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Иден ти тет пра во слав ног бо го сло вља

Или ја Ро мић

Сажетак: У овом ра ду ће мо по ку ша ти у крат ким цр та ма да се до так не мо пи та ња иден-
ти те та пра во слав ног бо го сло вља. Тач ни је, на сто ја ће мо ис пи та ти ње го ве по зи ци је на-
спрам на у ке и ре ал ног жи во та, при том, на ро чи ту па жњу ће мо по све ти ти пи та њу „ака-
де ми зма“ као озбиљ не прет ње иден ти те ту пра во слав ног бо го сло вља.

Кључ не ре чи: Бо го сло вље, бо го слов ство ва ти, св. оци, ака де ми зам

1.1 Увод
Из пер спек ти ве 20. и 21. ве ка, хри шћан ско бо го сло вље из гле да у нај ма њу ру ку као 
не ка ква игра без пра ви ла, јер се оно раз де ли ло на: би блиј ско, отач ко, ев ха ри стиј-
ско, ха ри змат ско, фи ло соф ско, при род но, фе ми ни стич ко, тран сце ден тал но, бо го-
сло вље ср ца, ди ја лек тич ко, по ли тич ко, чак у но ви је вре ме у Аме ри ци по сто ји „ду-
хов но бо го сло вље“ (spi ri tual the o logy) итд. Су де ћи по ова квом ста њу, ни је из не на-
ђу ју ће што бо го сло вље не ки ма из гле да као „ма ри о не та“1. Да ли све ове вр сте за јед-
но са бра не, чи не јед но је дин стве но хри шћан ско бо го сло вље или је са мо јед но од 
њих оно пра во, да кле истин ско бо го сло вље, пи та ње је ко је би мо жда збу ни ло и св. 
оце. Од на ве де них те о ло шких вр ста, ни јед на са мо стал но не би мо гла пот пу но ис-
цр пи ти цр кве но по и ма ње бо го сло вља. Јед но је си гур но, а то је да оно за Цр кву ни-
кад ни је би ла игра, jeр оно се увек ти ца ло на шег жи во та, на ко ји је оста вља ло ду бо-
ке тра го ве. По ми шље њу св. Мак си ма Ис по вед ни ка, оно је јед но од „скинијa“ на шег 
спа се ња2. Ни ма ње ни ви ше, на ше спа се ње се да кле, гра ди на бо го сло вљу.

Оп ште је по зна то да бо го сло вље (θεολογία) као по јам про из ла зи из ан тич-
ке грч ке тра ди ци је3. Хо мер и Хе си од су сма тра ни бо го сло ви ма, али и сва ки пе-
сник, рап сод, све ште ник, глу мац ко ји би го во рио не што из ми то ло шке и пе снич-
ке тра ди ци је. На сâмој би ни ста ро грч ког по зо ри шта по сто ја ла је бо го го вор ни ца 
(θεολογείον), ода кле су се го вор ни ци обра ћа ли пу бли ци. Сва ки го вор ко ји се чуо 
с те го вор ни це, ети мо ло шки и прак тич но, под ра зу ме вао је бо го сло вље4. Уоп ште, 
сва ки го вор о Бо гу; реч о Бо гу, под ра зу ме вао је те о ло ги ју или бо го сло вље. Сто га, 
по Ари сто те ло вом ми шље њу и пр ви фи ло со фи су та ко ђе сма тра ни бо го сло ви ма5. 

1 Ви ди: Sla voj Ži žek, Η μαριονέτα και ο νάνος, (грч ки пре вод: Κωνσταντίνος Περέζους), SCRIP TA, ΑΘΗΝΑ, 
2005, стр. 9.

2 ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ, PG 90, 1132 BC: ‚‘Διὸ καὶ τρεῖς γενέσθαι σκηνὰς παρ’ἑαυτῷ κατὰ τὸν ἅγιον Πέτρον, τοῖς ὁραθεῖσι 
καλὸν εἶναι ψηφίζεται, τουτέστι, τὰς τρεῖς ἕξεις τῆς σωτηρίας∙ τὴν τῆς ἀρετῆς λέγω καὶ τὴν γνώσεως καὶ τὴν 
τῆς θεολογίας.’’ 

3 War ner Je a ger, DIE THE O LO GIE DER FRÜHEN GRI EC HISCHEN DEN KER, W. Kohlha mer Ver lag Stut-
tgart, 1953, стр.12: „Das Wort ‘The o lo gie’ selbst ist nach älteren Ur sprungs aber es ist eben falls eine spe zi fisch 
gri ec hische Shöpfung.“.

