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Увод

По след њих1 де це ни ја два де се тог ве ка вас це ли хри шћан ски свет че сто го во ри и пи-
ше о уза јам ној ве зи От кри ве ња Јо ва но вог и Ли тур ги је Цр кве2. На ро чи то зна чај ни-
ји до при нос да нас та ко ва жној пер спек ти ви ту ма че ња ове но во за вет не књи ге срп-
ска те о ло шка ми сао још ни је пру жи ла3. Чи ни нам се да је чи та о цу ових про сто ра, 
по го то ву сту ден ту Бо го слов ског фа кул те та, би ла да та мо гућ ност да (ду бље) раз ми-
сли о ев ха ри стиј ском ка рак те ру Апо ка лип си са тек ка да је на срп ски је зик об ја вљен 
пре вод док тор ске ди сер та ци је Ми тро по ли та пер гам ског Ј. Зи зју ла са4. При ме ра ра-
ди, на ве шће мо са мо не ко ли ко Зи зју ла со вих ми сли ко је на ше ис ку ство пам ти као 
им пулс лич ног ин те ре со ва ња за ову те му. 

Ис пи ту ју ћи, на и ме, исто риј ски тре ну так на зна че ња „на чал ству ју ће га“ Ев ха-
ри сти је у „Епи ско па“ Цр кве, Зи зју лас се у јед ном од по глављâ ди сер та ци је до та-
као От кри ве ња Јо ва но вог као ве о ма ва жног из во ра и прет по ста вио да је на на ста-
нак Отк. 4–5 пре вас ход но ути ца ла сли ка цр кве ног (=ев ха ри стиј ског) са бра ња ко ју 
је пи сац От кри ве ња имао ви ду:

„У ви зи ји От кри ве ња све се вр ти око жр тве ни ка ко ји се на ла зи пред пре сто лом Бо жи-
јим. Ис пред ње га сто ји мно штво спа се них, а кру жно око пре сто ла два де сет и че ти ри 
пре зви те ра. Та ме та фо ра је очи глед но пре у зе та са ев ха ри стиј ског ску па на ко ме је Епи-
скоп се део на свом пре сто лу пред жр тве ни ком, док су око ње га кру жно ста ја ли све ште-
ни ци, а ис пред ње га на род. Та кво је би ло ме сто ко је је од са мог по чет ка за у зи мао Епи-

1 Овај рад представља делимично прерађено и читаоцу прилагођено поглавље „Откривење као про-Овај рад представља делимично прерађено и читаоцу прилагођено поглавље „Откривење као про-
роштво“ узето из магистарског рада В. Таталовића Евхаристијски карактер Откривења Јовановог, 
одбрањеног на Православном Богословском факултету Универзитета у Београду 4. маја 2009.

2 Уоп ште но го во ре ћи, ин те ре со ва ње би блистâ за ли тур гиј ски ка рак тер Све тог Пи сма при ме ћу је се 
још у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка. Што се От кри ве ња Јо ва но вог ти че, ра до ви на ту те му по че ли 
су на ста ја ти по ло ви ном про шлог ве ка и ов де ука зу је мо са мо на не ке од нај ва жни јих: L. Mo wry, „Re ve-
la tion IV–V and Early Chri stian Li tur gi cal Usa ge“, JBL 71 (1952) 75–84; M. H. Shep herd, The Paschal Li turgy 
and the Apo calypse, Ecu me ni cal Stu di es in Wor ship 6, Lon don 1960; P. Pri gent, Apo calypse et Li tur gie, Pa ris 
1964; J. O’Ro ur ke, „The hymns of the Apo calypse“, CBQ 30 (1968) 399–409; K-P. Jörns, Das hymnische Evan
ge li um. Un ter suc hun gen zu Auf au, Funk tion und Her kunf der hymnischen Stücke in der Jo han ne soff en ba rung, 
Güter sloh 1971; U. Van ni, „Li tur gi cal Di a lo gue as a Li te rary Form in the Bo ok of Re ve la tion“, NTS 37 (1991) 
348–372; R. Ba uc kham, The The o logy of the Bo ok of Re ve la tion, New York 1993; P. Vas si li a dis, „Apo calypse and 
Li turgy“, SVTQ 41 (1997) 95–112; Ι. Σκιαδαρέσης, Λειτουργικές Σκινές και Ύμνοι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, 
Θεσσαλονίκη 1999; É. Cot he net, Exégèse et li tur gie, Pa ris 1999; Σ. Δεσπότης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, τόμος 
Α΄ Αθήνα 2005, τόμος Β΄ Αθήνα 2007.

3 Све га не ко ли ко ра до ва срп ских пра во слав них бо го сло ва ти чу се ег зе ге зе От кри ве ња. Ви ди нпр: Е. М. 
Чар нић, От кри ве ње Јо ва но во. Пре вод и ту ма че ње, Кра гу је вац 1989; И. Бу ло вић, „Откривење Јованово  — 
Књига за нас данас“, Богословље 1–2(1996)3–9;Ј. Ра до са вље вић, От кри ве ње Јо ва но во: по пре да ва њи ма 
ар хи ман дри та Ме то ди ја Му жде ке и дру гим из во ри ма, Ма на стир Бла го ве ште ње 2004; idem, „От кри ве ње 
Јо ва но во“, Пра во слав но де ло 3 (2004) 68–75. 

4 Ј. Д. Зи зју лас, Је дин ство Цр кве у Све тој Ев ха ри сти ји и у Епи ско пу у пр ва три ве ка, са је лин ског из-
вор ни ка пре вео С. Јак шић, Но ви Сад 1997; ви ди ори ги нал: Ι. Δ. Ζηζιούλα,Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ 
Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰώνας, Ἀθήνα 19891, 19902. 

Православни богословски факултет, Београд



владан таталовИћ144

скоп као при но си лац бо жан ске Ев ха ри сти је и због то га је Цр ква и гле да ла на ње га као на 
ико ну и образ Бо жи ји или Хри стов.“5

Ква ли тет ове ди сер та ци је и ре ле вант ност ње ног ауто ра нео спор но су ути ца ли на 
срп ску те о ло шку пу бли ку и чи ње ни ца је да њен од јек ни је био ма ли. Али ка да је 
От кри ве ње у пи та њу, ма да је баш ци ти ра ним ре чи ма и под стак ну то жи вље и са-
свим друк чи је ин те ре со ва ње, кон крет ног од го во ра срп ске пу бли ке ипак ни је би-
ло. Зна ти же љу бо го словâ као да је (бар при вре ме но) за до во љио не дав но об ја вљен 
текст Пе тра Ва си ли ја ди са „Дру штве на ди мен зи ја хри шћан ског бо го слу же ња (От-
кри ве ње и Ли тур ги ја)“6. 

Раз лог та квом ста њу ства ри сва ка ко тре ба тра жи ти у спле ту оте жа ва ју ћих окол-
но сти ко је већ ду жи низ го ди на га је вер но при ја тељ ство са на шом бо го слов ском ми-
шљу. То по себ но ва жи ка да су у пи та њу мо гућ но сти при сту па по треб ној и са вре ме-
ној ли те ра ту ри чи јим би се чи та њем, пре во ђе њем и уоп ште сту ди ра њем ра ђа ле но-
ве ми сли и на ста ја ла кон крет на де ла. Сто га је циљ овог ра да де лом и син те за тек не-
ких до стиг ну ћа у ис тра жи ва њу ев ха ри стиј ског ка рак те ра От кри ве ња, а што ће, на-
да мо се, под ста ћи ка ко кри ти ку та ко и кре а тив но ми шље ње бу ду ћих ис тра жи ва ча. 

 По став ка про бле ма
Пре но што се уоп ште упу сти мо у чи та ње От кри ве ња Јо ва но вог, по го то ву у тра га-
ње за ње го вим ев ха ри стиј ским ме стом у жи во ту Цр кве, нео п ход но је скре ну ти па-
жњу на про блем ли те рар ног жан ра овог би блиј ског спи са. Ево о че му се ра ди. Пре-
ма оп ште при хва ће ној де фи ни ци ји До тиа: 

„Жа нр је це ли на усво је них ли те рар них пра ви ла, ка ко екс пли цит них та ко и им пли цит-
них, ко је аутор де ли са сво јим чи та о ци ма.“7 

Жа нр, да кле, зна чи да су и пи сцу и чи та о ци ма за јед нич ки они еле мен ти ко ји обез-
бе ђу ју ис прав но раз у ме ва ње и ин тер пре та ци ју тек ста, као нa при мер: на ме ра пи-
сца, оче ки ва ња чи та ла ца, упо тре ба из ворâ, сим волâ и пој мовâ итд. Ако има мо у 
ви ду да је От кри ве ње и апо ка лип са (Отк. 1:1) и про ро штво (Отк. 1:3), то он да зна-
чи да ње го ва ин тер пре та ци ја не ће би ти иста ако га пре чи та мо као апо ка лип тич ки, 
од но сно ви ше као про роч ки спис. Свр ста ти От кри ве ње ме ђу про ро штва ко ја по-
тла че ном на ро ду на ја вљу ју ско ру по бе ду Бо жи ју или ме ђу апо ка лип се ка рак те ри-
стич не по не бе ским от кри ве њи ма и ми сте ри ја ма ни је исто8. Ствар се до дат но ком-

5 Нав. де ло, 89–90 (уп. још стр. 65). Бу ду ћи да му циљ и обим ра да ни је да вао про сто ра за до ка зи ва ње 
ове прет по став ке ко ја је, ка ко се чи ни, ва жна ка ри ка у по ступ ку из во ђе ња ње го вог ко нач ног за кључ ка, 
Зи зју лас се огра дио ко ли ко је мо гао: „До во де ћи ов де у ве зу От кри ве ње са све том Ев ха ри сти јом, не при бе-
га ва мо про из вољ ној упо тре би јед ног апо ка лип тич ког тек ста ко ри сте ћи га као исто риј ски из вор. От кри-
ве ње пи ше у ду ху та да шњег цр кве ног жи во та, а на ро чи то Ев ха ри сти је. У но ви јој на у ци вр ло је рас про-
стра ње на те жња да се и хим не От кри ве ња (4:11; 5:9–14; 17 и да ље) сма тра ју хим на ма све те Ев ха ри сти је.“ 
(нав. де ло, нап. бр. 65 на стр. 89). У да љем тек сту ци ти ра не на по ме не Зи зју лас да је та да са вре ме ну ре фе-
рент ну ли те ра ту ру ко ја из пер спек ти ве ев ха ри стиј ског бо го сло вља об ра ђу је хим но гра фи ју От кри ве ња. 

6 П. Ва си ли ја дис, Lex oran di. Ли тур гиј ско бо го сло вље и ли тур гиј ски пре по род, са је лин ског из вор ни ка 
пре вео С. Јак шић, Кра гу је вац 2006 (та ко ђе ви ди нап. бр. 2). 

7 „Gen re is the who le of li te rary con ven ti ons, ex pli cit or im pli cit, that an aut hor sha res with his re a ders“; ви-
ди: W. G. Doty, „The Con cept of Gen re in Li te rary Analysis“, у: L. C. McGa ughy (ed.), SBL 1972 Pro ce e dings, II, 
413–448:413.

8 Из ових раз ло га је про бле ма ти ка жан ра От кри ве ња при ву кла при лич ну на ро чи ту па жњу на уч никâ, 
а глав ни пра вац те о ло шке де ба те био је ипак ви ше усме рен ка те ми апо ка лит пи ке — уз по ку шај да де-
фи ни ше апо ка лип тич ки жа нр, што је би ла нео п ход ност те о ло шке си сте ма ти за ци је ве ли ког бро ја тек 
про на ђе них тек сто ва, на у ка је исто вре ме но по ку ша ва ла и да От кри ве ње, као већ по зна ту апо ка лип су, 
по ста ви у од нос са до не тим де фи ни ци ја ма и об ја вље ним спи си ма. Ви ди: Ј. Ј. Col lins „Pse u donymity, hi-
sto ri cal re vi ews and the gen re of the re ve la tion of John“, CBQ 39 (1977) 329–343; F. D. Maz za fer ri, The Gen re of 
the Bo ok of Re ve la tion from a So ur cecri ti cal Per spec ti ve, Ber lin — New York 1989; L. Hart man, „Sur vey of the 
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пли ку је тра га њем за ев ха ри стиј ском са др жи ном ли тур гиј ских хим ни и сим во ла 
ко ји ма От кри ве ње про сто оби лу је и ко ји се ми мо јед ног ин те грал ног при сту па тек-
сту не мо гу до кра ја раз у ме ти. Да би нам то би ло ја сни је, узе ће мо за при мер оде љак 
Отк. 4–5 чи ју је са др жи ну Зи зју лас на ве о ма јед но ста ван на чин и без мно го окле ва-
ња по ве зао са ев ха ри стиј ским ис ку ством Цр кве. 

