи друге, 
доживљавају изненађење да тај човек ради нешто ван њихове групе. 
Изненађени, али и одушевљени, предлажу му да се придружи Христу 
и њима. Пошто је он то очигледно одбио, Апостоли му забрањују да 
даље ради било шта: „и забранисмо му, јер не иде за нама“ (Мк 9,38). 

Њима је било несхватљиво да неко може чинити чуда, лечити, ра-
дити нешто слично њима, а да ипак буде ван колектива – ван видљи-
ве заједнице са Христом и његовим ученицима. Христос одговара ра-
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дикално друкчије од оног што су они ишчекивали да чују: „јер ко није 
против вас, с вама је“ (Мк 9,40). Овом поруком Он надилази поделе и 
указује на значај људске особе, без обзира на то да ли особа формално 
или неформално припада одређеној заједници људи. Уместо дезинте-
грације човечанства, уместо подела и сукоба – Христова порука делу-
је интегративно, ствара код људи осећај повезаности кроз „дела љу-
бави према ближњем“. 

Формална припадност заједници апостола, не сме да буде пре-
прека, за човека описаног у Јеванђељу, да настави своју помоћ бли-
жњима. И поред жеље Апостола да му забране да делује без припад-
ности њиховој групи, Христос поручује да се анонимном доброчи-
нитељу не брани да настави свој рад: „А Исус рече: Не браните му!“ 
Христос нам поставља нову оптику, која превазилази посматрање на-
шег хришћанског идентитета кроз колективно сагледавање – „ми“/“о-
ни“. Колектив може надахњивати или угрожавати наш пут ка спасе-
њу, али само спасење јесте питање наше личне одговорности пред Бо-
гом и људима.
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RASTKO JOVIĆ13

I DID NOT COME TO BRING THE 
PEACE OF COLLECTIVISM...

Summary

In this paper we deal with the question of the relation between collectivism and in-
dividualism through the words of Christ: "Do not think that I came to bring peace, but a 
sword" (Matt. 10:34). Already in the Gospels, it is noticeable avoidance of the spirit of 
collectivism through the strengthening of human subjectivity – personality. The general 
context of non-violence of the New Testament doesn’t allow us to interpret these words of 
Christ as calling for wars or conflicts. It is therefore necessary to approach them in a dif-
ferent manner finding the importance that the Gospel gives to human personality as a val-
ue above any collectivism.

Key words: Christ, collectivism, individual, tradition, family, salvation
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МИЛОШ ЈЕЛИЋ1

ХРИШЋАНИ КАО МИРОТВОРЦИ

Резиме

Хришћани су позвани да буду весници мира у свету који „у злу лежи“. Обећа-
на награда за миротворство је богоусиновљење, о чему говори Господ Исус Христос 
у блаженству о миротворцима. Иако су одређени примери из историје Хришћан-
ства у потпуној супротности ономе што се од хришћана очекује, Хришћанство и 
даље стоји као кључни фактор у изградњи земаљског мира по угледу на мир буду-
ћег Царства небеског. Одлучујућу улогу у ширењу мира има сваки хришћанин понао-
соб, јер треба да кроз лични подвиг и труд изгради мир најпре у себи самом, а онда 
да тај мир пренесе и другима око себе. 

Кључне речи: мир, хришћанство, блаженства, љубав, богоусиновљење

„Мир имајте, и Бог љубави и мира биће са вама“
2 Кор 13, 11

Понекад се чини да је најтеже говорити о ономе што би требало 
да се подразумева, што на известан начин треба да представља акси-
ом – дакле, оно што се не доказује, већ прихвата онаквим какво јесте. 
Ипак, данас као да смо у ситуацији да, барем када је Хришћанство у 
питању, доказујемо или у најмању руку образлажемо и појашњавамо 
управо оно што би, као што рекох, требало да се у Хришћанству под-
разумева. У том смислу, започео бих своје излагање питањем: Могу 
ли хришћани да не буду миротворци? Другим речима: може ли човек 
да себе сматра хришћанином, а да не тежи ка миру, да нема мир као 
један од циљева свога деловања у овоме свету? Одмах дајем и одго-
вор: Сматрам да тако нешто није могуће. 