4 Ви ди: Γεοργίου Ἱ. Μαντζαρίδη, Ορθόδοξη θεολογία και κοινωνική ζωή, Π.Πυρναρᾶ, θεσσαλονίκη,1996, стр. 18.
5 Ари сто тел, Ме та фи зи ка (пре вео Бла го је вић У. Сло бо дан), Pa i de ia, Бе о град, 1000а 9, и 1075b 2–26.
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Ина че, пр ви ко ји је упо тре био реч „бо го сло вље“ (θεολογία) у ди ле ми о „на че ли ма 
за го вор о бо го ви ма“ (οἱ τύποι περὶ θεολογίας)6 био је Пла тон у чу ве ној Др жа ви где 
је кри ти ко вао до та да шње по ли те и стич ке мит ске пред ста ве, „опа сне за мла дог чо-
ве ка“ и за це ло куп ну на род ну по бо жност7. А дру ги вр ло би тан де таљ из овог ан-
тич ког пе ри о да вре дан по ме на, би ла би кла си фи ка ци ја на у ка по Ари сто те лу. На и-
ме, овај ве ли ки фи ло соф у свом чу ве ном де лу Ме та фи зи ка по ред фи зи ке и ма те ма-
ти ке, и те о ло ги ју свр ста ва у ред на у ка8. Већ одав де уочи ли смо два бит на мо мен та: 
а)Бо го сло вље има ту моћ да уни шти и кри во пред ста ви сли ку о Бо гу (пла то нов ска 
пер спек ти ва); б) Ко ли ко год не чи ја тра ди ци ја, на род на ве ро ва ња, кул то ви и оби-
ча ји, по ку ша ва ју да пред ста ве Бо га, бо го сло вље ипак мо же да се уоб ли чи и као на-
у ка (ари сто те лов ска пер спек ти ва).

1.2 Бо го сло вље у хри шћан ском све ту
 Еви дент но је да „бо го сло вље“ као по јам ни је плод хри шћан ског ства ра ла штва. Ка-
ко при ме ћу је са вре ме ни грч ки те о лог, реч „бо го сло вље“ не спо ми ње се чак ни у јед-
ној би блиј ској књи зи а на ро чи то не у не кој од књи га Но вог за ве та9. Упо тре ба тер-
ми на „бо го сло вље“ по чи ње са Апо ло ге ти ма, ко ји су по ку ша ли реч ни ком сво је грч-
ке кул ту ро ло шке сре ди не да при бли же Исти ну је ван ђе ља10. И опет у књи жев но-
сти тих пр вих хри шћан ских пи са ца, Хо мер и Хе си од ће се и да ље сма тра ти бо го-
сло ви ма, уоста лом као и ан тич ки фи ло со фи. Ме ђу тим, по што бо го слов ство ва ти 
(θεολογεῖν) зна чи го во ри ти о Бо гу, ни су Гр ци као на род би ли уса мље ни у та квом 
„го во ре њу„о Бо гу, већ и Вар ва ри, тј. Ва ви лон ци, Пер си јан ци су та ко ђе бо го слов-
ство ва ли, ка ко ка же Ори ген11.

Пр ви ко ји ће пре ки ну ти ово не у год но устру ча ва ње пре ма па ган ској тра ди ци-
ји, би ће св. Ата на си је Ве ли ки, ко ји ће за све њих отво ре но ре ћи : „Они бр бља ју а не 
бо го слов ству ју“12. Не где упо ре до са пој мом „бо го сло вља“ ко ји се од но сио на ан тич-
ке ства ра о це, све ти оци из пе пе ла по ди жу пот пу но но во по и ма ње бо го сло вља, на-
во де ћи но ве ју на ке ко је ће на зи ва ти бо го сло ви ма, а ко ји су од са да би блиј ске лич-
но сти. То су сад пре вас ход но ста ро за вет ни па три јар си, про ро ци, а од мах за тим 
апо сто ли Хри сто ви и пи сци но во за вет них књи га, ка ко се то на во ди код св. Ме то-
ди ја Олимпског13. 