У овом одељ ку опи са на је ли тур гиј ска сце на не бе ског хра ма Бо жи јег, у ко ји се 
Јо ван ус пи ње (4:1) и у ко јем ви ди не бе ски пре сто Бо жи ји (4:2–3), пре зви те ре (4:4), 
че ти ри жи ва би ћа (4:6–8), Јаг ње где сто ји као за кла но (5:6) итд. Све сни свих мо гу-
ћих и већ ука за них алу зи ја ове ли тур гиј ске сце не на Ев ха ри сти ју Цр кве, же ли мо да 
по ста ви мо ве о ма ја сно пи та ње: ка ква је ве за из ме ђу ове сце не и кон крет ног ев ха-
ри стиј ског са бра ња? Дру гим ре чи ма: пред ста вља ли ова сце на са мо „ме та фо ру“, ка-
ко Зи зју лас ка же, „пре у зе ту са ев ха ри стиј ског ску па“ и мо жда не баш то ли ко бит-
ну за чи та о це От кри ве ња, или она чи ни ми ста го шку ин тер пре та ци ју Ев ха ри сти је 
пре суд но ва жну за ре ци пи јен те Апо ка лип си са? 

Пре но што по ку ша мо да од го во ри мо на ово пи та ње, под се ти мо се да текст че-
твр тог и пе тог по гла вља От кри ве ња са др жи еле мен те ка ко про роч ке та ко и апо ка-
лип тич ке књи жев но сти. Јо ва нов опис не бе ског хра ма Бо жи јег уте ме љен је на ли-
тур гиј ским при зо ри ма да тим у Ис. 6, Јез. 1 и Зах. 3–4, али је и прот кан са свим пре-
по зна тљи вим ма ни ри ма апо ка лип тич ких пред ставâ не бе ских пу то вањâ, пре столâ 
и ра зних тран сцен дент них бићâ9. Сто га је ре зул тат сле де ћи:

А) Ако От кри ве ње чи та мо пре као про ро штво. Ста ро за вет не ви зи је не бе ског 
хра ма (Ис. 6; Зах. 3–4), или, пак, не бе ског пре сто ла Бо жи јег (Јез. 1), ма да вр ло рет-
ке и не раз ви је не, од ли ку је ја ка ве за са исто ри јом. Иса и ја ви ди Го спо да на пре сто-
лу, али му „скут ис пу ња ва ше Цр кву“ (6:1)10, точ ко ви пре сто ла Бо жи јег ко јег Је зе-
киљ ви ди „до ди ру ју зе мљу“ (1:15), про рок За ха ри ја ви ди две ма сли не и свећ њак ко-
ји „сто је код Го спо да све зе мље“ (4:1–14). Су шти на је у то ме да је срж про роч ке по-
ру ке увек би ла усме ре на на кон ти ну и тет исто ри је, од но сно, на ја ча ње ве ре у по-
бе ду Хра ма и/или Је ру са ли ма као по след њу реч Бо жи ју у исто ри ји. Сто га, ако пре 
при хва ти мо про роч ки ка рак тер От кри ве ња, че му у при лог иде Јо ва нов опис не бе-
ског пре сто ла у че твр том и пе том по гла вљу, уте ме љен на Ис. 6 и Јез. 1, али и сли ка 
Но вог Је ру са ли ма (21–22) ко ја та ко ђе по чи ва на ста ро за вет ним про роч ким обе ћа-
њи ма, он да нас то во ди ка за кључ ку да би ли тур ги ја не бе ског хра ма у Отк. 4–5 мо-
гла има ти ве зе са исто ри јом, а ода тле мо жда и са Ев ха ри сти јом Цр кве. Про блем, 
ме ђу тим, ле жи у то ме што је иде ја не бе ског хра ма у про роч кој књи жев но сти вр-
ло сла бо раз ви је на и што се у њој је два мо гу на ћи тра го ви бо го слу же ња за јед ни це.

Б) Ако От кри ве ње чи та мо пре као апо ка лип су. На раз вој апо ка лип тич ке ес-
ха то ло ги је пре вас ход но су ути ца ле исто риј ске при ли ке11. За вре ме ма ка веј ске кри-

pro blem of apo calyptic gen re“, у: D. Hel lholm (ed.), Apo calypti cism in the Me di ter ra nean world and the Ne-
ar East: pro ce e dings of the In ter na ti o nal Col lo qu i um on Apo calypti cism, Up psa la, August 12–17, 1979, Tübin gen 
1983, 329–343; D. Hel lholm „The Pro blem of Apo calyptic Gen re and the Apo calypse of John“, Se me ia 36 (1986) 
13–64; D. E. Aune, „The Apo calypse of John and the Pro blem of Gen re“, Se me ia 36 (1986) 65–96; J. J. Col lins, 
The Apo calyptic Ima gi na tion, Grand Rapids:Eerdmans 19982. 

9 Уп. нпр. 1. Hen. (1–71; мо жда: 72–82), 2. Hen., Te stLev. 2–5, 3. Bar., AscJes., Ap kA br., Te stA br., Ap kPaul. 
21:22–24:1 итд.

10  Грч ки текст не од го ва ра је вреј ском ори ги на лу. Пре ма LXX: „пун је Дом сла ве Ње го ве“ (πλήρης ὁ 
οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ), а пре ма ори ги на лу: „скут му ис пу ња ва ше Цр кву“ (lk'(yheh;-ta, ~yaiîlem. wyl'ÞWvw). Ову не-
пра вил ност у грч ком пре во ду ве ро ват но тре ба схва ти ти као пре во ди о че ву тен ден ци ју из бе га ва ња сва-
ког ан тро по мор фи зма. 

11 Пре ма J. Col lins-у, ве ћи на апо ка лип тич ких спи са би ла је ин спи ри са на кри зом ма ка веј ског до ба и 
ра зо ре њем Је ру са ли ма 70. го ди не хри шћан ске ере (ви ди: „Je ru sa lem and the Tem ple in Je wish Apo calyptic 
Li te ra tu re of the Se cond Tem ple Pe riod“, In ter na ti o nal Ren nert Gu est Lec tu re Se ri es 1, Ra mat-Gan: Bar-Ilan 
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зе мно ги Ју де ји сма тра ли су Храм и Је ру са лим из ну тра озбиљ но угро же ни ма, па су 
на ро чи то по сле њи хо вог ра зо ре ња по се гли за ре ше њем у раз ви ја њу иде је не бе ског 
Хра ма/Је ру са ли ма12. При ви ле ги јом јед не, за је вреј ски на род вр ло зна чај не исто риј-
ске лич но сти (нпр. Авра ам, Енох, Мој си је, Иса и ја итд), да се пре кон ца вре ме на 
усп не у веч ни и не бе ски храм/град и Ду хом са гле да тај ну бу ду ћег за јед ни ча ре ња 
са Бо гом, про сто је га ран то ва на си ли на Бо жи је по бе де. Та ко је не бе ски храм/град у 
апо ка лип ти ци до био мно го ви ше на зна ча ју не го у про роч кој књи жев но сти, с тим 
да је ње го ва по све на гла ше на тран сцен дент ност из ра жа ва на со фи сти ци ра њем не-
бе ских сво до ва и опи сом нај ра зли чи ти јих ста нов ни ка у њи ма. Та ко се, осим „хо ри-
зон тал не“ ес ха то ло ги је ко ја је су штин ска од ли ка и про роч ке књи жев но сти, у апо-
ка лип ти ци осе ћа и сна жна „вер ти кал на“ ес ха то ло шка ди мен зи ја, на ко јој би она, 
што са свим па ра док сал но зву чи, мо гла да за хва ли ни ма ње ни ви ше не го — је ли-
ни зму. Сто га, уко ли ко се од лу чи мо да От кри ве ње ипак свр ста мо ме ђу апо ка лип се, 
че му у при лог иде опис Јо ва но вог апо ка лип тич ког ус пи ња ња у не бе ски храм (4:1–
2) и уоп ште це ло куп на ли тур гиј ска сце на у Отк. 4–5 ко ја се у ма ње-ви ше слич ним 
об ли ци ма мо же сре сти у апо ка лип тич ким спи си ма оног вре ме на и ко ја је, као и Јо-
ва но ва, та ко ђе че сто са чи ње на сли ка ма Ис. 6 и Јез. 1, ми ће мо до би ти на ли тур гиј-
ској ди мен зи ји овог хра ма, али ће мо, сход но прет ход но ре че ном, зна чај но из гу би-
ти на ње го вом од но су пре ма за јед ни ци, бу ду ћи да не бе ски хра мо ви апо ка лип ти ке, 
да та ко ка же мо, од исто ри је „увис бе же“.

Чи ни се, да кле, да опре де љи ва ње за јед ну ли те рар ну вр сту зна чај но ути че на од-
го вор го ре по ста вље ног пи та ња, али и обр ну то: ис пи ти ва њем ве зе из ме ђу исто ри-
је и ес ха то ло ги је не бе ског хра ма у От кри ве њу за кљу чу је мо ком ли те рар ном жан ру 
оно при па да. Бу ду ћи да су оба жан ра, по го то ву онај апо ка лип тич ки, са свим стра на 
са вре ме ном до бу, ми шље ња смо да би за да так сва ког ту ма ча От кри ве ња нај пре тре-
ба ло да бу де по ку шај од ре ђи ва ња на чи на ко му ни ка ци је из ме ђу пи сца и чи та ла ца 
Апо ка лип си са. Тек та да сим во ли зам ове та јан стве не књи ге, осо би то ев ха ри стиј ски, 
по ста је мно го ра зу мљи ви ји и сми сле ни ји. Кроз је дан та кав по ку шај по ну ђен у овом 
ра ду, ука за ће мо на Ев ха ри сти ју Цр кве као par exel len ce Sitz im Le ben От кри ве ња.

Мо гућ ност ре ше ња
Прет по ста ви мо сле де ће. Ако је књи га От кри ве ња за и ста има ла ев ха ри стиј ску уло-
гу у жи во ту Цр кве, то он да мо же зна чи ти да је њен жа нр, би ло про роч ки, би ло апо-
ка лип тич ки, или, пак, и је дан и дру ги исто вре ме но, мо гао би ти у функ ци ји ње не ев
ха ри стиј ске по ру ке. То да ље зна чи да, ако се пи сац От кри ве ња ко ри стио про роч-
ким и/или апо ка лип тич ким жан ром ра ди оства ре ња соп стве ног те о ло шког ци ља, 
ми мо же мо из дво ји ти ње го ву упо тре бу жан ра и до ћи до тог ци ља. По гле дај мо ка-
ко то из гле да.

А) От кри ве ње као про ро штво. Ра ној Цр кви са свим је до бро би ла по зна та уло-
га про рокâ у ев ха ри стиј ским са бра њи ма. Јо ва на про ро ком упра во чи ни бла го вест 
кон крет ној еп та ди за јед ницâ о ес ха то ло шком жи во ту у Но вом Је ру са ли му (Отк. 
21–22) и ни је не мо гу ће да је ње гов спис, ако не ње го во лич но при су ство — с об зи-
ром да је за то чен на Пат мо су, имао вр ло ва жно ме сто у бо го слу же њу ма ло а зиј ских 
Цр ка ва. 

Uni ver sity 1998, 3). Ма ка веј ско вре ме од го вор но је за на ста нак: 1. и 2. Hen., Ку мран ских ру ко пи са и Тов., 
док је опу сто ше ње Је ру са ли ма од стра не Рим ске им пе ри је би ло под стрек за на ста нак: 4. Esra, 1., 2. и 3. 
Bar., Ap kA br. и Sib. (књ. 5).

12  Уп. 4. Esra 7:26; 10:27; 10:42–44; 10:53:55; 2. Bar. 4:17; 6:1–9; 56–68 итд.
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Б) От кри ве ње као апо ка лип са. Кра јем пр вог ве ка, ма ло а зиј ским Цр ква ма 
при па дао је ве ли ки број ју део-хри шћа на ко ји су пре или по сле 70. го ди не на пу сти-
ли Па ле сти ну и ко ји ма је апо ка лип тич ка књи жев ност си гур но до бро би ла по зна-
та. Исто вре ме но, не сме мо за бо ра ви ти да је упра во на у ка, уви дев ши по при лич ну 
слич ност из ме ђу От кри ве ња и од ре ђе не гру пе ре ли ги о зних књи га ра ног ју да и зма, 
из ве ла тех нич ки по јам апо ка лип ти ка и њи ме озна чи ла:

„[Настанак и развој] ши ре књи жев не стру је у кри лу ју да и зма ... ко ја по сле кра ја би блиј-
ског про ро штва по ку ша ва, у пе ри о ду ко ји по чи ње два ве ка пре Хри ста и тра је два ве-
ка по сле Хри ста, да осве тли тај не ве за не за исто ри ју све та, а на ро чи то за ње гов крај“13. 

