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Дог ма и ду хов ност у бо го сло вљу о. Ју сти на По по ви ћа

Алек сан дар Сто ја но вић

Сажетак: Овај чла нак по ка зу је да је о. Ју стин По по вић це лог свог жи во та на гла ша вао 
да је хлад на ве ра у дог ма те без ду хов ног вр лин ског жи во та бес плод на и ја ло ва, као и ду-
хов ност без не по ко ле бљи ве ве ре у дог ма те, те веч не, у све му са вр ше не исти не Бо жи је. 
Дру гим ре чи ма, ду хов ност је сле па и уза луд на без дог ма та, јер они осве тља ва ју пут пре-
ма Го спо ду Хри сту и Ње го вом бо го чо ве чан ском жи во ту. У од но су пре ма ду хов но сти, 
ве ра у дог ма те увек пред ња чи, али при том је увек по треб но да бу де не рас ки ди во по ве-
за на са вр лин ским ду хов ним жи во том. Са мо у овом и ис кљу чи во у овом слу ча ју дог ма-
ти има ју он то ло шки ка рак тер и спа са ва ју ће по сле ди це за чо ве чан ство. Ка да ве ру пра ти 
пра ви цр кве ни (све то та јин ски и аскет ски) на чин жи во та, или ор то прак си ја, отва ра ју се 
две ри за ис ку ство ве ли чан ства ми стич ке и пло до но сне прак се, за жи вот у Ду ху Све том. 

Кључ не ре чи: Дог ма, ду хов ност, све то та јин ски, пра во жив но.

1.1 Не про ла зно и не за ста ри во бо го сло вље о. Ју сти на
Да нас ка да смо све до ци ве ли ког ду хов ног пре о бра жа ја срп ског на ро да, опет и још 
мно го пу та се тре ба мо се ти ти од но са из ме ђу дог ма та, тих веч них бо го чо ве чан ских 
исти на, и ду хов но сти. У по след ње вре ме овај од нос као да је ве зан и за про блем цр-
кве но сти и ду хов но сти. Као је дан од све тил ни ка Пра во сла вља ХХ ве ка, Ав ва Ју-
стин По по вић (1894–1979) је био оства ре ни и осве до че ни дог ма то но сац и ду хо но-
сац, са вр ше на ка ри ка на шег по ве зи ва ња са све то о тач ком тра ди ци јом Пра во сла-
вља, као што се и ка же у ње го вом тро па ру: „...жи во том сво јим и уче њем по ка зао 
се је си жи ва ри зни ца Ду ха“1. Ње гов сва ко днев ни све то та јин ски жи вот, и пре све га 
ње го во слу же ње и уче ство ва ње у Све тој Ев ха ри сти ји, али и ње гов ги гант ски на пор 
и жеђ за от кри ва њем ду хов них и вр лин ских ри зни ца Пра во сла вља, ве ли ки је пу-
то каз за нас, али и за ге не ра ци је ко је до ла зе. Ово све до чан ство о о. Ју сти ну и по сле 
три де сет го ди на од ње го вог упо ко је ња жи во је ши ром пра во слав не ва се ље не, ка ко 
у Грч кој, та ко и у Ру си ји, Ру му ни ји, Бу гар ској, у Ди ја спо ри, и по себ но на Све тој Го-
ри. Ав ва Ју стин при па да сви ма на ма, јер се и мо лио и мо ли за све нас. Овај и ова кав 
при ступ не ма за циљ да од ње га на пра ви не ког идо ла, не го да га свр ста у сам врх 
све то о тач ке тра ди ци је ХХ ве ка. Јер, преп. Ју стин Ће лиј ски ите ка ко има сво је ис-
так ну то ме сто ка ко ме ђу ве ли ка ни ма бо го сло вља та ко и ме ђу аскет ско-ду хов ним 
оци ма на ше епо хе. Као ре дак при мер са брао је у се би из ван ред не да ро ве бо го сло-
вља, све ште но слу же ња, ван ред не аске зе и иси ха стич ке ду хов но сти. 