Ев се ви је Ке са риј ски го во ре ћи о истин ским бо го сло ви ма, ка же: „ је вреј ски бо-
го сло ви и про ро ци“14, или још ра ни је св. Ју стин Му че ник ка же да па три јарх Авра-

6 Пла тон, Др жа ва (пре вод: др Ал бин Вил хар и др Бран ко Па вло вић), БИГЗ, Бе о град, 1993, 379а.
7 Исто, 378аb.
8 Ари сто тел, Ме та фи зи ка (пре вео Бла го је вић У. Сло бо дан), Pa i de ia, Бе о град, 2007, 1026а 19.
9 Κωνσταντίνου Β. Σκούτερη, Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ „ΘΕΟΛΟΓΙΑ“, „ΘΕΟΛΟΓΕΙΝ“ , „ΘΕΟΛΟΓΟΣ“ , ΟΡ-

ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΒΙΛΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ, 1988, стр.27.
10  Ви ди: EDU ARD LOH SE, ΕΠΙΤΟΜΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (пре вео Σάββας Ἁγουρί-

δης), ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 2002, стр. 14.
11  Τοῦ Ωρηγένη, ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΣΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, PG 16, 3106 B: „Οἱ δὲ ἐνδοτέρω τῆς αληθεί-

ας νομίσαντες γεγονέναι Πέρσι ἔφασαν τὸν Θεὸν εἶναι φωτεινόν, φῶς ἐν ἀέρι συνεχόμενον. Οἰ δὲ Βαβυλώνοι 
τὸν Θεὸν σκοτείνὸν εἶναι, ὄπερ καὶ αὐτὸ τοῦ ἑτέρου ἐπακολούθημα φαίνεται∙ νυκτὶ γὰρ ἐπακολουθεῖ ἡμέρα, 
τῇ δὲ ἠμέρα νύξ. Αἰγύπτοι δὲ πάντως ἀρχαιότεροι εἶναι νομίζοντες τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν ψηφίσαντες τά τε 
διαστήματα τῶν μοιρῶν ἐξ ἐπιπνοίας θειοτάτης ἔφασαν τὸν θεὸν εἶναι μονάδα ἀδιαίρετον καὶ αὐτὴν ἑαυτὴν 
γεννῶσαν, καὶ ἐξ αὺτῆς τὰ πάντα κατασκευέσθαι “,  такође  у Проти в Келса, PG 11, 1176B: „…δῆλον, ὄτι καὶ 
Σωκράτους καὶ Πλάτωνος καὶ Πυθαγόρου καὶ Φερεφύδου καὶ ὦν πρὸ βράχεος ὔμνησε θεολόγων“ али и „…
ἐκτίθεται Περσῶν θεολογία…ὤς φησι Περσῶν τοῦ Μίθρου…“ PG 11,1325A и н а друг ом месту : „…μύθου δι-μύθου δι-
δάσκαλοι οἱ κατ’αὐτὸν σοφώτοι Αἰγύπτοι…“ PG 11, 696 ABC.

12  ’Аθανασίου τοῦ Μεγάλου, Κατά εἰδώλων PG 25, 40 CD.
13  ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ, PG 18, 124 B
14  Τοῦ Ευσέβιου τοῦ Καισαρείας ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ PG 21, 1181 D.
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ам „пр ви је ко ји се на зи ва бо го сло вом“15. Код по ме ну тог Ев се ви ја Ке са риј ског у ред 
бо го сло ва убра ја ју се : Но је, Авра ам, Исак, Ја ков…16. 

У све му то ме из два ја се јед но ин те ре сант но ме сто св. Гри го ри ја Чу до твор ца 
Нео ке са риј ског ко ји ка же да су про ро ци истин ски бо го сло ви, ко ји не ма ју ћи ни ка-
кву шко лу ипак су про по ве да ли „реч Бо жи ју и ми стич ну“17. Про ро што ће по ста-
ти глав на ка рак те ри сти ка пра во слав не те о ло ги је и сип то ма тич но је, ка ко ка же Ге-
ор ги је Манд за ри дис (*1935), да тро ји ца све ти те ља Јо ван, Гри го ри је и Си ме он, ко ји 
но се на зив „Бо го сло ви“, исљу чи во се та ко на зи ва ју због ха ри змат ског и про роч ког 
ка рак те ра њи хо вог бо го сло вља18. Све ово мо же да зна чи да:

1) Бо го сло вље као про роч ка ха ри зма са ма по се би упу ће но је на Хри ста, у чи јој лич но-
сти се ис пу њу је сва ко про ро штво. (св. Гри го ри је Па ла ма у ди ја ло гу са му сли ма ни ма 
ка же да Му ха мед ни кад не ће би ти про рок, за то што он с Хри стом и је ван ђе љем Ње го-
вим, не ма ни шта за јед нич ко19).