Ипак, историја Хришћанства као да нам на ову тему говори дру-
гачије. Колико само ратова, мржње, освете, свакојаких злочина, а 
све у име Бога, у име Христово, па и према онима који се тим истим 

1 Наставник верске наставе – Православног катихизиса, Основна школа „Херој Рад-
мила Шишковић“, Смедеревска Паланка, milosjelic@gmail.com
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Именом знаменују, попут до данашњега дана незацељених и свагда 
тињајућих сукоба између римокатолика и протестаната, православ-
них и римокатолика, па чак и између припадника истих хришћанских 
конфесија. Но, о томе нешто касније.

Најпре треба рећи да је мир о којем хришћанство говори божан-
ског, богочовечанског порекла. Силазак Бога међу људе значи и дола-
зак Мира на земљу: „Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу љу-
дима добра воља“ (Лк 2, 14), певају анђели јављајући радосну вест о 
рођењу Христовом, чиме мир небески постаје и мир земаљски.2 Ис-
тински мир, дакле, није од овога света. У својој опроштајној беседи, 
Христос то и каже својим ученицима: „Мир вам остављам, мир свој 
дајем вам; не дајем вам га као што свет даје“ (Јн 14, 27). Такође им 
указује на то да ће у „свету имати жалост“, али да ће у Њему имати 
мир3. Јер, где је Бог, ту је мир; тамо где нема Бога, нема ни мира. Или: 
где нема Христа, нема ни мира4.

Хришћански мир је духовна категорија, јер представља дар Духа 
Светога.5 Потпуно исто важи и за миротворство. У чувеној Беседи на 
Гори6, Господ Исус Христос између осталог изговара и тзв. блажен-
ство о миротворцима: „Блажени миротворци, јер ће се синови Божји 
назвати“ (Мт 5, 9), обећавајући онима који граде мир, ни мање ни ви-
ше него постајање синовима Божјим. Заиста, има ли за човека већег 
дара него да по усиновљењу постане син Божји? „Какву бисмо ми 
већу награду могли и очекивати осим да се назовемо синовима Најви-

2 У време Христовог рођења, врата бога Јана на римском Форуму, иначе отворена у 
време ратова, била су -затворена, што је за Римљане био знак мира после вишедеценијског 
периода ратних похода на свим странама света. „Да се Августов земаљски мир (pax Augus-
ta, pax Romana) и Христов небески мир (pax Christ, pax Christiana) нису случајно поклопили, 
штавише да мир који је Христовим рођењем сишао с неба даје савременом Августовом зе-
маљском миру право значење и пуноћу, мишљење је многих хришћанских писаца, пре свих 
раних Отаца Цркве“, наводи професор Ненад Ристовић у својој књизи Хришћанство и ан-
тичко наслеђе (Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Ин-
ститут за теолошка истраживања, 2010).

3 Уп. Јн 16, 3
4 Чак се и Понтије Пилат и цар Ирод мире у Христовом присуству, што није промакло 

јеванђелисти Луки (уп. Лк 23, 12).
5 Уп. Рим 15, 13. 
6 Уп. Мт 5-7. Неко је једном рекао, да, када би којим случајем било изгубљено читаво 

Свето Писмо, а остала сачувана само прича о Блудном сину (Лк 15, 11-24), да би то хришћа-
нима било довољно за спасење. Парафразирам те речи и усуђујем се да кажем: Када би би-
ло изгубљено читаво Свето Писмо, а остала сачувана само Христова Беседа на Гори - то би 
хришћанима било довољно за спасење! 
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шега и да Највишега назовемо Оцем својим?“7, пита се и Свети вла-
дика Николај. 