Овај Све ти тељ, они жи ра стом, али пла ме ни ду хом, је вред но и упор но бла го-
ве стио Хри ста Бо го чо ве ка у да не огром них не да ћа срп ског на ро да: у Пр вом и Дру-
гом свет ском ра ту, али и ка сни је, у вре ме нај ве ћег бо го од ступ ни штва и обез бо же-
ња срп ског на ро да — за вре ме ко му ни стич ког пе ри о да. Бо го сло вље Ав ве Ју сти на 

1 Из тро па ра ко ји је са ста вио о. Ата на си је Си мо но пе триј ски, спо ме ни ца Чо век Бо го чо ве ка Хри ста, 
уре дио еп. Ата на си је, Бе о град 2004, 6.
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је осве до че но кр стом, не да ћа ма, под ви гом, ис по вед ни штвом и очи глед ним по зна-
њем Бо га, а не не ком су во пар ном и бе жи вот ном ака дем ском те о ло ги јом ко ја је ви-
ше ве ли ча ње се бе не го Бо га. Ње го ва љу бав, ода ност и по све ће ност пре ма Цр кви 
Бо жи јој као и ње гов тр но вит пут сво је вр сног три де се то го ди шњег за твор ни штва у 
ман. Ће ли ја ма су га удо сто ји ли огром не по пу лар но сти у пра во слав ном све ту. Јер, 
за и ста, ни ко као он ни је та ко бес ком про ми сно све до чио Хри ста Бо го чо ве ка у на-
шој епо хи, и то је зи ком пе сни ка, му дро шћу фи ло со фа и жи во том јед ног све ти те ља. 

1.2 Пра во слав на не рас ки ди вост исти на ве ре са здра вом ду хов но шћу
По уче њу о. Ју сти на2, док Све ти Дух не уђе и не обо жи људ ски дух, чо век не зна 
ни за што је ство рен, ни че му те жи, ни за што му је тај чо ве чан ски дух и дат, јед ном 
реч ју, не зна ни за што жи ви. Све до та да, за чо ве ка је све „та шти на и му ка ду ху“, 
по ре чи Про по вед ни ка3. Без Све то га Ду ха, људ ски дух ве не, по ста је ми кро скоп ски 
и бе зна ча јан, атро фи ра, су ши се, и при род но то ме, ни је спо со бан ни за шта ве ли-
ко, нат при род но, бе смрт но, веч но и бо жан ско. Та да се чо век као ка кав кр пељ уко-
па ва у овај свет, вре мен ски и про ла зан, и та кав веч но не ста ју ћи уми ре, а да ни кад 
пот пу но не иш че зне, јер не мо же да се вра ти у не би ће у пот пу но сти. По сто ја ње ван 
Ду ха Све то га је смрт за људ ски дух. Украт ко ре че но, то је ду хов на смрт. Без Све то-
га Ду ха жи вот људ ског ду ха је не пре кид на смрт, али без мо ћи и сна ге да се не ста не 
јед ном за сваг да, јед но веч но са мо у би ство, без си ле за пот пу ним са мо у ни ште њем4. 

Пра во слав на ду хов ност је не рас ки ди во ве за на за аске ти ку и аре то ло ги ју Пра-
во слав не Цр кве, ко је су, чак и по ми шље њу ино вер них, јед не од ње них нај леп ших 
укра са. Од нос дог ме и ду хов но сти мо жда је нај пла стич ни је об ја сни ти је ван ђел ским 
по ре ђе њем дог ма та са ло зом и, сход но то ме, ду хов но сти са чо ко том5. Без чо ко та, ло-
за је ја ло ва, не плод на и бес ко ри сна; и обрат но: чо кот ко ји је од се чен од ло зе, по чи ње 
да се су ши док пот пу но не уве не, јер не ма хран љи ве со ко ве без ко јих не мо же жи ве-
ти. С дру ге стра не, при ча о се ја чу и се ме ну нам ука зу је ка ко љу ди раз ли чи то при хва-
та ју бо го о от кри ве ну Исти ну6. Пр ви ма, по ре чи Го спод њој, ко ји не раз у ме ју, од но сно 
не ве ру ју, до ла зи ђа во и кра де по се ја но у ср цу њи хо вом, та ко да се не спа са ва ју. Код 
дру гих, ко ји ма су веч не исти не по се ја не на ка ме ни том ме сту, од но сно ко ји не ма ју 
ко ре на, ка да до ђе до не во ље или го ње ња са бла зне се и от пад ну. Код тре ћих су дог-
ма ти по се ја ни као у тр ње, јер не мо гу да се уз диг ну од бри га ово га све та, и те бри ге 
и пре ва ра бо гат ства им за гу ше по се ја но се ме, та ко да оста ју без ро да. За ове мо же-
мо ре ћи да пре не бре га ва ју су шти ну ду хов но-аскет ског жи во та, па упа да ју у зам ку 
ово га све та, ње го вог бо гат ства, су је те и уза луд но сти. На кра ју, код че твр тих су ре-