2) Бо го сло вље као про роч ка ха ри зма, ме то до ло шки и са др жај но, увек се упу ћу је на бу-
дућ ност, об ра ђу је и све до чи бу дућ ност. Оту да ње го ва ве ли чан стве ност на спрам дру-
гих на у ка (св. Ва си ли је Ве ли ки сма тра про ро ке истин ским те о ло зи ма за гле да ним у бу-
дућ ност 20).

3) Бо го сло вље као про роч ки дар, не зна чи ви ше го во ри ти о Бо гу, као код Гр ка и Вар ва-
ра, не го сâм Бог го во ри кроз сво је про ро ке, тј. бо го сло ве. Ка ко ка же ап. Па вле : „Бог 
ко ји је из дав ни на мно го пу та и ра зним на чи ни ма го во рио оци ма пре ко про ро ка. У 
ове по сли јед ње да не го во рио је на ма пре ко Си на, ко је га по ста ви  на сљед ни ком све га“  
(Је вр 1,1–2).

Да кле, Хри стос је бо го слов над бо го сло ви ма, или ка ко ка же св. Ата на си је Ве ли ки:
 „Онај ко ји бо го слов ству је и ко ји нам Бо га по ка зу је, Син је Очев, Го спод наш Исус Хри-
стос“21. Ме ђу тим, ов де мо же да се на мет не пи та ње по ре кла и из во ра Хри сто ве те о ло ги-
је; или она ко ка ко су се чу ди ли Ју деј ци : „Ка ко овај зна књи ге а ни је се учио?“ (Јн 7,15)

1.3 Бо го сло вље и ака де ми зам
Оп ште је по зна то да се ака де ми зам у бо го сло вљу ве зу је за за пад ну схо ла сти ку, ка-
да је оно на пу сти ло цр кве ни ам вон те пре шло за школ ске ка те дре и та мо се свр ста-
ло у јед ну од мно штва на у ка у слу жби ис пи ти ва ња „објек тив не“ исти не22. У на ше 
вре ме се с пра вом чу је при го вор на ака де ми зам. Ме ђу тим, сти че се ути сак да ка да 

15  Διάλογος πρὸς τὸν Ἰουδαῖον Τρύφωνα, PG 6, 736 BC.
16  Ви ди: PG 21 521 A- 525 D.
17  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, ΕΙΣ ΩΡΙΓΕΝΗΝ ΠΡΟΣΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗ

ΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, PG 10, 1093 C. Јед на ко ин те ре сант ним сма тра мо и ме сто Ва си ли ја Ве ли ког у ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ, PG 3O, 125 AB: „Πῶς δὲ καὶ ο Βαλαὰμ προφητεύει καὶ Καϊφας; Ὅτι 
κακεῖνει τοὺς πειθομένους εἶχον∙καὶ ὁ μὲν ὡς ἀρχιερεὺς, ὁ δὲ ὡς μάντις. Οὐ γὰρ ψυχῆς καθαρότης ἐνταῦθα, 
οὐδὲ διαύγεια νοῦ ἐνορῶντος θεὸν, καὶ τὴν ἐκεῖθεν δύναμιν ἐπισπῶντος∙ ἀλλ’ οἰκονομικῶς ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος, 
οὐ κατὰ τὴν ἀξίαν, ἀλλὰ πρὸς τὸν καιρόν, Ζητήσεις δὲ εἰ τὰ παρὰ τῷ Ἡσαϊᾳ καὶ τῷ Ἰεζεκίηλ ὀπτασίαι εὶσὶ, διὰ 
τοιῶνδε φαντασιῶν ἑωραμέναι, ἢ θεολογίαι, δι’αἰνιγμάτων τοῦ Πνεύματος τὰ τῆς θεότητος ἡμἴν ιδιώματα κα-
ταγγέλλουσαι;“.