„Блажени миротворци, а миротворци су они који мир дарују дру-
гима. Нико, међутим, не може другоме да пренесе оно што ни сам не-
ма. Због тога је пожељно да се најпре ти сам испуниш благом мира, 
а затим и да тим наслеђем удостојиш оне који га немају“8, поручује 
Свети Григорије из Нисе. За хришћанина, миротворство треба да буде 
„природни“ покрет душе. Као што пише уважени академик Владета 
Јеротић: „Истински хришћанин је онај чија је прва реч, прва реакција 
надахнута Јеванђељем. Прави хришћанин је онај који има хришћан-
ске рефлексе (истакао М.Ј.), који спонтано мисли, ради и говори у је-
ванђелском духу“9. 

Имајући све претходно изречено на уму, можда је и прави тре-
нутак да се вратимо на практичну реализацију питања односа самих 
хришћана према миру и миротворству. Већ смо констатовали да нам 
се чини да су хришћани кроз историју исувише радили против ми-
ра, што би лако могло да нас доведе у опасност да дискредитујемо 
Хришћанство као важан елемент у изградњи мира данас. У чему, да-
кле, треба тражити историјске разлоге неуспеха „хришћана“ да по-
стану – хришћани? Без сумње, у недостатку љубави. Или у, како је 
Николај Берђајев назива, неспособности људске природе да одговори 
на божанске захтеве који се пред њу постављају.10 

Подсећамо да се љубав човека према човеку показује на три на-
чина: најпре као љубав човека према себи самоме, затим као љубав 

7 Еп. Николај, Омилије, „Недеља Деветнаеста по Духовдану: Јеванђеље о савршеном 
милосрђу“, у: Изабрана дела у 10 књига – књига бр. 5, Ваљево: Глас Цркве, 1996 (Интернет 
издање, преледано 9. 6. 2018. на: https://svetosavlje.org/omilije-2/4/).

8 Свети Григорије из Нисе, „Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати“, 
прегледано 9. 8.2018. на: http://www.atlantaserbs.com/learnmore/library/blazeni-mirotvorci.html.

9 Јеротић В., „Учење Светог Јована Лествичника и наше време“, у: Владета Јеротић, 
Одабрана дела: Повратак Оцима, Београд: Арс Либри – Издавачки фонд Архиепископије 
београдско-карловачке, 2000, 72.

10 Он пише: „Нетрпељивост, фанатизам и суровост у хришћанској историји последи-
це су неспособности човечје природе да прими пуноћу хришћанске истине о љубави и сло-
боди“ (Берђајев, Н., О савршенству Хришћанства и несавршености хришћана, Београд: Ло-
гос, 2016, 17). Говорећи о овом по обиму невеликом, али садржини значајном Берђајевом де-
лу, Владета Јеротић у истом духу констатује: „Хришћанство се, према речима Берђајева, су-
протставља људској природи, али има потребу да је просветли и преобрази, као што се и људ-
ска природа супротставља хришћанству покушавајући да га изопачи.“ (Јеротић В., „Берђајев 
о хришћанству и хришћанима“, Теолошки погледи, Година XX (1987), Број 1-2, 26.
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према пријатељима, а напослетку и као љубав према непријатељима. 
И баш та љубав према непријатељима представља „кључ за схватање 
тајне Хришћанства“11. У љубави према непријатељу, хришћанин се 
показује најсавршенијим: „Ако волимо непријатеље наше, срце на-
ше постаје храм у којем обитава Господ. Ако искључимо из своје љу-
бави макар једног човека, Господ нас напушта, а са Њим и радост и 
светлост!“12

„Љубите непријатеље своје, благосиљајте оне који вас куну, чи-
ните добро онима који вас мрзе и молите се за оне који вас вређају и 
гоне, да будете синови Оца својега који је на небесима“ (Мт 5, 45), го-
вори Господ. Да бисмо успели да се до поменутог ступња љубави уз-
дигнемо, треба да себе најпре очистимо од греха који нас нагони да у 
својим ближњима видимо своје непријатеље. Тек када се у хришћа-
нина усели божански мир, мир Духа Светога, онда он постаје спосо-
бан да мир благовести и другима око себе, баш као што нас саветује 
Свети Григорије.