2 О од но су дог ма та и ду хов но сти у уче њу о. Ју сти на ви ди де таљ ни је у ма ги стар ској те зи ауто ра: Alek-
san dar Sto ja no vić, Δόγμα καί πνευματικότητα στή θεολογία τοῦ Ἰουστίνου Πόποβιτς, Θεσσαλονίκη 2006.

3 Проп. 1, 14.
4 Ју стин По по вић, Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве III, из да ње ман. Св. Ће ли је код Ва ље ва, Бе о град 1978, 334.
5 Јн. 15, 1–8. Ј. По по вић, Ту ма че ње Све тог Еван ђе ља по Јо ва ну, књ. 11, Са бра на де ла Све тог Ју сти на Но-

вог у 30 књи га, из да ње на след ни ка Оца Ју сти на и ман. Ће ли ја код Ва ље ва, Бе о град 2001, 169–175. О. Ју-
стин ов де из ме ђу оста лог ка же: „Ог ње на си ла ко ја спа љу је ко ров и тр ње гре ха у чо ве ку, те га та ко чи-
сти од све га што сме та да људ ска при ро да бу де пло до род на, и да ра ђа бо жан ски род, је сте реч Хри сто ва, 
еван ђе ље Хри сто во. Јер, у ре чи Хри сто вој при сут на је бо жан ска си ла ко ја очи шћу је од сва ке пр љав шти-
не и ду шу и те ло. Ре чи Хри сто ве „дух су и жи вот су“, и про го не из чо ве ка све што је те ле сно и смрт но. 
„Јер се сва ко ство ре ње Бо жи је осве ћу је реч ју Бо жи јом и мо ли твом“ (1 Тм. 4, 5). Пу сти ли чо век да жи-
ва реч Бо жи је Ре чи про стру ји кроз ње го во би ће, и по мо ли ли сво јим под ви зи ма на том пу ту кроз ње-
го во би ће, она га за и ста очи шћа ва од сва ке пр љав шти не. За то Спас и ве ли уче ни ци ма сво јим: Ви сте 
већ очи шће ни реч ју ко ју вам го во рих“, исто, 171.

6  Мт. 13, 3–23; Мк. 4, 3–9; Лк. 8, 5–15. Ту ма че ње ви ди у: Ј. По по вић, „Бе се да у Не де љу 21. по Пе де сет ни-
ци“ (из ре че на 1964. год. у ма на сти ру Ће ли је), у Не дељ не бе се де, књ. 2, Са бра на де ла..., Бе о град 1998, 174–
178. Та ко ђе, Ту ма че ње Све тог Еван ђе ља по Ма те ју, књ. 10, исто, 361–369.
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чи исти не по се ја не на до број зе мљи. Шта је та до бра зе мља? Уче ње Све му дрог Бо-
го чо ве ка Хри ста, овог је дин стве ног Чо ве ко знал ца, нај ја сни је све до чи да реч Бо жи ја 
у на ма не ми нов но мо ра да до но си пло да, кроз све те вр ли не, а по ве ли чи ни та лен та 
ко ји је сва ки од нас при мио. Да кле, ова по тре ба је он то ло шка и је ди на спа са ва ју ћа.

Уче ње о. Ју сти на о ду хов но сти не по зна је ни ка кву сен зи ти ви стич ку љу бав, већ 
са мо прак тич ну, де лат ну, и увек је ван ђел ску, бо го чо ве чан ску, кр сто но сну. На уста-
но вље њу Св. Ев ха ри сти је, на Тај ној ве че ри, Го спод је дао са вр шен пут за уче ство ва-
ње у овој нај ве ћој и све са бир ној Тај ни Цр кве, а то је кроз чу ва ње ње го ве ре чи, ње-
го вих исти на и ис пу ња ва њем за по ве сти: „Ако Ме љу би те, за по ве сти Мо је др жи те... 
Ко има за по ве сти Мо је и др жи их, то је онај ко ји Ме љу би; а ко ји Ме не љу би то га 
ће љу би ти Отац мој; и Ја ћу га љу би ти, и ја ви ћу му се Сам“7. Исто та ко, што се ти-
че Ње го вог је ван ђел ског уче ња, и дог ма та ко је оно но си, Го спод ка же: „Ако Ме не-
ко љу би, реч Мо ју др жа ће, и Отац мој љу би ће ње га; и ње му ће мо до ћи, и у ње му ће-
мо се на ста ни ти“8.