Жа нр, да кле, апо ка лип ти ке „осве тља ва тај не“ и ре ци мо да је От кри ве ње мо гло 
има ти исти циљ. Апо ка лип са Јо ва но ва мо гла је от кри ва ти или осве тља ва ти Тај
ну Ев ха ри сти је да ју ћи ње ним уче сни ци ма мо гућ ност дру га чи је пер цеп ци је оне 
жи вот не ре ал но сти у ко јој се они на ла зе — ин тер пре та ци јом за јед ни це све тих као 
не бе ског хра ма Бо жи јег у ко ји се Јо ван ус пи ње (Отк. 4:1). Сва „уда ље ност“ апо ка-
лип тич ког не бе ског све та од исто ри је мо же се схва ти ти са мо као Јо ва но во по моћ-
но сред ство у бо го слов ство ва њу о ес ха то ло шкој при ро ди Цр кве. Чи ни се да је Цр-
ква од са мог по чет ка би ла све сна ова кве уло ге От кри ве ња, те га је с пра вом на зва-
ла От кри ве ње или Апо ка лип са Јо ва но ва, а не Јо ва ну, што би мо жда би ло ло гич ни-
је, јер је Јо ван тај ко ји је от кри ве ње при мио14. 

У по ку ша ју из два ја ња и раз два ја ња Јо ва но ве упо тре бе про роч ког и апо ка лип-
тич ког жан ра на ру ку нам осо би то иде струк ту ра От кри ве ња. Без на ро чи те по тре-
бе да се по зи ва мо на кон крет на име на, под се ти ће мо да От кри ве ње струк ту рал но 
чи не две це ли не: пр ву чи не про лог (1:1–3), увод ни ли тур гиј ски ди ја лог (1:4–8), увод-
но ви ђе ње (1:9–20), по ру ке упу ће не на се дам ма ло а зиј ских Цр ка ва (2–3) и за кључ ни 
ли тур гиј ски ди ја лог (22:6–21), док дру гу це ли ну чи ни нај ве ћи део От кри ве ња (4:1–
22:5), че сто и с пра вом на зи ван апо ка лип сом у пра вом сми слу те ре чи. Да се при ме-
ти ти да је пр ва це ли на ви ше ка рак те ри стич на по ко му ни ка ци ји про ро ка са за јед-
ни ца ма, док је дру га це ли на пре по зна тљи ви ја по апо ка лип тич ким мо ти ви ма. Без 
на ме ре да ствар до те ме ре по јед но ста ви мо учи нив ши је цр но-бе лом, мо же мо ипак 
при ме ти ти да пр вом це ли ном ви ше до ми ни ра про роч ки, а дру гом це ли ном — ви-
ше апо ка лип тич ки жа нр. Раз виј мо ову ми сао ма ло де таљ ни је.

Књи га От кри ве ња као про ро штво
О од но су От кри ве ња пре ма ста ро за вет ним про ро штви ма на пи са не су обим не сту-
ди је15, и све се оне сла жу у јед ном: по ме то ду про ро ко ва ња, пи сац От кри ве ња при-
па да пре да њу ста ро за вет них про ро ка, а по са др жи ни по ру ке, осми шље не по бе дом 
Јаг ње та — хри шћан ским про ро ци ма. Јо ван се из о бил но ко ри сти је зи ком про ро-
шта ва Ста рог За ве та — још јед ном под се ћа мо да је ви ђе ње не бе ске ли тур ги је у че-
твр тој и пе тој гла ви уте ме ље но на Ис. 6 и Јез. 1, као и да је сли ка Но вог Је ру са ли ма 
не ра зу мљи ва без про ро шта ва о об но вље њу Је ру са ли ма и ње го вог Хра ма. Алу ди ра-

13  Ј. Ка ра ви до пу лос, Увод у Но ви За вет, са је лин ског из вор ни ка пре ве ла Л. Ја гушт Акад, Бе о град — 
Ши бе ник 2005, 286.

14  У ен гле ском го вор ном под руч ју, осим King Ja mes вер зи је Све тог Пи сма, на слов књи ге От кри ве ња 
је Re ve la tion to John, док ве ћи на ан гло-сак сон ских би бли ста От кри ве ње на зи ва Bo ok of Re ve la tion не од-
ре ђу ју ћи пре ци зни је о ка квом се от кри ве њу ра ди.

15  Има ли смо при ли ку да се ко ри сти мо сле де ћим: G. K. Be a le, The Use of Da niel in Je wish Apo calyptic Li
te ra tu re and in Re ve la tion of St. John, Lan ham MD 1984; J. Fek kes, Isa i ah and Prop he tic Tra di ti ons in the Bo ok 
of Re ve la tion, JSNT sup. 93, Sheffi  eld 1994; S. Moyise, The Old Te sta ment in the Bo ok of Re ve la tion, JSNT sup. 
115, Sheffi  eld 1995; G. K. Be a le, John’s Use of the Old Te sta ment in Re ve la tion, JSNT sup. 166, Sheffi  eld 1998; M. 
Ja u hi a i nen, The Use of Zec ha ri ah in Re ve la tion, Tübin gen 2005.
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ју ћи, да кле, а не до тан чи на ци ти ра ју ћи књи ге про рокâ Иса и је, Је зе ки ља, Да ни ла, 
За ха ри ја16, Јо ван — бу ду ћи сâм про рок, на соп стве ни на чин пре у зи ма и у хри сто ло-
шком ци љу ре ин тер пре ти ра по ру ке сво јих прет ход ни ка17. 

 У од но су на ве ћи ну апо ка лип си, От кри ве ње ни је псе у до е пи граф. Про рок 
Јо ван пи ше у сво је име, вр ло све сно цр пе ћи ауто ри тет из ци ља про ро ко вањâ сво јих 
пре да ка — Ису са Хри ста (1:1–2). Ње гов стил све до чи о са мом кра ју про роч ке тра-
ди ци је и ука зу је на свест о то ме да је ес ха тон пред сво јим ис пу ње њем. Упо ре ди мо:

Дан. 12:4, 9 Отк. 22:10
А ти Да ни ло за тво ри ове ре чи и за пе-
ча ти ову књи гу до по сљед њег вре ме на; 
мно ги ће пре тра жи ва ти, и зна ње ће се 
умно жи ти.
А он рече: иди Данило, јер су затворене 
и запечаћене ове речи до посљедњег 
времена.

И ре че ми: не за пе ча ти ре чи про ро штва 
књи ге ове, јер је вре ме бли зу.

Ре чи про ро ка Да ни ла од но се се на до ба да ле ко од оно га у ко јем је он жи вео и ње го-
во про ро штво тре ба да оста не за пе ча ће но све док не до ђе вре ме ка да ће љу ди мо-
ћи да га раз у ме ју. Јо ва ну, пак, ан ђео да је са свим дру га чи је упут ство — да не за пе ча-
ти књи гу про ро штва, јер је вре ме бли зу (ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν). Сле ди да је про-
роч ка по ру ка От кри ве ња од огром не ва жно сти за са вре ме ни ке — не од но си се, да-
кле, на да ле ку бу дућ ност, већ на ес ха то ло шку си ту а ци ју ко ју Јо ван де ли са се дам 
Цр ка ва Ма ле Ази је18.

Нас, ипак, не ин те ре су је де таљ на ана ли за Јо ва но вог од но са пре ма ста ро за вет-
ним про ро ци ма, већ упра во чи ње ни ца да се Јо ван, као про рок пре све га, обра-
ћа кон крет ним за јед ни ца ма, Цр кви ко ја је Но ви Изра иљ19. Се дам по ру ка у дру гом 
и тре ћем по гла вљу све до че о про бле ми ма сва ке од ма ло а зиј ских Цр ка ва и сми сао 
сва ке од тих по ру ка је сте да Цр кву јед ног гра да усме ри ка ње ном ко нач ном ци љу 
— Не бе ском Гра ду, Но вом Је ру са ли му20. Да би нам про роч ки дух От кри ве ња по-
стао ја сни ји, овај спис тре ба по ста ви ти у кон текст ра но хри шћан ског про ро ко ва ња 
и као по ла зну тач ку узе ти Јо ва но ву про роч ку слу жбу (ἡ διακονία) ко ја је у ра ној Цр-
кви има ла вр ло уску ве зу са Ев ха ри сти јом. 

Пред сам крај ста ре и по чет ком но ве ере, у је вреј ском на ро ду је дар про ро штва 
био на ро чи то це њен упра во за то што је по сто ја ње, од но сно по вра так ове ха ри зме 

16  Moyise, нав. де ло, 145.
17  Be a le, John’s Use of the Old Te sta ment in Re ve la tion, 127.
18  R. Ba uc kham, The The o logy of the Bo ok of Re ve la tion, 6.
19  Су штин ска раз ли ка из ме ђу про ро штва и апо ка лип се је сте од нос про ро ка/апо ка лип ти ча ра, али и 

Бо га, пре ма исто ри ји. Про рок увек на уму има од ре ђе ну за јед ни цу (ра ди ко је и по сто ји), ње го ва по ру-
ка је кри тич ког ка рак те ра у од но су на од ре ђе не до га ђа је. Апо ка лип се, пак, од ли ку је уни вер за ли стич-
ки дух. Оне углав ном „бе же“ од исто ри је у не ки да ле ки не бе ски свет, кре и ра ју ћи уни вер за ли стич ку 
сли ку не ве за ну за кон кре тан исто риј ски кон текст, али су ипак њи ме под стак ну те. О раз ли ка ма из ме-
ђу ове две ес ха то ло ги је ви ди збор ник ра до ва: R. A. Gu e lich (еd.), Prop he tic and/or apo calyptic escha to logy, 
Ex audi tu 6, Al li son Park, PA: Pic kwick Pu bli ca ti ons 1990.

20  У мно гим ко мен та ри ма От кри ве ња уста ли ло се вр ло не кри тич ко ми шље ње да је сми сао Јо ва но вих 
(тј. Хри сто вих) по ру ка у От крив. 2–3, па и це ле књи ге, са мо уте ха про го ње ној Цр кви. На та кав став нај-
ве ро ват ни је ути че оп шта ка рак те ри сти ка апо ка лип ти ке ко ја се ла ко ми сле но при ме њу је на От кри ве-
ње. Ни је по гре шно ре ћи да је Цр ква у Ма лој Ази ји кра јем пр вог ве ка за и ста тр пе ла при ти сак дру штва, 
и то пре све га рим ске вла сти на ко ју алу ди ра ју Јо ва но ве сли ке зве ри (От крив. 13,17), али па жљи вим чи-
та њем ових се дам по ру ка по ста је ја сно да је мо жда нај ве ћи про блем Цр кве би ла сла ба ве ра — по ру ке 
од ли ку је не ко ли ко озбиљ них по зи ва на по ка ја ње (нпр. 2:4–5, 14–16, 20–24). Ипак, сва ка од по ру ка за вр-
ша ва се ес ха то ло шким обе ћа њем оно ме ко ји по бе ди, а ис пу ње ње свих тих обе ћа ња са др жа но је у опи-
су Но вог Је ру са ли ма (21:1–22:5).
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до жи вља ван у све тлу на ци о нал не на де: „Ово је за и ста Про рок ко ји тре ба да до ђе 
на сви јет“ (Јн. 6:14; уп. 1. Мак. 4:46; 9:27; 14:41). Све то Пи смо Но вог За ве та са др жи 
не ко ли ко ва жних при ме ра ко ји нам мо гу раз ја сни ти уло гу овог да ра. Ана, ста ри-
ца ко ја је пре по зна ла Бо го мла ден ца у хра му, би ла је про ро чи ца (Лк. 2:36); љу ди код 
ко јих је Хри стос ве че ра вао сма тра ли су да Он не мо же би ти про рок јер „не зна ка-
ква га се же на до ти че“ (Лк. 7:39; уп. Јн. 4:19); Ка ја фа не на мер но „про ре че да ће Исус 
умре ти за на род“ (Јн. 11:51), а вој ни ци ко ји су зло ста вља ли Хри ста го во ра ху: „Про-
ре ци нам, Хри сте, ко те уда ри?“ (Мт. 26:68). Ако још на ве де мо и при ме ре про ро-
ка Ага ва (Дап. 11:27; 21:10) и гру пе ан ти о хиј ских про ро ка (Дап. 13:1–3), као и про ро-
чан ство о Ти мо те ју (1. Тим. 1:18; 4:14), мо же мо ре ћи да је су шти на у сле де ћем: про-
рок је лич ност да ром Бо жи јим спо соб на да пре по зна Бо жи ју во љу и уну тар ња ста-
ња ср да ца људ ских (уп. 1. Кор. 14:24–25)21. Ипак, то ни је све. Тре ба раз ли ко ва ти дар 
(τὸ χάρισμα) од слу жбе (ἡ διακονία). Апо стол Па вле по ве зу је да ро ве са Ду хом (1. Кор. 
12:4): „Раз лич ни су да ро ви, али је Дух исти (διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ 
πνεῦμα)“, а слу жбе са Го спо дом (1. Кор. 12:5): „И раз лич не су слу жбе, али је Го спод 
исти (καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσιν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος)“. Та ко, про ро штво је сте дар 
Ду ха Све тог22, али и слу жба Го спод ња. Шта то зна чи? Ако има мо у ви ду да је ра но-
хри шћан ско ис по ве да ње Хри ста као Го спо да (Κύριος Ἰησοῦς) има ло пре све га бо го-
слу жбе ну ко но та ци ју, од но сно да се од но си ло на ли тур гиј ско ис по ве да ње вас кр слог 
Хри ста23, он да би се про роч ка слу жба као διακονία τοῦ Κυρίου мо гла схва ти ти као 
у функ ци ји та квог ис по ве да ња24. У Но вом За ве ту по сто је про ро штва ин спи ри са-
на ли ком вас кр слог Хри ста25, Апо стол Па вле дар про ро штва сма тра уоби ча је ним и 
ве о ма бит ним фе но ме ном хри шћан ског бо го слу же ња26, a ве о ма је ва жно и све до-
чан ство Ди да хи ја. Исти ни ти про рок је сте „онај ко ји из гра ђу је тај ну Цр кве у све ту“ 
(ποιῶν εἰς μυστήριον κοσμικὸν ἐκκλησίας, 11:11), епи ско пи и ђа ко ни „слу же слу жбу 
про рокâ и учи тељâ“ (λειτουργοῦσι.. τὴν λειτουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων, 
15:2). Та ко би смо мо гли да за кљу чи мо да се јав но, ли тур гиј ско де ло хри шћан ских 
про ро ка ни је са сто ја ло са мо у не ка квом го во ру ко ји, нео спор но, као и код ста ро-
за вет них про ро ка, би ва под ди рект ним Бо жи јим деј ством (уп. Па стир XLI II 7–16), 
ни ти са мо у об ја вљи ва њу тај ни ср да ца људ ских и во ље Бо жи је, већ се њи хо во де ло, 
од но сно слу жба, са сто ја ла у про по ве ди — реч ју, жи во том, слу жбом (=ли тур ги јом) 
— о вас кр слом Хри сту. Њи хов ду хов ни дар до би јао је свој пу ни сми сао уте ло вље-
њем у ли тур гиј ски жи вот Цр кве — по ста јао је слу жба27. 