18  Ви ди: Γεοργίου Ἱ. Μαντζαρίδη, Ορθόδοξη θεολογία και κοινωνική ζωή, Π.Πυρναρᾶ, θεσσαλονίκη, 1996, стр.34
19  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Δ’, Πρὸς τὴν ἑαυτοῦ Ἐκκλησίαν, Π.Χρήστου, Θεσ-

σαλονίκη, 1988, 24, 5–10, стр. 135 : „Διὰ ταῦτα τοίνουν ἡμεῖς πιστεύομεν τῷ Χριστῷ καὶ τῷ εὐαγγελίῳ αυτοῦ. 
Τὸν δὲ Μεχούμετ οὔτε παρὰ τῶν προφητῶν εὑρίσκομεν μαρτυρούμεν οὔτε τι ξένον εἰργασμένον καὶ ἀξιόλο-
γον πρὸς πίστιν ἐνάγον. Διὰ τοῦτο οὐ πιστεύομεν αὐτῷ οὐδὲ τῷ παρ’αυτόῦ βιβλίῷ“.

20  Βασιλείου τοῦ μεγάλου, ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ, PG 3O, 124 B: „Διὸ καὶ οἰ προφῆται 
ἔμροσθεν βλέποντες ἐκαλοῦντο, παρὰ τὸ ὡς παρόντα τὰ μέλλοντα προορᾷν“.

21  Αθανάσιος ο Μέγας, Κατὰ Αρειανῶν PG 26, 32A.
22  Ви ди: Ali ster Mc Grath, Uvod u kr šćan sku te o lo gi ju (pre veo Zo ran Gro zda nov),EX LI BRIS, Ri je ka, 2006, 

стр.63–65.
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се го во ри о ака де ми зму у те о ло ги ји, вр ши се ло ша иден ти фи ка ци ја ака де ми зма са 
уче но шћу или обра зо ва њем као та квим. Да кле, ни је рет ко ми шље ње да на уч но, тј. 
ме то до ло шко фор ми ра ње бо го сло вља прет по ста вља не што не пра во слав но, а на су-
пот ње му као ан ти под сто је не пи сме ни али бла го дат ни стар ци са сво јим ду хов ним 
опи том, ко ји се сма тра истин ским бо го сло вљем. 

Ина че, пр ви ко ји је под ву као ја сну гра ни цу из ме ћу Цр кве и Ака де ми је био је 
Тер ту ли јан, са чу ве ном ре че ни цом: „Шта има Цр ква са Ака де ми јом; Ати на са Је-
ру са ли мом?“23. Али ка ко он да да про ту ма чи мо ве ли ку обра зо ва ност и уче ност св. 
ота ца?

Исти на је да су на Ис то ку ве ли ки аскет ски оци има ли „спе ци фи чан“  став пре-
ма обра зо ва њу. Та ко чи та мо у Ста реч ни ку за стар ца Ар се ни ја, ко ји је имао сво 
је лин ско и рим ско обра зо ва ње али ни је био за до во љан, јер то ни је истин ска му-
дрост24. Дру ги ве ли ки аске та, св. Јо ван Ле ствич ник ка же: „они ма ко ји пла чу не при-
ли чи ба вље ње бо го сло вљем (оὐχ αρμόζει πενθοῦσι θεολογία) јер се ти ме упро па шћу-
је људ ски плач, док онај ко ји се ба ви бо го сло вљем из гле да као чо век ко ји седи за 
учи тељ ском ка те дром...“25. Док св. Си ме он Но ви Бо го слов узи ма ју ћи ове Ле ствич-
ни ко ве ре чи, да је им но ви сми сао јер на по слет ку ипак ве ли ча бо го сло вље над по-
ка ја њем26. 

Ме ђу тим ни је ов де у пи та њу бор ба Цр кве про тив обра зо ва ња или Пла то но ве 
Ака де ми је уки ну те Ју сти ни ја ном 529 год. Ра ди се о ду ху, мен та ли те ту, си сте му ко ји 
се са мо за до вољ но за тва ра у сво ју ме то до ло ги ју ми сле ћи да ис цр пљу ју и по след њу 
исти ну овог све та, а шта пред ста вља ака де ми зам у сво јој пу но ти27. Он се за тва ра у 
свој па ра лел ни уни вер зум пот пу но без о се ћа јан пре ма на шем све ту у ко јем ца ру ју 
су зе, му ка и бол. Ака де ми зам пре ма то ме пред ста вља пот пу но уда ља ва ње од жи во-
та; од ствар но сти. Оту да, ака де ми зам ни је са мо про блем те о ло ги је, не го и фи ло со-
фи је, ка ко ука зу је Мар тин Хај де гер (1889–1976)28.