С дру ге стра не, по себ но тре ба на гла си ти да ого ље на ми сти ка не по сто ји у уче-
њу о ду хов но сти о. Ју сти на, као што по сто ји у не ким ре ли ги о зним и фи ло соф ским 
си сте ми ма. Та ко ђе, не ма ни тра га од ори ге ни стич ког или ева гри јев ског ин те лек ту-
а ли зма. Ду хов ност код о. Ју сти на је увек све то ду хов ска и све то та јин ска, а ако не ка 
ми сти ка и има ме ста у ње го вом уче њу, она је не рас ки ди во ве за на за ду хов но ис ку-
ство Све тих тај ни и жи вот у њи ма и кроз њих. Од нос дог ма та, Све тих тај ни и са ме 
ду хов но сти, ко ја се код ње га увек из јед на ча ва са цр кве но шћу, ова ко је де фи ни сао: 
„Ако би се све тај не ве ре хри шћан ске, све тај не Но во га За ве та, За ве та Бо го чо ве ка 
Хри ста, и све тај не Цр кве Хри сто ве, Цр кве Бо го чо ве ка, мо гле све сти на јед ну тај-
ну, он да је та тај на — Све та Тај на Ев ха ри сти је, Све та Ли тур ги ја Цр кве... Јер је Све-
та Ли тур ги ја: Цр ква са Хри стом и у Хри сту, и Хри стос ме ђу на ма и у на ма“9. За то, 
уче ње о ду хов но сти Ав ве Ју сти на је увек хри сто цен трич но и мо же се из ра зи ти јед-
ном јед но став ном кри ла ти цом: „Све за Хри ста и Хри ста ни за шта“! 

1.3 Ве за из ме ђу Све те Ев ха ри сти је и ду хов но сти
По уче њу Ав ве Ју сти на, Св. Ев ха ри сти ја и оста ле Св. тај не ни ка да не ис кљу чу ју 
ду хов ност и аске зу. У са мој су шти ни ства ри, ду хов ност ни је ни шта дру го до жи-
вље ње оства ре ног ли тур гиј ског и све то та јин ског чо ве ка. Та ко ђе, ду хов ност је не-
пре кид на при пре ма и под виг за уче ство ва ње у Св. тај на ма, од свих пр вој Св. Ев-
ха ри сти ји. Она је про јек ци ја и све до чан ство Св. тај не кр ште ња, стал ни на пре дак у 
отро ји че њу и оцр ко вље њу чо ве ка. 

По зна то је и по ре ђе ње ко је је о. Ју стин на пра вио из ме ђу „те ле сног“ и „ду хов-
ног“ чо ве ка, ту ма че ћи Св. Апо сто ла Па вла10. Те ле сни чо век је чо век од овог све та, 

7 Јн. 14, 15;21. Ви ди прет ход но Ј. По по вић, Ту ма че ње Све тог Еван ђе ља по Јо ва ну, Са бра на де ла..., исто, 
књ. 11–12, 161–165.

8 Исто, 14, 23.
9 Ј. По по вић, „О овом пре во ду све тих Ли тур ги ја“, по го вор у пре во ду ли тур ги ја: Бо жан стве не Ли тур

ги је, Бе о град 1978, 223; и у: Ту ма че ње По сла ни це Пр ве и Дру ге Ко рин ћа ни ма Све то га Апо сто ла Па вла, 
књ. 13, Са бра на де ла..., исто, 147–148. У ве зи са овом те мом ви ди оп шир ни је: Не над Ми ло ше вић, „До-
при нос ар хи ман дри та Ју сти на По по ви ћа уна пре ђе њу ли тур гиј ске све сти код Ср ба“, Збор ник ра до ва 
„Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку: ис тра жи вач ки про бле ми и ре зул та ти“, књ. 3, Пра во слав ни бо го-
слов ски фа кул тет, Бе о град 2008, 47–53.