Та ко нам Јо ва но ва про роч ка слу жба у ма ло а зиј ским Цр ква ма по ста је ма ло ја-
сни ја, али с тим у ве зи тре ба зна ти сле де ће. Из ве сно је да су ра но хри шћан ски про-
ро ци сво ја ис ку ства за пи си ва ли, а тек их по том, у ви ду пи сма, упу ћи ва ли за јед ни-

21  J. T. Bur tcha ell, From Syna go gue to Church. Pu blic ser vi ces and of  ces in the ear li est Chri stian com mu ni ti es, 
Cam brid ge 1992, 299–303.

22  Уп. 1. Кор. 12:10; Еф. 3:5; 1. Тим. 4:14; 2. Пт. 1:21; Дап. 2:17; 11:27; 19:6; 21:10; Отк. 22:6. Од про ро штва је 
ве ћи са мо дар апо стол ства (1. Кор. 12:10, 28; 14:1; Еф. 2:20; 4:11).

23  L. Hur ta do, Lord Je sus Christ: De vo tion to Je sus in Ear li est Chri sti a nity, Grand Ra pids: Eerd mans 2005, 108–118. 
24  Hur ta do, нав. де ло, 150.
25  Хур та до сма тра да је 1. Сол. 4:15–17 та кво ме сто (нав. де ло, 150–151), а ми ће мо у да љем де лу ра да по-

ка за ти да се и Отк. 1:9–20 мо же сма тра ти про ро штвом о Го спо ду, вас кр слом Хри сту.
26  Уп. 1. Кор. 12–14, на ро чи то сти хо ви 14:24–25. 
27  Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да већ ге не ра ци ју или две на кон на стан ка но во за вет них до ку ме на та 

про роч ку слу жбу го то во ни ко не по ми ње. Сле де ћи ра но хри шћан ски до ку мен ти: 1. Clem. 12:8; 17:1; 43:1; 
2. Clem. 11:2, Ign. Magn. 8:2; 9:3; Ign. Phi lad. 5:2; 9:1–2; Ign. Smyrn. 5:2; 7:2), Barn. 1:7; 2:4; 4:4; 5:6, Polyc. ep. 
6:3, Polyc. 12:3; 16:2 и Di ogn. 11:6 про ро ци ма сма тра ју са мо оне ко ји су пред ска зи ва ли по ја ву Ме си је. Са-
мо два до ку мен та из пе ри о да апо стол ских уче ни ка пру жа ју не ка кво са зна ње о њи ма: Did. 11:3–12; 13:3–
6; 15:1–2 и Herm. XLI II 7–16. 
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ци28. У том слу ча ју, про роч ко ис ку ство са свим при ват ног ка рак те ра, па чак и ако се 
де ша ва ло то ком јав ног бо го слу же ња, до би ја ло је пи сме ну фор му да би за ње га са-
зна ли и дру ги. Ов де се мо ра мо на крат ко за у ста ви ти и под се ти ти да От кри ве ње је-
сте пи смо — али пре у функ ци о нал ном, не го у фор мал ном сми слу29. Ње гов пи сац 
се др жи ме то да Апо сто ла Па вла30 ко ји је, из ра жа ва ју ћи не за до вољ ство због спре че-
но сти да лич но по се ти Цр кве ко је је осно вао, ис ти ма упу ћи вао по сла ни це. 

Пре ма ве ћи ни да на шњих на уч ни ка, адре са ти Па вло вих по сла ни ца би ла су ев-
ха ри стиј ска са бра ња Цр кве31. Јав ним чи та њем не ке од ње го вих по сла ни ца, Па вле 
би био „при су тан“ — не на не ки ми сти чан, чу де сан, или ма ги чан на чин, већ сво
јим гла сом. Чи та лац Па вло вог пи сма играо је уло гу са мог Апо сто ла, те је за јед ни-
ца, гле да ју ћи чте ца ко ји чи та, слу ша ла са мог Па вла32. Прет по ста ви мо да исто ва жи 
и за От кри ве ње. Спре чен да Цр ква ма не по сред но пре не се реч Бо жи ју, Јо ван за пи-
су је све што је ви део и за тим им то, у фор ми апо ка лип тич ког пи сма, ша ље: „Што 
ви диш на пи ши у књи гу, и по ша љи на се дам Цр ка ва...“ (1:11)33. Осим то га, Про рок 
на зи ва бла же ним „оно га ко ји чи та“ (ὁ ἀναγινώσκων), али и „оне к оји сл уш ају“ (οἱ 
ἀκούοντες)  речи п ро роч анства (1:3).  Тако р аз ли ко вањем  из међу ч теца и ау ди то ри-
јума (т екста)  Отк ри вења н ај ве ров ат није у ка зује на  лит ург ијски  ди јалог  саб рања у 
 чијем к онт ексту је оно п ро из но шено34.  Чет врти стих  прве г лаве  Отк ри вења  који 
г ласи: „Од  Јо вана на  седам  Цр кава  које су у А зији: Б ла годат вам и мир од  Бога...“ 
 зап раво  даје с игнал ау ди то ри јуму да у ч тецу  виде п ри суство  самог ау тора:  тако глас 
 који се чуо  током „п ро из но шења“  Отк ри вења на  саб рању  није био  само  не какав 
текст  читан  наглас, већ ис тов ре мено — глас ч теца и глас П ро рока35. 

Ова раз ми шља ња ства ра ју сле де ћу сли ку: у цен тру са бра не за јед ни це, је дан од 
ње них чла но ва на глас чи та про ро штво — От кри ве ње. Ме ђу тим, о ка квом се са-
бра њу ра ди? То што Отк. 1:4 под се ћа на Па влов стил пи са ња, упу ћу ју ћи нас та ко на 
ев ха ри стиј ска са бра ња као адре са те ра но хри шћан ских по сла ни ца, не зна чи да би 
се исто у пот пу но сти мо гло при ме ни ти и на От кри ве ње. Не ко би мо гао при ме ти-
ти да се ра ди о са бра њу ко је ни је Ев ха ри сти ја, по го то ву за то што да на шњем по рет-
ку Ев ха ри сти је не би при ли чи ло чи та ње та ко ду гач ког и на из глед за мр ше ног тек-
ста као што је Апо ка лип сис. Ми, ме ђу тим, под се ћа мо на че сту спон та ност нај ра-

28  Уп. Дап. 10:9–11:18, Herm. 2:4.
29  Тач но је да сти хо ви 1:4–6 сле де уста ље ни об лик по чет ка пи сма (по сла ни це), ко јим су се та ко ђе ко-

ри сти ли Апо стол Па вле и дру ги цр кве ни пи сци тог вре ме на (уп. Отк. 22:21), али „уну тар њи“ са др жај 
От кри ве ња (4–22) вр ло од ска че од са др жа ја ско ро свих та да шњих пи са ма.

30  Имај мо у ви ду да се Цр кве От кри ве ња на ла зе на до бром де лу Па вло вог ми си о нар ског под руч ја.
31  Ви ди: J. L. Whi te, „Sa int Paul and the apo sto lic let ter tra di tion“, CBQ 45 (1983) 433–444:437; idem, „New 

Te sta ment Epi sto lary Li te ra tu re in the Fra me work of An ci ent Epi sto lo graphy“, у: ANRW 2:25/2:1730–56.
32  Уп. 1. Кор. 5:1–5: ко ре ћи Ко ринт ске хри шћа не за блуд „ка кав се ни ме ђу не зна бо шци ма не по ми ње“ 

(ст. 1), Па вле осу ђу је ви нов ни ка та квог де ла: „Јер ја, од су тан ти је лом но ду хом при су тан, већ сам осу-
дио, као да сам та мо, оно га ко ји је то та ко учи нио“ (ст. 3). Та ко ђе ка же у на став ку: „У име Го спо да на шег 
Ису са Хри ста кад се са бе ре те ви и мој дух“ (ст. 4а). О по сла ни ци као за ме ни за ауто ро во при су ство на 
са бра њу ви ди: R. Funk, „The Apo sto lic Pa ro u sia: Form and Sig ni fi can ce“ у: W.R. Far mer (ed.), Chri stian Hi
story and In ter pre ta tion: Stu di es Pre sen ted to John Knox, New York 1967, 249–268.

33  Ју стин Фи ло соф све до чи о чи та њу „спо менâ Апо столâ и списâ Про рокâ“ на ра но хри шћан ској Ли-
тур ги ји (τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ συγγράμματα τῶν προφητῶν ἀναγιώσκεται ),  и зносећи 
њ ен  пореда к: — сабрањ е верних  —  читањ е Свет ог Писм а Старог  и Нов ог  Завета  —  бесед а Е пископа  —  
д оношењ е Свет их  Дарова  —  бл аг одарење  —  при че шћи ва ње (1. Apol. 67:3, PG 6 429B).

34  U. Van ni, „Li tur gi cal Di a lo gue as a Li te rary Form in the Bo ok of Re ve la tion“, 348. Та ко ђе ви ди: D. L. Ba-
rr, „The Apo calypse of John as Oral Enac tment“, In terp. 40 (1986) 243–56; E. M. Bo ring „The vo i ce of Je sus in the 
Apo calypse of John“, NТ 34 (1992) 334–359; J-P. Ru iz, „Bet wixt and Bet we en on the Lord’s Day: Li turgy and the 
Apo calypse“, 1992 SBL Se mi nar Pa pers, 654–672; idem, Eze kiel ln the Apo calypse: The Tran sfor ma tion on Prop he tic 
Lan gu a ge in Re ve la tion 16:17–19:10, Europäische Hochschulschrift en 23, Frank furt am Main 1989, 184–89, 191–93.

35  Bo ring, нав. де ло, 350.
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ни јих ев ха ри стиј ских са бра ња у сми слу њи хо вих тра ја ња: Па вле је у Тро а ди ев ха-
ри стиј ску бе се ду про ду жио „до по но ћи“ (Дап. 20:7), а Ди да хи за по ве да да се про ро-
ци ма до зво ли да бла го да ре „ко ли ко хо ће“ (10:7)36. Ре кли би смо да је јед на од ге ни-
јал них цр та От кри ве ња упра во је зик ви зу ал не сим бо ли ке ко ји кре и ра је дин стве ни 
сим во лич ки свет у ко јем ње го ви чи та о ци (слу ша о ци) жи ве за оно вре ме ко је им је 
по треб но да га про чи та ју (или чу ју)37. Ка кво је, ме ђу тим, зна че ње та квог тек ста за 
слу ша о це? Од го вор нам да је Про ро ко ва упо тре ба апо ка лип тич ког жан ра.