У свему овоме главну улогу има лични подвиг! Јер, „неће сва-
ки који ми говори: Господе, Господе, ући у Царство небеско; но који 
твори вољу Оца мојега који је на небесима“ (Мт 7, 21). Зато је зада-
так сваког хришћанина да се издигне изнад својих природних датости 
и да личним примером покаже да је уистину „со земљи“ и „светлост 
свету“13. „Не љубимо речју ни језиком, него делом и истином“ (1Јн 3, 
18), пише у својој првој посланици Свети апостол и јеванђелист Јо-
ван. Без личног труда сваког од нас на пољу изградње мира у себи и 
око себе не можемо очекивати да ће мир имати икаквих шанси.

*

Иако свет и даље „у злу лежи“14, а тако ће остати све до Другог 
и славног Христовог доласка, хришћани (мада не и само хришћани) 
позвани су да том и таквом свету непрекидно и неуморно благовесте 
мир. Оно што Хришћанство и хришћане посебно може и треба да ква-
лификује као савремене миротворце јесте вера у Једног Бога у Троји-

11 Карелин, Р., Пут хришћанина, Будва: Манастир Подмаине, 2014, 317.
12 Исто, 324.
13 Уп. Мт 5, 13-14.
14 Уп. 1Јн 5, 19.
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ци. Јер, мир који нам је свима насушно потребан није мир – мира ра-
ди, већ мир – Бога ради, мир – Христа ради. Мир који није изграђен 
са упориштем у Богу, краткога је века. Само ће мир скопчан са вером, 
надом и љубављу у обећано Царство Божје бити делотворан и моћи 
ће да донесе истинске плодове и у овоме свету и историји. 
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MILOŠ JELIĆ15

CHRISTIANS AS THE PEACEMAKERS

Summary

Christians are called to be the messengers of peace in a world that "lies in evil". The 
promised reward for peacemaking is adoption by God, as the Lord Jesus Christ speaks of 
in the Beatitude about peacemakers. Although some examples from the history of Chris-
tianity stay in complete contradiction to what Christians are expected from, Christiani-
ty continues to be a key factor in building earthly peace in accordance to the peace of the 
Heavenly Kingdom. Each Christian has a decisive role in spreading peace to other peo-
ple by building peace in himself/herself first.

Keywords: Peace, Christianity, The Beatitudes, Love, Adoption by God

15 Primary school “Radmila Siskovic”, Smederevska Palanka, milosjelic@gmail.com
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u razumevanje građanskog, krivičnog i drugih grana prava. Osim više ra-
dova iz oblasti matematičkih nauka, od kojih su četiri na SCI listi, koau-
tor je i nekoliko radova iz Porodičnog prava i oblasti ljudskih prava. Uče-
stvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Mir i pomirenje“ u Be-
ogradu, 2018. godine. 

STEPANOVIĆ, Željko 

Rođen je 1969. godine u Podgorici. Diplomirao je na Pravnom fakul-
tetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje diplomirani pravnik, po zako-
nu izjednačeno sa akademskim nazivom master. Autor je najboljeg rada iz 
rimskog prava „Suđenje Isusu – pravni aspekti“ na Konkursu Pravnog fa-
kulteta Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Isti rad je objavljen u nauč-
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Završila Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ 2011. godine, društve-
no-jezičko odeljenje. Diplomirala na Odseku za filozofiju, Filozofskog fa-
kulteta, Univerziteta u Novom Sadu na temu „Huserlov pojam krize“. Od-
branila master rad pod naslovom: „Filozofsko zasnivanje teorija društve-
nog ugovora“. Školske godine 2016/2017 počela da radi u svojstvu sarad-
nika u nastavi na Odseku za filozofiju na Filozofskom fakultetu, Univerzi-
teta u Novom Sadu. Angažovana je na predmetima: Savremena filozofija 
1, Savremena filozofija 2, Filozofija srednjeg veka, Filozofija novog veka, 
Filozofija ekonomije, Filozofija jezika, Filozofija duha.
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VESIN, Miloš M. 