10  Ј. По по вић, Ту ма че ње по сла ни ца Пр ве и Дру ге Ко рин ћа ни ма..., исто, 38–41. У ве зи исте те ме, о. Ју стин 
је у свом 3. то му „Дог ма ти ке“ на пи сао: „Ко је те ле сни чо век? То је чо век ко ји упор но оста је при сво јој 
чо ве чан ској при ро ди; ко ји не ће да јој до да бо жан ску при ро ду, да је Бо гом обо га ти, про ши ри, обе смр-
ти, обо жи, уса вр ши, до вр ши. То је чо век ко ји оста је са мо при сво ме ду ху људ ском, и не ће да му до да 
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идо ло по кло ник овог све та, ко ји се бе схва та са мо као те ло, или са мо као осе ћа ње, 
или са мо као ум, или са мо као во љу, или са мо као рад. По о. Ју сти ну, та кав чо век је 
ве ран зе мљи и цео по гре бен у зе маљ ско. Св. Апо стол Па вле ка же: „А те ле сни чо век 
при ма што је од Ду ха Бо жи је га; јер му је лу дост и не мо же да раз у ме, јер се то ис пи-
ту је ду хов но. Ду хо ван пак све ис пи ту је, а ње га са мог ни ко не ис пи ту је“11. 

Та ко, ду хов ни чо век је фи ло соф Ду ха Све тог, ду хо но сац, ко ји се као члан Цр-
кве це лим сво јим жи во том не пре ста но уду бља ва у тај ну Бо го чо ве ка, тај ну ко ја 
оста је не по зна ни ца за не цр кве ног, те ле сног чо ве ка. Те ле сни љу ди не раз у ме ју ду-
хов не, а ни са мог Бо га, јер не мо гу да се уду бе у тај ну сво га жи во та и сво га би ћа. 
Ду хов ни чо век сти че Ду ха Све тог кроз Све те тај не и чу ва га као бес цен-бла го кроз 
Све те вр ли не. Са мо на та кав на чин је дан хри шћа нин мо же да по ста не ду хо но сац, 
да бу де во ђен Све тим Ду хом, да ис пи ту је „ду би не Бо жи је“12 у све тај ни Хри ста Бо-
го чо ве ка, и да „уко ре њен и уте ме љен у љу ба ви“ раз у ме свим сво јим би ћем, и то „са 
сви ма Све ти ма, шта је ши ри на и ду жи на, и ду би на и ви си на“13 Лич но сти Го спо да 
Хри ста и све га бо го чо ве чан ског. И са мо та ко Све тим Ду хом сти че „оно што око не 
ви де, и ухо не чу, и у ср це људ ско не до ђе“14, обо га ћен „у сва кој му дро сти и раз бо-
ри то сти“15 и „сва кој ре чи и сва ком зна њу“16.

1.3 Да ле ко ви дост о. Ју сти на у ве зи са мо дер ном то ко ви ма бо го сло вља
Оно што чу ди ве о ма у на шем но ви јем бо го сло вљу је чи ње ни ца да се ма ло или ни-
ма ло не пи ше о ипо ста сној те о ло ги ји о. Ју сти на, а та ко ђе ни о ње го вом уче њу о он-
то ло шком про бле му жи во та и смр ти, као и још не ким слич ним пи та њи ма. О. Ју-
стин се за чу ћу ју ће озбиљ но хва тао у ко штац са овим про бле ми ма већ у сво јој пр-
вој док тор ској ди сер та ци ји „Фи ло со фи ја и ре ли ги ја Ф. М. До сто јев ског“ (1919)17. С 
дру ге стра не, у ње го вој дру гој ди сер та ци ји „Про блем лич но сти и по зна ња по уче-
њу Св. Ма ка ри ја Еги пат ског“ (1926), али и не ким ка сни јим де ли ма као што су нпр. 
„Гно се о ло ги ја Св. Иса а ка Си ри на“ (1927) и „Фи ло соф ске ур ви не“ (1955)18, о. Ју стин 
је на ди ван на чин об ја снио мно ге тај не пој ма лич но сти, и то та ко да да на шњем 
чи та о цу, упу ће ном у мо дер не то ко ве бо го сло вља, мо же из гле да ти за пре па шћу ју ће. 