Књи га От кри ве ња као апо ка лип са
Чи та лац би мо жда оче ки вао да Про ро ко ву упо тре бу апо ка лип тич ког жан ра по ка же-
мо кроз ка рак те ри сти ке одељ ка 4:1–22:5, али ми ће мо се ипак за др жа ти на пр вој гла-
ви От кри ве ња, у ко јој се, пре ма на шем ми шље њу, на ла зи ер ми нев тич ки кључ на ше 
прет по став ке. Реч је о Про ро ко вом ви ђе њу Не ко га на лик Си ну Чо ве чи јем (1:10–20). 

Пре све га, тре ба ре ћи да је та јан стве на лич ност ко ју Про рок ви ди за пра во вас-
кр сли Хри стос (1:17б-18): „Не бој се, ја сам Пр ви и По сљед њи и Жи ви; и би јах мр тав и 
ево жив сам у ви је ко ве ви је ко ва, и имам кљу че ве од смр ти и од па кла.“ И ма да Про-
рок де таљ но опи су је ње гов из глед, то за нас тре нут но ни је то ли ко бит но. Па жњу нам 
при вла чи са мо је дан де таљ овог опи са пре ма ко јем Син Чо ве чи ји, ко ји сто ји „усред 
се дам свећ ња ка“ (1:13), исто вре ме но у де ној ру ци др жи „се дам зве зда“ (1:16).

Ову сли ку у ко јој Хри стос де сни цом др жи зве зде и усред свећ њакâ сто ји, ве ћи-
на ту ма ча схва ти ла је као сим вол Ње го ве све вла сти38. Ми, ме ђу тим, же ли мо да до-
да мо да сим во ли зве зда и свећ њак у От кри ве њу има ју ду бо ку ве зу са би ћем Цр кве. 
Ка ко та мо пи ше, свећ ња ци је су Цр кве39, а зве зде — ан ђе ли Цр ка ва (Отк. 1:20), при-
ма о ци по ру ка у Ма лој Ази ји (2–3)40. Зве зде при па да ју не бе си ма, свећ ња ци зе мљи, 
али су обо је из во ри исто га — све тло сти: пр ви не бе ске, а дру ги зе маљ ске. Исто та-
ко, Цр ква жи ви на не бе си ма, при па да ес ха то ну — Но вом Је ру са ли му оба сја ном 
све тло шћу Јаг ње та (Отк. 21:23), али жи ви и на зе мљи, у исто ри ји — она је све тлост 
све ту (Мт. 5:14, уп. Отк. 2:5). Зве зде и свећ ња ци у От кри ве њу има ју уло гу сим волâ 
Цр кве, они сво јим па ром и је ди но та ко ука зу ју на ње ну при ро ду.

Сто га ка да Син Чо ве чи ји за по ве ди Про ро ку (1:19–20а): 
„На пи ши, да кле, што си ви дио, и што је сте и што ће би ти по сли је ово га: тај ну се дам зви-
је зда ко је си ви дио на де сни ци мо јој, и се дам сви јећ ња ка злат них“,

на ма би ва ја сно да се реч „тај на“ (μυστήριον) под јед на ко од но си и на зве зде и на 
свећ ња ке. Та ко ва жи сле де ћа јед на кост:

на пи ши тај ну се дам зве зда и се дам свећ ња ка злат них = на пи ши тај ну Цр кве.

36  Ма ло је ве ро ват но да се ова за по вест од но си на уче ста лост оку пља ња бу ду ћи да су хри шћа ни ло-
мље ње хле ба пре вас ход но ве зи ва ли за „пр ви дан не де ље“. Пи сац Ди да хи ја ову за по вест ста вља од мах 
на кон из но ше ња пра ви ла бла го да ре ња — про пи са них мо ли та ва, да ју ћи та ко за јед ни ци до зна ња да се 
про ро ци њи ма не мо ра ју огра ни ча ва ти. 

37  Ba rr je за и ста ус пео да по ка же тех ни ке ко ји ма је ова ви зу ел на сим бо ли ка др жа ла па жњу слу ша ла-
ца од по чет ка до кра ја (нав. де ло, 243–249).

38  Уп. Јов 38:31; Ис. 40:12.
39  Про рок по и сто ве ћу је се дам свећ ња ка са се дам Цр ка ва (1:20) и у истом ду ху пи шу Ири неј Ли он ски 

(Ha er. V:20:2, PG7b 1178C): „Ubi que Ec cle sia pra e di cat ve ri ta tem: ha ec est ἑπτάμυξος lu cer na, Chri sti ba ju-
lans lu men“, и Ан дреј Ке са риј ски (Comm. II: I,19,20, PG106 232A-B).

40  Ра но хри шћан ској ми сли би ла је по зна та иде ја „ан ђе ла Цр кве“ ко ји пре би ва на не бе си ма. У спи су AscJes. 
3:15 по ми ње се „ан ђео Цр кве“ ко ји си ла зи са не бе са да би уче ство вао у отва ра њу за пе ча ће ног Хри сто вог гро-
ба. У слич ном ду ху је и ту ма че ње Ан дре ја Ке са риј ског на Отк. 1:19–20: „У сва кој од њих (=Цр ка ва) пред сто-
ји ан ђео чу вар, ка ко ре че Го спод“ (Τούτων δὲ ἑκάστη �γγελος φύλαξ ἐφέστηκε, καθώς φησιν ὁ Κύριος; Comm. 
II:1,19,20, PG106 232A). Не ки на уч ни ци, ме ђу тим, ука зу ју на не ло гич ност Јо ва но вог по сре до ва ња из ме ђу 
Бо га и ан ђелâ (нпр. É. Cot he net, Le mes sa ge de l’apo calypse, éd. Ma me/Plon 1995, 43), те за то, сма тра ју они, ан-
ђе ле се дам Цр ка ва тре ба иден ти фи ко ва ти као љу де (пред став ни ке Цр ка ва, про ро ке или епи ско пе).
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Вас кр сли Хри стос, да кле, Про ро ку от кри ва тај ну Цр кве, а Јо ван, ви дев ши и 
по знав ши ту тај ну41, о њој пи ше и за пи са но ви ду апо ка лип тич ког пи сма (4:1–22:5) 
ша ље на се дам ма ло а зиј ских за јед ни ца. Ако има мо у ви ду да тај на (μυστήριον) у 
От кри ве њу има уоп ште но зна че ње ес ха то ло шког пла на Бо жи јег на ме ње ног „они-
ма ко ји по бе де“ (уп. 2:11, 17, 26 итд)42, по ста је нам ја сно да је Апо ка лип сис уства-
ри књи га о иден ти те ту Цр кве, ње ном исти ни том би ћу. То да ље зна чи да, уко ли-
ко је са бра ње на ко јем је От кри ве ње јав но чи та но — Ев ха ри сти ја, он да је оно за-
пра во има ло за циљ да са бра ни ма у Те лу и Кр ви Си на Чо ве чи јег об ја ви и об ја-
сни тај ну Цр кве, исти ну њи хо вог „већ“ и „још не“ за јед ни ча ре ња у Цар ству Бо
жи јем. Ди на ми ка ли тур гиј ских сце на От кри ве ња на во ди нас на прет по став ку да 
ово из ла га ње о Тај ни ни ка ко ни је би ло те о риј ског ка рак те ра, већ да је жи во пра-
ти ло ток бо го слу же ња.

Не за бо ра ви мо, ме ђу тим, да је упра во Син Чо ве чи ји тај ко ји исто вре ме но 
сто ји усред се дам свећ ња ка и сво јом де сни цом др жи се дам зве зда. Сто га је тај на 
се дам зве зда и се дам свећ ња ка злат них, ко ју смо пре по зна ли као тај ну Цр кве, тај-
на са мо га вас кр сло га Хри ста. Апо ка лип тич ки ме тод ко јим се Про рок ко ри сти и 
ко јим бо го слов ству је о не бо-зем ној за јед ни ци Бо га и љу ди је сте у слу жби ту ма че-
ња Тај не Те ла Хри сто вог. От кри ве ње, да кле, је сте апо ка лип са због то га што от
кри ва ту тај ну: и про рок и ње го ви слу ша о ци Ду хом Све тим уз ла зе на не бе са да би 
из дру га чи је и ес ха то ло шке пер спек ти ве са гле да ли свет и Цр кву у њој. Та јан стве-
на и та јин стве на књи га От кри ве ња за пра во је ту ма че ње Ев ха ри сти је, и то нај ра-
ни је за ко је зна мо! 

Ако је за и ста би ло та ко, ло гич но је и да се за пи та мо: због че га је то и та кво ту-
ма че ње ра ној Цр кви би ло по треб но? Мо жда због то га што Цр ква у том про стор но-
вре мен ском окви ру ни је има ла друк чи јег на чи на да уну тар свог би ћа све до чи соп-
стве ну ес ха то ло шку при ро ду. У по ре ђе њу са Рим ском им пе ри јом ко ја је та да до ми-
ни ра ла схва та њем све та, жи во та и кул та, Цр ква је кроз От кри ве ње же ле ла да по-
ка же да ко нач на по бе да при па да Бо гу и Јаг ње ту, а не оно ме ко ји се ди на им пе ра-
тор ском тро ну. И још ва жни је: са бра ни ма око убо гог зе маљ ског пре сто ла Ли тур ги-
је Цр кве, Апо ка лип сис от кри ва да је њи хо во са бра ње већ са да и ов де уче ство ва ње 
у тој по бе ди, њен истин ски пре ду кус. Оног тре нут ка ка да је Цр кви пру же на сло бо-
да слу же ња и ка да је она до би ла мо гућ ност да на мно го раз ли чи тих на чи на из ра зи 
сво ју ес ха то ло ги ју, а тај тре ну так се још по кла па са иш че за ва њем ге не ра ци ја ко ји-

41 На са мом по чет ку и кра ју ви зи је у 1:10–20 Јо ван чу је глас ко ји му за по ве да да за пи ше са др жај от
кри ве ња и по ша ље на се дам Цр ка ва (1:11, 19), с тим да у 1:11 глас ка же: „што ви диш“, а у 1:19 — „што си 
ви део“. Та ко за кљу чу је мо да је Јо ва нов су срет са Си ном Чо ве чи јим ре зул ти рао „от кри ве њем Ису са 
Хри ста“ (1:1). Ду жни смо још ре ћи да је по след њих де це ни ја стих 1:19 при ву као по себ ну па жњу на уч-
никâ, за то што је у ње му пре по знат јед но од ре ше ња ер ми нев тич ке ениг ме От кри ве ња. Ствар је у то-
ме што су би бли сти под сва ким од три де ла овог сти ха: „на пи ши што си ви део“, „што је сте“ и „што 
ће би ти по сле ово га“, под ра зу ме ва ли раз ли чит део књи ге От кри ве ња (де таљ но из ло же ну про бле ма-
ти ку ви ди у: G. K. Be a le, „The in ter pre ta ti ve pro blem of Rev 1:19“, NT 34 (1992) 360–387). Та ко су уства ри 
по ста ви ли про блем тре нут ка ви ђе ња: ка да је Јо ва ну от кри ве но све што пи ше у От кри ве њу? Чи ни 
се да ве ћи на на уч ни ка др жи до то га да је Јо ва но во ви ђе ње Си на Чо ве чи јег у 1:9–20 са мо ина у гу рал-
ног ка рак те ра, те да Јо ван тек на кон тог ви ђе ња за пи су је нај ва жни ји део От кри ве ња (4–22). У јед ном 
од сво јих ка сни јих ра до ва, го ре ци ти ра ни Be a le вр ло ар гу мен то ва но је по ка зао да се сва ки део сти-
ха 1:19 ипак под јед на ко мо же од но си ти на це ло куп ни на са др жај књи ге От кри ве ња („The In ter pre ta-
tion of Re ve la tion 1.19: Its Old Te sta ment Bac kgro und and its Dis pu ted Sig ni fi can ce as an In ter pre ta ti ve Key 
to the Who le Bo ok“ у: John’s Use of the Old Te sta ment in Re ve la tion, 165–192). Та ко се наш за кљу чак на-
ла зи у ис тој ли ни ји са овим.