Ака де ми ја у сми слу обра зо ва ња, пи сме но сти, уче но сти ни ка да ни је би ла не-
при ја тељ Цр кве, или ка ко при мје ћу је Вер нер Вил хелм Је гер (1888–1961) у де лу Ра
но хри шћан ство и грч ко обра зо ва ње: „Хри шћан ство ко ри сте ћи ин тер на ци о нал ну 
кул ту ру као сво ју осно ву, оно на свет до но си но во обра зо ва ње чи ји из вор је бо жан-
ски Ло гос, Реч ко јом је ство рен овај свет“.29 Ово све зна чи да те о ло ги ја је сте на у ка, 
али ипак пре ва зи ла зи гра ни це јед ну обич не на у ке. Она је ши ра од сва ке фи ло со-
фи је, на у ке, ме то до ло ги је, епи сте мо ло ги је итд. Она је уте ме ље на на Хри сту; на те-
лу Хри сто вом. Ин те ре сант но ту ма че ње има св. Мак сим Ис по вед ник, ко ји ка же да 
пре ма нат пи су на Кр сту, (где је би ло обе ше но Хри сто во те ло): „Спа си тељ се као 

23  Ter tul lien, De pra e scrip ti o ne ha e re ti co rum, So ur ces Chre ti en nes 46, VII, 9, 30: „Qu id er go At he nis et Hi e-
ro somys? qu id aca di mae et ec cle si ae ?“.

24  Ви ди : АΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ, PG 65, 89 Α ς΄.
25  TOΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΞ PG 88, 805 CD.
26  Συμεών τοῦ νέου Θεολόγου, Ἔτερα κεφάλαια γνωστικά τε καὶ θεολογικὰ κε’, SO UR CES CHRE TI EN NES 

51, α’ 1.5, стр.102 : „Οὔτε τῷ θεολογοῦντι ἁρμόζει μετάνοια οὔτε τῷ μετανοοῦντι θεολογία∙ καθόσον γὰρ ἀπέ-
χουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, κατὰ τοσοῦτον ὑψηλότερα ἡ θεολογία τῆς μετανοίας ἐστίν“.

27  Ви ди: ΝΙΚΟΥ Α. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Α, Π.ΠΟΥΡΝΑΡΑ, 2007, 
стр. 150.

28  Мар тин Хај де гер, Он то ло ги ја, (пре вео Ча слав Д. Ко при ви ца), Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2007,стр.66:„Ова 
објек тив на, на уч на фи ло со фи ја, ко ја ну ди пра ву си гур ност, да ље је то ли ко по вр шна спрам жи во та, уче-
њач ка ствар ко ја се гу би у не кој „по над“ жи во та деј ству ју ћој тран сце де ци ји да је упра во она „жи вот“ 
та ко ре ћи ухва ти ла“. 

29  Wer ner Ja e ger, Early Chri sti a nity and Gre ek Pa i de ia, The Belk nap press of Har vard Uni ver sity Press, Cam-
brid ge, Mas sac hu setts, Lon don: Ox ford Uni ver sity Press, 1962,стр.63–64.
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узрок прак тич не и при род не фи ло со фи је по ка зу је. Сто га је нат пис грч ким, је вреј-
ским и рим ским сло ви ма био ис пи сан. Рим ским због прак тич не фи ло со фи је, грч-
ким због при род них те о ри ја, је вреј ским због бо го слов ске ми ста го ги је…“30 Ко нач-
но, шта је то што има бо го сло вље а што Ака де ми ја не ма ни јед ним сво јим дeлом? 
Ге ор ги је Фло ров ки (1893–1979) ка же да је то От кри ве ње, Реч Бо жи ја, фун да мент бо-
го сло вља. Да кле, бо го сло вље све до чи От кри ве ње31. Ака де ми зам у том сми слу има 
про блем са бо го сло вљем, ако и при хва ти чи ње ни цу От кри ве ња, увек га сме шта 
као ствар про шло сти а ни ка ко не факт са да шњо сти или још ви ше бу дућ но сти. Ка-
ко при ме ћу је Ге ор ги је Март зе лос (* 1948) ака дем ски дух у вре ме св. Си ме о на Но вог 
Бо го сло ва, зна чио је пот пу но од у ста ја ње од ве ре32. Хри шћан ски уче ња ци тог до ба 
сма тра ли су мал те не да Бог апо сто ла тј. Бог пр ве Цр кве ни је исти као код њих у 10. 
и 11. ве ку. На и ме, по њи хо вом убе ђе њу, ра ној Цр кви се Бог ја вљао, тј. от кри вао, а 
са да то ви ше не ра ди.