Ду ха Бож је га, Ду ха Све то га, ко јим се је ди но дух људ ски мо же пре по ро ди ти, об но ви ти, пре о бра зи ти, 
осве ти ти, и та ко спа си ти свог со лип си стич ког па кла. Дру гим ре чи ма: те ле сни чо век је ху ма ни стич ки 
чо век, ко ји хо ће чи стог чо ве ка, без при ме се иче га Бож јег, бо жан ског, бе смрт ног, ве чи тог. То је чо век 
ве ран зе мљи, сав уко пан у зе маљ ско, по пут Ни че о вог над чо ве ка и Ру со вље вог, Тол сто је вог, на ту ра ли-
стич ког при род ног чо ве ка. То је чо век ко ји твр ди: те ло сам и са мо те ло; или: чу ло сам, и са мо чу ло; ра-
зум сам, и са мо ра зум; или: во ља сам, и са мо во ља, рад сам, и са мо рад. Јед ном реч ју, то је чо век без Бо-
га, без бо жан, и не зна бо жан. Та кав чо век, раз у ме се, не при ма оно што је од Ду ха Бож је га; за ње га је све 
то — глу пост, бу да ла шти на, лу до ри ја, лу дост — μωρία”, Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве III, исто, 296.

11  1 Кор. 2, 14–15.
12  1 Кор. 2, 10.
13  Еф. 3, 18.
14  1 Кор. 2, 9.
15  Еф. 1, 8.
16  1 Кор. 1, 5.
17  Као што је по зна то, ова пр ва ди сер та ци ја ни је би ла при хва ће на на Окс форд ском уни вер зи те ту, због 

ја сне кри ти ке за пад не (у при лич ној ме ри „ве ли ко ин кви зи тор ске“) ци ви ли за ци је. Ипак, мо же се сло-
бод но ре ћи да је ова ди сер та ци ја јед на од нај бо љих, нај ду бљих и нај по зи тив ни јих кри ти ка Ф. М. До-
сто јев ског (1821–1881). По себ но тре ба ис та ћи и то да, што се ти че бо го слов ског и фи ло соф ског по ни-
ра ња у ду би не ми сли овог ге ни јал ног ру ског пи сца, о. Ју стин од свих до са да шњих кри ти ча ра и ту ма ча 
ве ро ват но не ма кон ку рен ци ју. Ина че, ова ди сер та ци ја је об ја вље на као по себ на књи га 1922–23. го ди не, 
а ка сни је, 1940. го ди не, штам па на је у оп шир ни јем из да њу, са но вим на сло вом: До сто јев ски о Евро пи и 
Сло вен ству.

18  Иако је штам па на тек 1955. го ди не, ова књи га је збир ка ње го вих тек сто ва ко ји да ти ра ју из пе ри о да 
из ме ђу два Свет ска ра та.
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Та ко ми, из гле да, и не по зна је мо чи ње ни цу ко ли ко је о. Ју стин још да ле ких два де-
се тих го ди на про шлог ве ка по ни рао у „про кле та пи та ња“19 људ ског по сто ја ња и на-
ла зио из ла зе из свих без из ла за у све по бед ној Лич но сти Бо го чо ве ка. Мо же мо сло-
бод но ре ћи, о. Ју стин је већ мно го че га ре као у сво јим де ли ма пре ве ли ких те о ло-
га да на шњег вре ме на, си гур но не све, али мно го то га, и то на је дан ви ше пе снич ки, 
мо жда и људ ски ји на чин. Ипак, он сву да оста је ду бо ко ми са о ни и као вул кан пло-
до но сни бо го слов, оста је фи ло соф ко ји не пре за ни од ка квог про клет ства огра ни-
че ног људ ског са зна ња.