42  G. Bor nkamm, „μυστήριον, μυέω“, TDNT IV:802–828. Ова кав став за сту па и Be a le у: „The use of μυστή-
ριον in the Apo calypse and El sew he re in the New Te sta ment Aga inst the Old Te sta ment-Je wish Bac kgro und“, 
John’s Use of the Old Te sta ment in Re ve la tion, 215–273).
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ма је апо ка лип ти ка би ла са свим до бро по зна та, књи га От кри ве ња је из гу би ла сво-
ју ли тур гиј ску уло гу и по ста ла те шко ра зу мљи ви спис ко ји го во ри о не ка квим по-
след њим ства ри ма. Та ко је бар ве ко ви ма ту ма че на. Но, ка ко је ова про роч ка апо ка
лип са или ово апо ка лип тич ко про ро штво још он да функ ци о ни са ло уну тар ма ло а-
зиј ских Цр ка ва, ко нач но ће по ста ти ја сно до ка зи ва њем да је Ев ха ри сти ја Цр кве за-
пра во Sitz im Le ben От кри ве ња. Имај мо на уму да ће нас у том про це су до ка зи ва ња 
пре вас ход но за ни ма ти про роч ки ка рак тер От кри ве ња, од но сно она „пр ва це ли на“ 
(Отк. 1–3 и 22:6–21) о ко јој је већ би ло ре чи.

2. Ев ха ри сти ја Цр кве као ре ци пи јент От кри ве ња
Прет по став ци да је ауди то ри јум От кри ве ња мо гао би ти ли тур гиј ско са бра ње Цр-
кве у при лог иде из у зе тан рад У. Ваниja ко ји је ука зао на по сто ја ње увод ног и за вр-
шног ли тур гиј ског ди ја ло га у књи зи От кри ве ња43. Ње го ва тек сту ал на ана ли за пр-
вих, а ви де ће мо по том, и по след њих сти хо ва, ти че се са мо фор ме, не и са др жи не 
ди ја логâ, али нам да је по след њи по тре бан раз лог да би смо мо гли да ка же мо да је 
ре ци пи јент От кри ве ња са бра ње Цр кве. Ра ди лак ше и сли ко ви ти је пред ста ве, ове 
ди ја ло ге из но си мо у пу ној фор ми и то у на шем пре во ду на срп ски је зик44. 

А) Увод ни ди ја лог. Та ко зва ним „сиг нал ним сти хом“ (1:4) по чи ње увод ни ди-
ја лог из ме ђу чте ца и за јед ни це45:

Чтец (1:4–5а): Бла го дат вам и мир 
од Оног Ко ји је сте и Ко ји бе ше и Ко ји до ла зи 
и од се дам ду хо ва, ко ји су пред пре сто лом ње го вим 
и од Ису са Хри ста, 
ко ји је Све док вер ни, 
Пр ве нац из мр твих, 
и Го спо дар над ца ре ви ма зе маљ ским. 
Слу ша о ци (1:5б-6): Оно ме ко ји нас љу би 
и опра нас од гре хо ва на ших кр вљу сво јом 
– и учи ни нас цар ством, све ште ни ци ма Бо гу и Оцу сво је му  
– ње му сла ва и моћ у ве ко ве [векова]. Амин.
Чтец (1:7а): Ево, Он до ла зи са обла ци ма, 
и угле да ће га сва ко око, 
и они ко ји га про бо до ше; 
и за пла ка ће због ње га сва пле ме на зе маљ ска.
Слу ша о ци (1:7б): Да, амин. 
Чтец (1:8): Ја сам Ал фа и Оме га, 
го во ри Го спод Бог, 
Ко ји је сте и Ко ји бе ше и Ко ји до ла зи, 
Све др жи тељ. 

Да са бра ње ко је ова ко ли тур гиј ски раз го ва ра мо же би ти ев ха ри стиј ско, по ка-
зу је са др жи на ових ди ја ло га: 

Бла го дат вам и мир... (Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη...)

43  Нав. де ло (ви ди нап. бр. 2). Ва ни та ко ђе на во ди еви дент не до ка зе за по сто ја ње ли тур гиј ских ди ја-
ло га на ра но цр кве ним са бра њи ма: Plin. ep. 10:96–97; Did. 10:6; Iust. 1. apol. 67:5; Hipp. trad. apost. Та ко ђе 
ви ди: K-P. Jörns, Das hymnische Evan ge li um, 161–162.

44  Ва ни јев текст иден ти чан је са оним у кри тич ком из да њу: E. Ne stle — B. Aland — K. Aland — J. Ka ra-
vi do po u los — C. M. Mar ti ni (Hg.), No vum Te sta men tum Gra e ce, De utsche Bi bel ge sellschaft Stut tgart27 2006. 
У по ре ђе њу са овим тек стом, пре вод САС Срп ске Пра во слав не Цр кве по ка зу је сит не не до след но сти, 
те са мо ра ди лак шег ни је узет у об зир.

45  Van ni, нав. де ло, 349–355. 
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Пи сац От кри ве ња ко ри сти се по чет ком увод ног по здра ва древ них хри шћан-
ских пи са ма ко ја се мо гу по ста ви ти у кон текст ев ха ри стиј ског са бра ња46. За раз-
ли ку од ра но хри шћан ске прак се епи сто лар но-ли тур гиј ског бла го си ља ња ко ја је 
углав ном би ни тар ног ка рак те ра, овај по здрав се од ли ку је фор мом ње го вог да љег 
на став ка три ни тар не струк ту ре: 

ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος = Отац47

καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευνάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ = Дух Све ти48

καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ... = Син
Оно ме ко ји нас љу би... (Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς... )47 48

Кључ за пре по зна ва ње де ло ва овог ди ја ло га и по де лу тек ста 1:4–8 на пет це-
ли на је сте чи ње ни ца да се сва ки део ди ја ло га за вр ша ва те мом ко јом по чи ње сле-
де ћи део49. Та ко хим на при сут них чла но ва за јед ни це: Оно ме ко ји нас љу би... ни-
је усме ре на на Оца или Ду ха, већ на Хри ста. У 1:4–5а Јо ван не сле ди уоби ча јен ре-
до след три ни тар не фор му ле (нпр. Отац–Син–Дух, уп. Мат. 28:19; 2. Кор. 13:13), већ 
име Исус Хри стос по ста вља на по след ње ме сто, ко јег се име на за тим за јед ни ца ди-
ја ло шки при хва та ис по ве да ју ћи Ње го во спа си тељ но де ло50. У тек сту хим не 1:5б-6 
не ма екс пли цит не на зна ке да са бра ње пе ва Хри сту као Јаг ње ту, али бу ду ћи да је 
тај текст су штин ски иден ти чан са хим ном у 5:9, за кљу чу је мо да се ра ди о та квој 
хри сто ло ги ји:

46 Уп. Рим. 1:7; 1. Кор. 1:3; 2. Кор. 1:2; Гал. 1:3; Еф. 1:2; Фил. 1:2; Кол. 1:2; 1. Тим. 1:1; 2. Тим. 1:2; Фи лим. 1:3; 1. 
Пт. 1:2–3; 1. Пт. 1:2; 2. Јов. 3; Јуд. 1–2; 1. Clem. 1:1.

47  Τри ја ду ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος тре ба схва ти ти као па ра фра зу ἐγώ εἰμι ὁ ὤν (Изл. 3:14), али и 
тре ба зна ти да је овај из раз, као име Бо жи је, пот пу но ори ги на лан. Не ма му па ра ле ле у ста ро за вет ној, 
апо криф ној и ра вин ској ли те ра ту ри. Не ки на уч ни ци (нпр. M. McNa ma ra, The New Te sta ment and the Pa
le sti nian Tar gum, Ro me 1966, 97–112) ми сле да је на Јо ва на ути цао тар гум ПсЈон. Понз. 32:39:„Ви диш ли 
са да да сам Ја онај ко ји је сте, ко ји бе ше, и да сам онај ко ји ће би ти у бу дућ но сти, и да не ма дру гих бо го-
ва осим ме не...“ (наш пре вод са ен гле ског тек ста E. G. Clar ke, The Ara ma ic Bi ble, Cam brid ge 1992, 95, цит. 
пре ма: P. Pri gent, Com men tary on the Apo calypse of St. John, Tübin gen 2004, 116). Pri gent с пра вом при ме-
ћу је да слич ност по сто ји из ме ђу пр ва два атри бу та (ко ји је сте, ко ји бе ше), док би тре ћи атри бут тар гу-
ма тре ба ло пре ве сти са „ὁ ἐσόμενος“. Јо ван, пак, ин си сти ра на из ра зу „ὁ ἐρχόμενος“ ко ји је par exel len ce 
хри шћан ски и ко ји по ка зу је раз вој у од но су на ста ро за вет ну ми сао: Бо га не опи су је као са мо Оног ко-
ји веч но је сте, већ као Оног ко ји ће до ћи. Ка ко је, ме ђу тим, мо гу ће да се овај из раз од но си на Оца, ка да 
на мно го ме ста у От кри ве њу (22:7, 12, 17, 20), па и у Јо во ва ном Је ван ђе љу, ви ди мо да је упра во Хри стос 
тај ко ји ће до ћи (ἔρχου κύριε Ἰησου)? Мо жда је ова не до у ми ца и ути ца ла на Ан дре ја Ке са риј ског (Comm. 
I: I,1,2, PG 106 221D) да овај из раз про ту ма чи дво ја ко: оно је сте име Оца, али и три ни тар на фор му ла —  
ὁ ὢν (=Отац, уп. Изл. 3:14), ὁ ἦν (=Син, уп. Јн. 1:1), ὁ ἐρχόμενος (=Дух, уп. Дап. 2). Да ле ко од то га да ка же-
мо да је ово дру го Ан дре је во ту ма че ње не по треб но, ре ћи ће мо да је са свим оправ да но сма тра ти фор му-
лу у 1:4 пре све га име ном Оца и то за то што је хри сто ло шки те о цен три зам јед на од нај ва жни јих ка рак-
те ри сти ка От кри ве ња: Бог ће Јаг ње том оба сја ти Но ви Је ру са лим (Отк. 21:23). О тој те ми де таљ ни је ви ди: 
T. Holtz, Die Chri sto lo gie der Apo kalypse des Jo han nes, Ber lin 1971, 247–265.

48  Још од нај ра ни јих вре ме на по сто је два раз ли чи та ту ма че ња из ра за „се дам ду хо ва“. Ику ме ни је (Comm. 
1:4) сма тра да се ра ди о се дам ан ђе ла (нај ве ро ват ни је пре ма Тов. 12:15; 1. Hen. 90:21), а та кво ту ма че ње 
пре у зи ма и Aune (Re ve la tion 1–5, WBC 52a, Dal las 1997, 34–35) при ме ћу ју ћи да су у Ку мра ну ан ђе ли зва-
ни „ду хо ви ма“, као и да се у Пе сма ма су бот ње жр тве (4Q Shir Shabb) по ми ње се дам ан ђе о ских слу жби. 
Ан дреј Ке са риј ски не од ба цу је ова кво ту ма че ње, др же ћи да би „се дам ду хо ва“ мо гла да бу де алу зи ја на 
да ро ве Ду ха (Comm. I: I,4, PG106 224A). Ми ће мо при хва ти ти ово дру го ту ма че ње из два раз ло га. Као, 
пр во, очи глед но је да из раз „се дам ду хо ва“ при па да увод ној епи сто лар ној фор му ли, ко ја би у овом слу-
ча ју мо гла би ти три ни тар на. Као дру го, по ре ђе њем 3:1 са 1:20 ви ди мо да Јо ван иден ти фи ку је се дам ан ђе-
ла са се дам зве зда, те се дам ду хо ва мо ра би ти не што дру го. А шта то кон крет но, би ва ја сни је по ста вља-
њем 4:5 и 5:6 по ред Зах. 4:2, 10 — „се дам ду хо ва“ је сте сли ка све мо ћи Бо жи је ко ја ви ше при ли чи Ду ху, 
не го ар хан ђе ли ма. И као тре ће, под се ћа мо на ис по ве да ње ве ре у Све ту Тро ји цу код Ју сти на Фи ло со-
фа ко ји на ро чи то на гла ша ва про роч ки ка рак тер Ду ха: πνεῦμά τε προφητικὸν ἐν τρίτῃ τάξει... τιμῶμεν (1. 
Apol. 13:3, PG6 348A).

49  Van ni, нав. де ло, 353.
50  Ин те ре сант но је ка ко се Јо ван ко ри сти гла гол ским об ли ци ма. Пар ти цип пре зен та τῷ ἀγαπῶντι и зр-

аж ава тра јну ра дњу, док гл аг оле λύω и ποιέω ст авља у аорист ук аз уј ући т ако на к рсну ж ртву Ја гњ ета 
ч ијом к рвљу су хр ишћ ани сп ас ени.
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56...опра нас од гре хо ва на ших кр вљу 
сво јом (ἐν τῷ ἅιματι αὐτοῦ) и учи ни нас 
цар ством, све ште ни ци ма Бо гу и Оцу 
сво је му (ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς 
τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ)

9 До сто јан си... јер си био за клан и кр вљу 
сво јом (ἐν τῷ ἅιματι σου) ис ку пио си Бо-
гу [нас] из сва ко га ро да и је зи ка и на ро да 
и пле ме на. 10 И учи нио си их Бо гу на ше-
му ца ре ви ма и све ште ни ци ма (ἐποίησας 
αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς...)