Rođen 1956. u Novom Sadu. Paroh južnočikaški i profesor na Bo-
goslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu. Završio je 
Karlovačku Bogosloviju i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Studije psi-
hologije, studije muzike (odsek solo-pevanje i dirigovanje) i post-diplom-
ske studije iz teologije završio je u Lucernu (Švajcarska). Prvi je dirigent 
svešteničkog hora Eparhije šumadijske „Sveti Sava“. Usavršavao je muzi-
ku i psihologiju u Lozani, Parizu i Kembridžu. Doktorirao je psihologiju u 
Londonu. Predavač na mnogim crkvenim tribinama i univerzitetima širom 
Amerike, Kanade i Evrope. Bavi se pastirskom psihologijom i službuje u 
Čikagu. Dva puta godišnje u maju i novembru dolazi u Beograd gde orga-
nizuje javna predavanja, gde sa pravoslavnog gledišta govori o duhovnom 
životu savremenog čoveka, po čemu je postao poznat među Srbima u sve-
tu. Doktorska disertacija „Savetodavna psihologija i Sveta tajna ispove-
sti na raskršću između patološkog i zdravog osećaja krivice“ nastala je na-
kon višegodišnjih istraživanja (od ispitanika iz Srbije do ispitanika Istoč-
ne i Zapadne Amerike, sve do pravoslavnih zemalja Afrike) i potvrdila je 
autorovu početnu tezu o rasprostranjenosti doživljaja greha, krivice, stida, 
kajanja kod ljudi.

VIDAČKOVIĆ, Srđan

Rođen u Sarajevu, gde je završio Pravni fakultet kao i magistarski stu-
dij iz oblasti međunarodnog prava na Sarajevo School of Science and Te-
chnology. Više od jedanaest godina radi u nevladinim i međunarodnim or-
ganizacijama, između ostalog i na projektima izgradnje mira. Interesova-
nja usmerena na teme iz oblasti izgradnjemira, tranzicijsku pravdu, me-
đunarodno krivično pravo i humanitarno pravo. Objavio tri rada iz obla-
sti tranzicijske pravde i međunarodnog krivičnog prava. Trenutno pohađa 
master studij Međureligijski studij i izgradnja mira na Katoličkom bo-
goslovnom fakultetu i radi za Catholic Relief Services (CRS).   
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KUBURIĆ, Zorica 

Prof. dr Zorica (Simonović) Kuburić, redovni je profesor na Filozofs-
kom fakultetu u Novom Sadu, predsednik Centra za empirijska istraživan-
ja religije, glavni i odgovorni urednik časopisa Religija i tolerancija.

Rođena je u Kruševcu 1. avgusta 1954. godine. Studirala je Psihologi-
ju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pedagogiju i psihologiju na Filo-
zofskom fakultetu u Sarajevu. Magistrirala je iz oblasti Socijalne psihi-
jatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala iz oblasti So-
ciologije nа Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila je četvorogo-
dišnju edukaciju iz Sistemske porodične terapije na Institutu za mentalno 
zdravlje u Beogradu i dvogodišnju edukaciju iz REBTa. 

Objavila je više od 300 naučnih radova, autor je odrednica o Srbi-
ji i Crnoj Gori u Svetskoj enciklopediji religijske prakse. Napisala je de-
setak knjiga, neki od naslova su: Porodica i psihičko zdravlje dece (1994; 
1999; 2001; 2009); Religija, porodica i mladi (1996; 2008); Vera i slobo-
da (1999; 2001); Verske zajednice u Srbiji i verska distanca (2010); Meto-
dika verske nastave (2004) u koautorstvu sa Snežanom Dačić, s kojom je 
napisala i Metodiku nastave sociologije (2017).