О. Ју стин увек по тен ци ра да чо век не мо же би ти схва ћен као ин ди ви дуа, за ње-
га је чо век као би ће увек од но сни по јам — лич ност. Из чи та вог мо ра оде ља ка ко-
ји се ба ве овим пи та њем, ци ти ра ће мо са мо је дан: „Чо ве ку је дат са мо је дан из лаз из 
со лип си стич ке са мо за тво ре но сти: Бо го чо век Хри стос. То се оства ру је си лом бо го-
чо ве чан ске љу ба ви. Љу ба вљу чо век са вла ђу је гра ни це сво га его и зма и пре но си се-
бе у љу бље ног, ова пло ћу је се бе у дру гом. Та ко се вр ши истин ско сје ди ње ње чо ве ка 
са чо ве ком, чо ве ка са љу ди ма, чо ве ка са свим би ћи ма и тва ри ма. Кроз мо ли тву љу-
бав пре но си ду шу чо ве ко ву у Бо га, кроз ми ло ср ђе пре но си је у бли жње га, кроз бра-
то љу бље — у бра та, кроз чо ве ко љу бље — у чо ве ка, кроз жа ло сти вост — у сва би ћа 
и у сву твар“. Ов де се ја сно ви ди да пре по доб ни ће лиј ски Све ти тељ увек по сма тра 
не рас ки ди во ве за ну аре то ло ги ју, и с њом аске ти ку, са тај ном људ ског по сто ја ња, са 
тај ном људ ске лич но сти. Да ље, он на гла ша ва да ту ле жи и тај на истин ске чо ве чан-
ске гно се о ло ги је и ње них па ра ме та ра: „Хри сто ва си ла бо го ва пло ће ња је не ис црп-
ни из вор чо ве чи јег обо го чо ве че ња: чо век љу ба вљу пре но си се бе у дру ге љу де, ова-
пло ћу је се у њих, и на тај на чин по сти же истин ско по зна ње и Бо га, и љу ди, и тва-
ри: су бјект по зна ња љу ба вљу се ужи вљу је у објект по зна ња, ова пло ћу је се у ње га, 
сје ди њу је се с њим. То је бо го чо ве чан ски ре а ли зам. На су прот ње му сто је сви оста-
ли гно се о ло шки прав ци хо ми ни стич ког ду ха. Они др же чо ве ка у со лип си стич ком 
па клу „чи стог“ хо ми ни зма. Ту чо век су ши се бе на соп стве ној же ра ви ци, и да ви се-
бе сво јим соп стве ним ру ка ма“20. 

Ин те ре сант но је да за о. Ју сти на основ но на че ло све ко ли ког по сто ја ња и све ко-
ли ког жи во та чи ни бо го чо ве чан ско на че ло ова пло ћа ва ња се бе у дру гом. А оно са-
мо је за сно ва но ни на че му дру гом до на на че лу са мо по жр тво ва ња. Та ко, он ка же: 
„На то ме сто ји ва си о на: све тлост се жр тву је за сва би ћа, слу же ћи им, ова пло ћу ју-
ћи се у њих. То чи ни и то пло та; то чи ни и ва здух; то чи ни и би ље, то чи не и ми не-
ра ли; то чи ни мај ка за де те; то чи ни не бо за зе мљу; то чи ни зе мља за сва зе маљ ска 
би ћа. То чи не сва би ћа, све тва ри, све си ле, јер то чи ни сам Бог. У то ме је сва ми сте-
ри ја жи во та и по сто ја ња; у то ме ми сте ри ја ва си о не и свих ва си о на ко ли ко их има. 
У при ро ди се на нај ра зно вр сни је на чи не спро во ди на че ло са мо по жр тво ва ња пу тем 
ова пло ће ња јед ног у дру го, ма њег у ве ће и ве ћег у ма ње, при род ног у нат при род но 
и нат при род ног у при род но, зе маљ ског у не бе ско и не бе ског у зе маљ ско, чо ве чи јег 
у Бож је и Бож јег у чо ве чи је. А све то до сти же сво је ап со лут но и све то са вр шен ство 
у ми стич ном те лу Бо го чо ве ка Хри ста: Цр кви. У њој се сви пу тем са мо по жр тво ва-
ња ова пло ћу ју у Хри ста, и Хри стос у сви ма. При то ме, иако нај при сни је сје ди ње на 
са Бо го чо ве ком, лич ност не гу би сво ју ин ди ви ду ал ност и не при ко сно ве ност, не го 
се „са сви ма све ти ма“ раз ви ја и „ра сте ра стом Бож јим“ — „у чо ве ка са вр ше на, у ме-
ру ра ста пу но ће Хри сто ве“ (Еф. 3, 18; 4, 13; Кол. 2, 19)“21. 