Из ових ре чи се, да кле, ви ди да је нај ве ћа па жња са бра них, али и вас це лог на-
ро да Бо жи јег под жр тве ни ком не бе ског пре сто ла (уп. 6:9; 7:10), усме ре на на те му 
спа се ња у Кр ви Јаг ње та51. За јед ни ца као но ви и исти ни ти Изра иљ кр вљу Јаг ње то-
вом по ста је са слу жи тељ и са вла дар Ње гов у Но вом Је ру са ли му52. Да још ни је до-
шао крај исто ри ји и да се ра ди са мо о пре ду ку су ко нач ног спа се ња, по ка зу је нам већ 
сле де ћи стих ко ји пе ва о Дру гом до ла ску: 

• Ево,Ондолази...(Ἰδοὺ ἔρχεται...)
Стих 1:7а про ду бљу је већ ре че но, а ње гов са др жај на ро чи то до би ја на те жи ни 

за то што га из го ва ра про рок об у зет Ду хом. Са зе маљ ског де ла Хри сто вог, од но сно 
исто ри је, за јед ни ца се окре ће ес ха то ну из ко га жуд но иш че ку је Ње гов до ла зак. 
Хри стос за то ни је иден ти фи ко ван као Јаг ње, већ као про бо де ни Син Чо ве чи ји53. Ра-
но хри шћан ска ев ха ри стиј ска са бра ња на ро чи то од ли ку је ова кав жар иш че ки ва ња 
Ме си ји ног до ла ска54 као пред о кус ко нач не по бе де Бо жи је и Цар ства Ње го вог (за
пла ка ће због Ње га сва пле ме на зе маљ ска). 

• Да, амин. (Ναί, ἀμήν.) 
Сле ди вр ло спе ци фич но одо бра ва ње за јед ни це. Са свим је мо гу ће да се узрок 

та квом дво стру ком одо бра ва њу мо же тра жи ти у дво ја кој струк ту ри ма ло а зиј ских 
за јед ни ца у ко ји ма је би ло и Је линâ и Ју дејâ. Пи та ње је, ме ђу тим, да ли се баш ра-
ди о дво стру ком „да“. Ва ни је скре нуо па жњу да се из ме ђу ναί и ἀμήν  ни како не 
 може с та вити знак ј ед на кости55. Ναί (=да) „г леда у назад“  пот вр ђу јући  нешто што 
се већ  до го дило (ис то рија), док ἀμήν (=γένοιτο , нек а так о буде)  „гледа  унапред“ 
с а надо м п от вр ђујућ и нешто што ће се те к  до годити  ( есхатон) . Тако ове дв е реч-
и  из ра жавај у л иту ргијско  време  г радећ и ј един ствен о  ев хари стијско „да“  у којем се 
 п ре докуша  Царств о  Божије : з ај едница ј е  ис кусила (ναί)  и  ис кусиће (ἀμή ν) Христ ов 
Др уг и долаза к. Ова ка в дожив љај јесте κατ’ ἐξο χή ν  евха ристијски56.

51  Отк. 1:6 има свој хри сто ло шки те мељ у Изл. 19:6 — у си нај ској пу сти њи Бог обе ћа ва Је вре ји ма да 
ће они по ста ти „цар ство све ште нич ко и на род свет“ (ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔνθος 
ἅγιον). Очи гле дан је пас хал ни кон текст, ина че вр ло пре по зна тљив у јо ва нов ским спи си ма (уп. Јов. 19:36). 
По ред то га, скре ће мо па жњу на оне на уч ни ке ко ји хим ну у 1:5б-6 ста вља ју у кон текст ра но хри шћан ске 
прак се кр шта ва ња (нпр. Shep herd, The Pashcal Li turgy and the Apo calypse, 82): ва ри ја бил но чи та ње у пе-
том сти ху λούσαντι/λύσαντι ἡμᾶς „опра/раз ре ши нас“ (већинa ми ни ску ла и званичaн пре вод на ше Цр-
кве/P18, Si na i ti cus, A, C) мо жда ука зу је на та кав кон текст (уп. 7:14). Ка ко год, прак са кр шта ва ња у ра ној 
Цр кви ни је би ла од во је на од Ев ха ри сти је.

52  Ста нов ни ци Но вог Је ру са ли ма је су све ште ни ци Јаг ње та и Оца Ње го вог (22:3–4), они ће вла да ти са 
њим у ве ко ве ве ко ва (21:3). Та кав те о ло шки кон цепт ука зу је на Цр кву у ко јој су сви род иза бра ни, цар
ско све штен ство, на род све ти, на род за до би јен (1. Пт. 2:9).

53  Овај стих ком би ну је Дан. 7:13 и Зах. 12:10–14, али та ко ђе екс пли цит но не спо ми ње лич ност Си на Чо-
ве чи јег. А.Y. Col lins је по ка за ла да се От кри ве ње и Мт. 24:30 ко ри сте древ ним пре да њем o Хри сту као 
Си ну Чо ве чи јем ра ди опи са Дру гог до ла ска („The Son of Man Tra di tion and the Bo ok of Re ve la tion“ у: Co
smo logy and Escha to logy in Je wish and Chri stian Apo calypti cism, JSJ sup. 50, 159–197:172). Не за бо ра ви мо још 
да је Син Чо ве чи ји про бо ден. Ти ме Јо ван ука зу је на кр сну жр тву Хри сто ву, та ко ва жну за ње гов хри сто-
ло шки кон цепт (Јов. 19:37 се на ла зи у ис тој ли ни ји пре да ња као Мат. 24:30 и От крив. 1:7). Ова ква хри-
сто ло ги ја по ду да ра се са Па вло вом реч ју о Ев ха ри сти ји у 1. Кор. 11:26: Јер кад год је де те овај хљеб и ча
шу ову пи је те, смрт Го спод њу об ја вљу је те, до кле не до ђе. 

54  Уп. Мт. 28; Мк. 16; Лк. 24; Јн. 20–21; 1. Кор. 16:22; Did. 10:6.
55  Нав. де ло, нап. бр. 6 на стр. 350–351. 
56  Уп. 22:20: Ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ἔρχου κύριε Ἰησου. 
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• Ја сам... (Ἐγώ εἰμι...) 
Крат ко ли тур гиј ско раз го ва ра ње за вр ша ва се реч ју Бо жи јом ко ја от кри ва Ње-

го ву све моћ57. Но, ка ко је мо гу ће да се у ди ја ло гу ко ји те че из ме ђу про ро ка и за јед ни-
це од јед ном по ја вљу је реч са мо га Бо га? Од го вор на ово пи та ње ле жи у раз у ме ва њу 
про роч ког ду ха и све га оно га што смо ре кли о уло зи чте ца на са бра њу Цр кве. Бу ду-
ћи да су не по сред но пре но си ли оно што им је Дух да вао да го во ре58, про ро ци су ре-
чи Бо жи је че сто из но си ли у пр вом ли цу, те се „Ја“ про ро штва од но си ло на бо жан-
ску лич ност ко ја кроз про ро ка го во ри59. Та ко, по што је От кри ве ње про ро штво у пи-
са ном об ли ку и по што ње гов аутор има на уму кон текст у ко јем ће оно би ти чи та-
но, ње гов пи сац, ко ји је у Ду ху (1:10), пу шта да сам Бог, од но сно Син Чо ве чи ји, го во
ри Цр кви60. Исто се да при ме ти ти и у за кључ ном ли тур гиј ском ди ја ло гу (22:6–21)61.

Б) За кључ ни ди ја лог.
Јо ван (22:6): И ре че ми: 
Ан ђео (22:6б): Ове су ре чи вер не и исти ни те, 
и Го спод Бог ду хо ва про ро ка 
по сла ан ђе ла сво је га 
да по ка же слу га ма сво јим шта ће би ти уско ро. 
Исус (22:7а):   И ево до ла зим уско ро. 
Ан ђео (22:7б):   Бла жен је ко ји др жи ре чи про ро штва књи ге ове. 
Јо ван (22:8–9а):   И ја, Јо ван, чух и ви дех ово. 
И ка да чух и ви дех, 
кла ња ју ћи се па дох 
пред но ге ан ђе ла ко ји ми ово по ка за. 
    И ре че ми: 
Ан ђео (22:9б):  Па зи, не мој! 
И ја сам слу га као и ти 
и као бра ћа тво ја про ро ци 
и они ко ји др же ре чи књи ге ове. 
Бо гу се по кло ни. 
Јо ван (22:10а):   И ре че ми: 
Ан ђео (22:10б-11):   Не за пе ча ти ре чи про ро штва књи ге ове, 
јер је вре ме бли зу. 
Ко чи ни не прав ду не ка још чи ни не прав ду, 
и не чи сти не ка се још пр ља; 
а ко је пра ве дан не ка још чи ни прав ду, 
и ко је свет не ка се још осве ћу је. 
Исус (22:12–13):   Ево до ла зим уско ро, 
и пла та мо ја са мном, 

57  Уп. Отк. 4:8; 11:17; 15:3; 16:7, 14; 19:6, 15; 21:22. 
58  Уп. 1. Кор. 12–14; Herm. XLI II:9: „Ка да, да кле, чо век ко ји има Бо жан ско га Ду ха до ђе на са бра ње љу-

ди пра вед них ко ји има ју ве ру Ду ха Бо жан ско га, и од са бра ња тих љу ди бу де мо ли тва Бо гу, та да ан ђео 
про роч ко га Ду ха ко ји на ње му по чи ва ис пу њу је чо ве ка и тај чо век, ис пу нив ши се Ду хом Све тим, го-
во ри мно штву као што Го спод хо ће.“ (Де ла апо стол ских уче ни ка, пре вод еп. А. Јев ти ћа, Вр њач ка Ба ња 
— Тре би ње 1999, 346).

59  Ова кав мо дел про ро ко ва ња мо же се при ме ти ти, до ду ше, не та ко че сто, у про роч ким књи га ма Ста-
рог За ве та, нпр. Ис. 3:16; 41:20; Ос. 4:11–13, 14б; 12:12; 13:1–3. 

60  „Ко има ухо не ка чу је што Дух го во ри Цр ква ма“ (2:7, 11, 17, 27; 3:6, 13, 22). Очи глед но да аутор се дам 
по ру ка ни је (са мо) Јо ван, већ пре вас ход но Син Чо ве чи ји (1:10–3:22). Јо ван на још не ким ме сти ма по-
сре ду је глас Бо жи ји: 13:9–10; 14:13; 16:15; 22:12–13, 16, 20. О на чи ну на ко ји се сме њу ју гла со ви ко ји го во ре 
кроз Јо ва но ву лич ност (Бог, Син, Дух, Ан ђео) де таљ ни је ви ди: Bo ring, нав. де ло. 

61  Van ni, нав. де ло, 356–364. 
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да дам сва ко ме по де ли ма ње го вим. 
Ја сам Ал фа и Оме га, 
Пр ви и По сљед њи, 
По че так и Свр ше так. 
Ан ђео (22:14–15):   Бла же ни су они ко ји опра ше ха љи не сво је, 
да има ју пра во на Др во жи во та 
и да уђу на ка пи је у Град. 
На по љу су пси 
и вра ча ри 
и блуд ни ци 
и крв ни ци 
и идо ло по кло ни ци 
и сва ки ко ји во ли и чи ни лаж. 
Исус (22:16):    Ја, Исус, 
по слах ан ђе ла сво је га 
да вам по све до чи ово у Цр ква ма. 
Ја сам Из да нак и Род Да ви дов, 
сјај на Зве зда Да ни ца. 
Јо ван (22:17а):   И Дух и Не ве ста го во ре: 
Дух и Не ве ста (22:17б): До ђи! 
Јо ван (22:17в):   И ко ји чу је не ка ка же: 
Слу ша о ци (22:17г):  До ђи! 
Јо ван (22:17д-20а):  И ко је же дан не ка до ђе, 
и ко хо ће не ка узме во ду жи во та на дар. 

Ја све до чим сва ко ме ко ји слу ша 
ре чи про ро штва књи ге ове: 
ако ко до мет не ово ме, 
Бог ће на ње га на мет ну ти 
му ке на пи са не у књи зи овој; 
И ако ко оду зме од ре чи књи ге про ро штва ово га, 
Бог ће од у зе ти ње гов део 
од Др ве та жи во та, и од Гра да све то га, 
што је на пи са но у књи зи овој. 