1.4 Мој си је као истин ски бо го слов
По ред мно гих би блиј ских лич но сти ко ји су има ли ис ку ство Бо га ко ји се от кри ва, 
у све то о тач кој књи жев но сти, Мој си је не ка ко за у зи ма по себ но ме сто. Та ко св. Гри-
го ри је Ни ски, бо го сло вље као „го ру оди ста уз ви ше ну и не до сти жну“ ве зу је за лик 
Мој си јев 33, а Кли мент Алек сан дриј ски ка же: „Мој си је, тај бо го слов и про рок“34, док 
Ев се ви је Ке са риј ски про сто ка же : „Ве ли ки бо го слов Мој си је“35, а св. Гри го ри је Бо-
го слов са ве ту је: „[…] ако хо ћеш да бо го слов ству јеш, бу ди као Мој си је“36. У че му се, 
да кле, са сто је те Мој си је ве те о ло шке спе ци фич но сти? Св. Гри го ри је Ни ски, ко ји је 
на пи сао це лу књи гу о крај њим до ме ти ма бо го сло вља на во де ћи при ме ре из Мој-
си је вог жи во та, ка же да је он у Цр кву унео „еги пат ско бла го“, тј. ве ли ко обра зо ва-
ње, ко јим је сво је вре ме но ње гов брат св. Ва си ли је Ве ли ки, сле ду ју ћи Мој си ја, про-
сла вио Цр кву37. Да кле, ди ле ма око обра зо ва ња и уче но сти не по сто ји, јер она у ра-
ној Цр кви ни кад ни је ни по сто ја ла, ка ко твр ди Емил Бру нер ( 1889–1966)38. Ме ђу-
тим оно што Мој си ја из два ја од свих, је сте да је он „бо го ви дац“, тј. да је имао ис ку-
ство „Оно га ко ји је сте“ (Изл 3,14); сâмо га Бо га, и го во рио с Њим „као што го во ри 
чо вјек с при ја те љем сво јим“(Изл 33,11). Oво ме сто је ин те ре сант но јер је пре суд но 
за те о ло шке раз ли ке и раз ми мо и ла же ње Ис то ка и За па да, по сво јим бо го слов ским 
ка рак те ри сти ка ма. Та ко нпр. То ма Аквин ски (1225–1274) у Мој си је вом бо го ви ђе њу 
ви ди те мељ и по твр ду Ари сто те ло вих „пет на чи на (пу те ва)“ да се до ка же Бо жи је 
по сто ја ње (qu od De um es se, qu in que vi is pro ba ri po test) ве ли ча ју ћи при том спо соб-
ност ра зу ма на том пу ту „при род не те о ло ги је“39, док Жан Кал вин (1509–1564) у сво-
јим Ин сти ту ци ја ма на су прот Аквин цу о Мој си је вом ис ку ству ка же да ни је дан чо-

30  ΜΑΞΙΜΟΥ TOY ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Περὶ θεολογίας καὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Υίου Θεοῦ,  PG 90, 
1172 AB.

31  ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, ΑΘΗΝΑ,1989,стр. 53.
32  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ,Η ΘΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΥΜΕΩΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΟΛΟΓΟ, ΑΝΑ-

ΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗ-
ΝΩΝ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ, 2004, стр. 130.

33  Ви ди: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗ, Εἰς τὸν βίον τοῦ Μωϋσέως, PG 44, 373 D- 374A.
34  Στρωμάτα, PG 8, 893B-896A.
35  Ευσεβίου Καισαρείας, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, PG 21, 517 B.
36  Λόγος 28, PG 36, 29B.
37  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ, Εἰς τὸν βίον τοῦ Μωϋσέως PG 44, 360C.
38  Ви ди: Emil Brun ner, Dog ma tik I, Zwin gli-Ver lag, Zürich, 1960, стр. 70.
39  Sum ma The o lo gi ae I, qu a est. II, ar tic. III. О то ме ви ше по гле да ти: Ja ro slav Pe li kan, The Growth of Me di e

val The o logy, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go and Lon don, 1978, стр. 289.
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век ни је до сти гао зна ње „истин ске и здра ве док три не (као Мој си је), осим ако ни-
је био уче ник Пи сма“40. Ка рак те ри сти ка пра во слав ног бо го сло вља би ла би она ко ју 
на по ми ње ста рац Со фро ни је Са ха ров (1896–1993), ја вља ју ћи се да кле Мој си ју као 
„Онај ко ји је сте“, Ап со лут ни Бог се пр ви пут у овом све ту от кри ва као Ипо стас, тј. 
Лич ност41. 