ĆUMURA, Ljiljana

Master sociologije, nezavisni trener i istraživač. Saradnica i članica 
nekoliko organizacija i institucija, među kojima su Matica srpska, Srpsko 
sociološko društvo, Centar za empirijska istraživanja religije, Viktimološko 
društvo Srbije, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore. Pohađala studije 
Mirovne pedagogije i građanskog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (Ne-
mačka) i Univerzitetski kurs za omladinske radnike i trenere u Švedskoj. 
Trenutno na postdiplomskim studijama iz oblasti društvenih i humanistič-
kih nauka u Hagu (Holandija). Kroz programe prekogranične saradnje Srbi-
ja-Hrvatska-Bosna i Hercegovina dala izuzetan doprinos osnaživanju mla-
dih, pomirenju i promociji restorativne pravde u regionu. Dobitnica nagra-
de „Treći put“ koju dodeljuje Viktimološko društvo Srbije. Autorka, koau-
torka, priređivač i saradnica na preko stotinu projekata i programa iz oblasti 
obrazovanja, metodike nastave, sociologije, umetnosti, omladinskog rada, 
informisanja i socijalne zaštite, koji su realizovani u našoj zemlji i inostran-



Autori tekstova i priređivači Zbornika radova 225

stvu. Napisala preko 3.000 članaka, reportaža, prikaza, putopisa, prevoda, 
pesama i naučnih radova objavljivanih u različitim novinama, magazinima 
i stručnim udžbenicima, na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. 

ZOTOVA, Ana

Rođena je 22. maja 1984. godine u Sarajevu. Naučni saradnik Cen-
tra za empirijska istraživanja religije (CEIR) u Novom Sadu i doktorand fi-
lozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master i dodi-
plomske studije filozofije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sa-
du. Stručnu praksu sa pozicijom mlađeg analitičara za istraživanja Balkana 
radila je u Belgiji (The Gallup Organisation).

Istraživački projekti na kojima je bila angažovana poslednjih godina 
kao statističar/analitičar su „Religija i etika u ratu i stvaranju mira“ Uni-
verziteta u Edinburgu, UK i CEIR-a BiH; zatim na projektu „(Post)seku-
larni obrt: religijske, moralne i društveno-političke vrednosti studenata u 
Srbiji“ Centra za religijske studije Instituta za filozofiju i društvenu  teori-
ju, Srbija i Centra za evropske studije, Belgija; „Analiza školskih udžbe-
nika istorije za osnovnu i srednju školu Makedonije, Srbije, Hrvatske, Bo-
sne i Hercegovine – tema reformacija i protestantizam“ Georg-Eckert-In-
stitut – Leibniz-Institut fur internationale Schulbuchforschung, Nemačka.

Poslednje publikacije su istraživački radovi zasnovani na rezultatima 
pomenutih istraživanja i radovi iz oblasti filozofije običnog jezika, religije 
i psihičkog zdravlja: Ana Zotova, „Problem izvinjenja u filozofiji običnog 
jezika“, Socijalni problemi krivice, CEIR i Filozofsi fakultet, Univerzitet u 
Novom Sadu, Novi Sad, 2015; Kuburić Z., Zotova A., „Religija i mental-
no zdravlje“, Wilkes, G., Zotova, A., Kuburić, Z., Andrejč, G., Brkić, M., 
Jusić, M., Popov Momčinović, Z., Marko, D.  „Factors in Reconciliation: 
Religion, Local Conditions, People and Trust“. 

Oblasti istraživanja su: filozofija obrazovanja, filozofija nauke, filozo-
fija frekventističke statistike, epistemologija, filozofija jezika i psihologija.
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