19  Ка ко он то ду бо ко про жи вље но ка же на до ста ме ста у „Фи ло соф ским ур ви на ма“.
20  Ј. По по вић, „Низ хуч ни во до пад вре ме на“, из књи ге Фи ло соф ске ур ви не, исто, књ. 9, Бе о град 1999, стр. 497. 
21  Исто, стр. 497–498.
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1.4 Све ти тељ ство као иде ал и он то ло шки ва жан по зив сва ког чо ве ка
Преп. Ју стин Ће лиј ски не при ко сно ве но је све до чио је дан од нај о снов ни јих би блиј-
ских дог ма та: да је циљ по сто ја ња чо ве ка ни шта дру го до све тост: „Је смо ли хри-
шћа ни, зна чи — ми смо кан ди да ти за све ти те ље“22. Ни ка ко не тре ба за бо ра ви ти 
ње гов став ко ји је кру ци ја лан ка ко за пра во слав ну ан тро по ло ги ју та ко и за пра во-
слав ну аске ти ку, а то је да из ме ђу нас и све ти те ља не по сто ји раз ли ка у при ро ди, 
већ у во љи и од луч но сти23. На тај на чин, све ти тељ ство је је ди на истин ска апо ло-
ге ти ка Пра во сла вља. А све ти тељ ство се и до би ја у за јед ни ци „са сви ма све ти ма“: 
„Уства ри, ду ша ус по ста вља у се би рај оп ште ћи са Све ти те љи ма и жи ве ћи у мо ли-
тве ној зе јед ни ци са њи ма. Јер Све ти те љи по ти ску ју из ње гре хе, по ро ке и стра сти, 
то што је чи ни па клом, а ису њу ју је бо жан ском исти ном, љу ба вљу и прав дом, и ти-
ме је пре тва ра ју у рај“24. 

1.5 За кљу чак
По сле све га што смо ре кли, ја сно је да за о. Ју сти на и три ја до ло ги ја Све те Пра во-
слав не Цр кве, и хри сто ло ги ја, и со ти ри о ло ги ја, и пнев ма то ло ги ја, и ес ха то ло ги ја, и 
те о то ко ло ги ја, или кра ће ре че но це ла пра во слав на те о ло ги ја и ду хов ност, има крај-
ње ва жан зна чај и вред ност за сва ко људ ско би ће. На ша пра во слав на дог ма то ло ги ја 
ни су ми то ви и бај ке, или ка ква фи ло со фи ја по чо ве ку и од чо ве ка, не го пу но ћа веч-
ног жи во та, спа се ња, људ ског сми сла и ци ља у сви ма све то ви ма, ве ко ви ма и епо ха-
ма. Ни шта дру го ни је спа со но сно, ни шта дру го не да је веч ни жи вот, по зна ње и по-
сти за ње ло го сне, истин ске чо ве чан ске лич но сти, љу ба ви, сло бо де и за јед ни це. И не 
са мо то: ни шта дру го не да је је ди ни истин ски про грес и лич но сти и за јед ни це, као 
и пра ви и гра ди лач ки од нос пре ма ве ле леп ној тво ре ви ни Бо жи јој. Због то га, ор то-
прак тич но, пра во жив но чу ва ње Све тих бо го чо ве чан ских исти на за нас је он то ло-
шки ва жна. Не не ко про сто, фа на тич но и фа ри сеј ско чу ва ње, не го чу ва ње са стал-
ним бо го слов ским по ни ра њем и ду хов ним, све то та јин ским ис ку ством.

Abstract: This ar tic le shows that du ring his who le li fe f. Ju stin Po po vich had emp ha si zed the 
fact that the cold fa ith in dog mas wit ho ut the spi ri tual vir tu o us li fe is ad dle and fu ti le, as is the 
spi ri tu a lity wit ho ut ada man ti ne fa ith in dog mas, tho se eter nal, in everything per fect truths of 
God. In ot her words, the spi ri tu a lity is blind and fu ti le wit ho ut dog mas, be ca u se tho se il lu me 
the way to the Lord Christ and His the anthro pic li fe. In re la tion to the spi ri tu a lity, the fa ith in 
the dog mas al ways advan ces, but the reby it ne eds al ways to be in dis so lubly as so ci a ted with the 
vir tu o us spi ri tual li fe. Strictly spe a king and in this ca se only, the dog mas ha ve on to lo gi cal cha-
rac ter and sal va tory con se qu en ces for the hu ma nity. When the fa ith is fol lo wed by the real ec-
cle si a stic (sac ra men tal and asce tic) way of li fe, or ort ho praxy, then the por tal for the ma je stic 
ex pe ri en ce of mystic and fru it ful pra xis is ope ned, for the li fe in Holy Spi rit.

22  Ј. По по вић, „О ра ју ру ске ду ше“, исто, стр. 433.
23  Исто.
24  Исто, стр. 435.