Опи си овог до га ђа ја код све тих ота ца, по чев ши од св. Гри го ри ја Ни ског, пре ко 
Ди о ни си ја Аре о па ги та, св. Мак си ма, св. Јо ва на Да ма ски на, и св. Си ме о на па све до 
св. Гри го ри ја Па ла ме, иден тич ни су у јед ном: Мој си је је че тр де сет да на и исто то-
ли ко но ћи, пре би вао на Го ри, раз го ва рао са не из ре ци вим Бо гом, про во де ћи вре ме 
у по сту и мо ли тви, оста вља ју ћи да ле ко иза се бе ути ске зву ко ва и све тло сти42. Из 
овог раз го во ра са Ипо ста сним Бо гом, св. Гри го ри је Па ла ма ка же да је Мој си је са-
знао да је Бог ве чан и да је не-би ће од Ње га до би ло би ће, да кле свет је ство рен из 
не-би ћа и да је по зван да ту исти ну об ја ви сви ма43. Да кле, Мој си је је отац пр ве ко-
смо ло шке дог мат ске исти не. Ин те ре сант но при ме ћу је је дан за пад ни на уч ник, да 
Мој си јев уз ла зак на го ру, пут ка Бо гу, ка да оста вља иза се бе звук тру ба и бље шта-
ви ло све тло сти, озна ча ва Мој си јев ула зак у ср це ли тур гиј ске тај не44. „Сто га је по-
треб но да бо го слов нај пре по ста не цр кве ни, све то пре дањ ски, ли тур гиј ско-под ви-
жнич ки чо век, да би и ње го во бо го сло вље би ло истин ско све до че ње о ви ђе но ме и 
до жи вље но ме (1 Јн. 1,1–3; 2 Пе тр. 1, 16)”45,ка ко ка же срп ски бо го слов. Ово је те мељ 
пра во слав не те о ло ги је, где бо го сло вље као про роч ка ха ри зма, про све ће на и осве-
ће на, до би ја сво ју пу но ту.

Ко ли ко год Мој си је као си но ним за истин ско бо го сло вље био ве ли ки про рок, 
ко ли ко год по зна вао тај не Бо жи је и исти не овог све та, ста рац Со фро ни је ка же да 
је ње го во бла го то што је на кон тих 40 да на и но ћи, раз го ва ра ју ћи са жи вим (Ипо-
ста сним) Бо гом, „био по слан у Еги пат где се то ком че тр де сет го ди на ис цр пљи вао у 
мо чвар ној жа бо кре чи ни сит них стра сти оних ко је је тре ба ло спа са ва ти; оних ко ји 
то са ми ни су тра жи ли“46. Ко ли ко год ви со ко и ду бо ко би ло, упра во то тре ба стал но 
да чи ни и пра во слав но бо го сло вље.

Abstract: In this pa per we shall to uch upon so me is su es con cer ning the iden tity of the Ort ho dox 
the o logy. Mo re pre ci sely, we shall try to exa mi ne its po si tion to wards sci en ce as such and real li fe; 
in this we shall gi ve a spe cial at ten tion to the is sue of „aca de mism“ as a se ri o us thre at to the iden
tity of the Ort ho dox the o logy.

40  John Cal vin, In sti tu tes of the Chri stian re li gion, Vol. II, Presbyte rian bo ard of Chri stian edu ca tion, Phi la-
delp hia, стр. 82.

41  Ар хи ман дрит Со фро ни је, Ви де ти Бо га као што је сте, Ма на стир Хи лан дар,1996, стр. 39
42 Ви ди: Вла ди мир Ло ски, Бо го ви ђе ње,(пре вео Бог дан Лу бар дић), Ма на стир Хи лан дар, 2006,стр.19, ΓΡΗ-ΓΡΗ-

ΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗ, Εἰς τὸν βίον τοῦ Μωϋσέως, PG 44, 321 A, Δινισιοῦ Αρεοπαγίτου, ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΟ
ΛΟΓΙΑΣ, PG 3, 1001 Α, Μαξίμου τοῦ Ομολογητοῦ, Κεφαλαία περὶ θεολογίας καὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ 
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