Го во ри Онај ко ји све до чи ово:
Исус (22:20б):   Да, до ћи ћу ско ро. 
Слу ша о ци (22:20в):  Амин, до ђи, Го спо де Ису се! 
Јо ван (22:21):   Бла го дат Го спо да Ису са са сви ма. 

У овом ди ја ло гу та ко ђе раз ли ку је мо два основ на ак те ра: гру пу слу ша ла ца и 
чте ца чи ја је уло га у од но су на увод ни ди ја лог мно го раз ви је ни ја. Он се по ја вљу је у 
уло зи Хри ста, Ан ђе ла и Про ро ка, што на ро чи то до при но си ес ха то ло шком ка рак-
те ру ли тур гиј ског раз го ва ра ња62. При ме ћу је се чак да чтец има уло гу да ва ња ин-
струк ци ја са бра њу: „и Дух и Не ве ста го во ре... и ко ји чу је не ка ка же... и ко је же дан 
не ка до ђе...“ (22:17). Ин те ре сант на је, ме ђу тим, уло га Ду ха. Про рок у Ду ху пре но си 
глас Бо жи ји, а Дух и Не ве ста, од но сно са бра ње ко је је Цр ква го во ри: „До ђи!“ Ја сно 
је, да кле, да истим Ду хом го во ре и Про рок и Цр ква, Ду хом ко ји при зи ва Хри ста. 

62  Bo ring је по ка зао да сме њи ва ње гла со ва ко ји го во ре кроз про ро ка не тре ба схва ти ти у кла сич ном 
апо ка лип тич ком сти лу лан ча ног от кри ва ња (Бог-Исус-Ан ђео-Про рок-за јед ни ца), иако би се та ко не-
што мо гло за кљу чи ти из 1:1. Це ло От кри ве ње је сте реч Бо жи ја от кри ве на Хри стом ко ји Ду хом го во ри 
кроз про ро ка (нав. де ло, 19–23). Ва ни сма тра да је за јед ни ца мо гла да раз ли ку је ове гла со ве и то пу тем 
ал те ра ци је то на са мог чте ца (нав. де ло, 363).
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Бу ду ћи да је већ би ло ре чи о ли тур гиј ском ис ку ству Дру гог до ла ска Ме си је, 
обра ти ће мо па жњу на три ства ри ко је би мо гле да ука зу ју на ев ха ри стиј ски кон-
текст овог ди ја ло га.

• Блаженисуоникојиопрашехаљинесвоје...(Μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν... )63

„Они ко ји опра ше ха љи не сво је“, ка ко От кри ве ње ка же, има ју пра во на Др во 
Жи во та у Но вом Је ру са ли му, у ко јем, пре ма 22:15, не ће би ти „пси и вра ча ри и блуд-
ни ци и крв ни ци и идо ло по кло ни ци и сва ки ко ји во ли и чи ни лаж“. Ми шље ња смо 
да ова два сти ха от кри ва ју кр штењ ско-ев ха ри стиј ски кон текст: 

а) под стак ну ти ана ли зом сти ха 1:3 ко ји при па да увод ном ли тур гиј ском ди ја ло гу, прет-
по ста вља мо да се и у 22:14 бла же ни ма на зи ва ју кон крет ни уче сни ци са бра ња64; 

б) „они ко ји опра ше ха љи не сво је“ по ми њу се и у 7:14: „они до ђо ше из не во ље ве ли ке... 
и убе ли ше [хаљине своје] у кр ви Јаг ње то вој“; ов де је очи та пас хал на ти по ло ги ја — пре 
не го што им се Го спод ја вио у Си нај ској пу сти њи, Изра иљ ци, из не во ље спа се ни (Изл. 
3:7) кр вљу пас хал ног јаг ње та (Изл. 12), опра ше сво је ха љи не (Изл. 19:14) да би се са 
Бо гом су сре ли; цр кве ном жи во ту пр вог ве ка би ло је вр ло бли ско ве зи ва ње пас хал не 
ти по ло ги је за тај ну кр ште ња (1. Кор. 10:2–6)65, те мо же мо прет по ста ви ти да под „они-
ма ко ји опра ше ха љи не сво је“ Јо ван под ра зу ме ва (но во)кр ште не66; 

в) ти ко ји опра ше ха љи не — убе ли ше их у кр ви Јаг ње то вој (7:14) и има ју пра во на Др во 
жи во та; ни је не мо гу ће да се „крв јаг ње та“ и „др во жи во та“ мо гу од но си ти на Ев ха ри-
сти ју67; и јед но (7:14–17) и дру го (22:14–15) на ла зи се у истом кон тек сту го во ра о пре ду-
ку су веч ног жи во та у Но вом Је ру са ли му68, а „пра њем ха љи на“ сти че се пра во на обо је. 

Та ко би смо мо гли да за кљу чи мо да са бра ни хри шћа ни ко ји слу ша ју От кри ве-
ње је су упра во они по гре бе ни и вас кр сли у Хри сту ко ји већ ов де и са да ужи ва ју ес-

63  У си нод ском из да њу Све тог Пи сма Но вог За ве та овај стих гла си дру га чи је: „Бла же ни су ко ји тво ре 
за по ви је сти ње го ве...“ При ме ћу је мо да ова вер зи ја не ука зу је та ко сна жно на ли тур гиј ски про стор ди-
ја ло га.

64  У От кри ве њу реч „бла же ни“ увек има ве зе са за јед ни цом ко ја алу ди ра на тра же ни кон текст. По што 
је зна че ње 1:3 и 22:7 исто и већ по ка за но, ука зу је мо на ме ста 14:3: „бла же ни мр тви ко ји од са да уми ру у 
Го спо ду“ и 20:6: „бла жен је и свет онај ко ји има удје ла у пр вом вас кр се њу“. Оба по ста ју ја сна кроз Рим. 
6:4: „Та ко се с њим по гре бо смо кроз кр ште ње у смрт, да би, као што Хри стос уста де из мр твих сла вом 
Оче вом, та ко и ми хо ди ли у но вом жи во ту“, а Отк. 19:9 не дво сми сле но ука зу је на Ев ха ри сти ју: „бла же-
ни су они ко ји су по зва ни на свад бе ну ве че ру Јаг ње то ву“.

65  Ј. Da niélou, The Bi ble and the Li turgy, Lon don 1956, 86–98.
66  Син Чо ве чи ји го во ри ан ђе лу Цр кве у Сар ду (3:4): „Али имаш и у Сар ду не ко ли ко њих, ко ји не ука-

ља ше ха љи не сво је, и хо ди ће са мном у би је ли ма, јер су до стој ни.“ При па да ти Јаг ње ту, да кле, зна чи има-
ти чи сте ха љи не.

67  Што се ти че ев ха ри стиј ског ка рак те ра ова два сим во ла: „крв јаг ње та“ — уп. Јн. 19:36; 1. Пт. 1:19; „др-
во жи во та“ — уп. Di ogn. 12:2–3.

68  Да се ра ди о ан ти ци пи ра њу веч них до ба ра, а не њи хо вом ко нач ном ужи ва њу, за кљу чу је мо из сле-
де ћег. У 7:14–17 Јо ван се ко ри сти пре зен том ка да ка же да су „они ко ји опра ше ха љи не“ пред пре сто-
лом Бо га и Јаг ње та, у хра му ње го вом, a фу ту ром ка да у не по сред ном на став ку пи ше о бу ду ћим до бри-
ма Но вог Је ру са ли ма („не ће оглад не ти, не ће ожед не ти...“ итд). Ствар по ста је ја сна ка да под се ти мо да 
у Но вом Је ру са ли му не ће би ти хра ма, већ ће храм ње гов би ти Го спод Бог и Јаг ње (21:22). Та ко, они ко-
ји су са да у хра му, ко ји су убе ли ли сво је ха љи не у Јаг ње то вој кр ви, ан ти ци пи ра ју ес ха то ло шку ра дост 
жи во та у Но вом Је ру са ли му чи ји је храм Јаг ње. У 22:14, „они ко ји опра ше ха љи не“ има ју пра во на Др во 
жи во та, али и да уђу на ка пи је гра да (Но вог Је ру са ли ма). Бу ду ћи да се Др во жи во та на ла зи иза тих ка-
пи ја (22:2), што зна чи да би „они ко ји опра ше ха љи не“ има ли пра во пр во да уђу, па тек он да да ку ша ју 
од Др ве та, пи сац обр та њем ло гич ког ре до сле да у 22:14 као да ука зу је на ужи ва ње ње го вих пло до ва hic 
et nunc. Та ко не што би ло је по зна то ју да и зму и ни је не мо гу ће да се као део је вреј ског ду хов но-култ(ур)
ног за ле ђа угра ди ло у мо за ик нај ра ни је екли си о ло ги је. У тар гу му Нео ф. Пост. 3:24 сто ји: „[Бог] је при-
пре мио Едем ски врт пра вед ни ма да мо гу је сти и ужи ва ти у пло до ви ма др ве та, за то што су са чу ва ли 
по у ке За ко на у све ту и ис пу ни ли за по ве сти.. Јер За кон је др во жи во та за сва ко га ко се у ње му тру ди и 
чу ва за по ве сти: он жи ви и тра је као др во жи во та у све ту ко ји ће до ћи. За кон је за све ко ји у овом све-
ту по ње му де ла ју до бар као плод др ве та жи во та“ (прев. са енг. тек ста пре ма: McNa ma ra, The Ara ma ic 
Bi ble, 64, цит. пре ма Pri gent, Com men tary, 641). У истом сме ру: Di ogn. 12:2–3; Ан дреј пи ше да под Др ве-
том Жи во та тре ба раз у ме ти са мог Хри ста (Comm. LXVI II: XXII,1,2, PG 106 441 B-D). 
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ха то ло шки бла го слов је де ња пло до ва Др ве та жи во та, да кле, са мо га Хри ста. Сва-
ки да љи за кљу чак је су ви шан.

• Икојежеданнекадође(Καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω)
Сам крај ли тур гиј ског раз го ва ра ња вр ло је сли чан оном у Ди да хи ју (10:6), не-

дво сми сле но ев ха ри стиј ском: 
Ли тург: Не ка до ђе Бла го дат Тво ја, 
и не ка про ђе овај свет.
Са бра ње: Оса на Бо гу Да ви до ву! 
Ли тург: Ако је ко свет, не ка при сту пи, 
а ако ни је, не ка се по ка је.
Са бра ње: Ма ран ата! Амин!69

Цен трал на по ру ка От кри ве ња упра во се мо же из ра зи ти пр вим де лом сти ха 
ко ји из го ва ра ли тург: про ла зак ово га све та и до ла зак бла го да ти, уки да ње смр ти и 
до ла зак веч ног жи во та, ру ше ње Ва ви ло на и си ла зак Но вог Је ру са ли ма. Хри стос је, 
за тим, „из да нак и род Да ви дов“ (Отк. 22:16), по зив на ев ха ри стиј ско за јед ни ча ре-
ње у Ди да хи ју (εἴ τις ἅγιός ἐστιν ἐρχέσθω) и у От кри ве њу (ὁ διψῶν ἐρχέσθω) вр ло је 
сли чан, а на са мом кра ју оба спи са по сто ји иден ти чан при зив До ла ска Го спод њег 
(μαρὰν ἀθά = ἔρχου κύριε). Т ако нам п ост аје ј асн ија в еза О ткр ив ења са е вх ар исти-
јским ск упом, к оје, сли чно 1. Кор. 16:22–23, н акон μαρὰν ἀθά у пу ћује  поздрав:

• Бла го дат Го спо да Ису са са сви ма (Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων)
Овај за кључ ни по здрав нај ве ро ват ни је је имао функ ци ју рас пу шта ња ску па и 

њи ме се за вр ша ва ве ћи на Па вло вих по сла ни ца70. Под се ћа ју ћи на већ ре че но о ли-
тур гиј ској уло зи увод них епи сто лар них по здра ва („Бла го дат вам и мир...“), сло бод-
ни смо ре ћи да би исто мо гло да ва жи и за овај за кључ ни.

Ко нач но, да кле, при ме ћу је мо да је текст От кри ве ња, као цир ку лар но пи смо 
адре си ра но на се дам кон крет них Цр ка ва, уокви рен ли тур гиј ским ди ја ло зи ма као 
за гра да ма — јед ним на по чет ку, дру гим на кра ју књи ге. Ње гов пи сац је као про-
стор ре цеп ци је сво је књи ге имао у ви ду ев ха ри стиј ски си нак сис Цр кве, те је оно ме 
што је ви део и за пи сао (1:19), до дао увод ни и за кључ ни ди ја лог. То, ме ђу тим, и да-
ље оста је са мо прет по став ка. Мо гу ће је да су ка сни је ге не ре а ци је об ли ко ва ле ли-
тур гиј ске ди ја ло ге От кри ве ња, од но сно да је про ро штво вре ме ном до би ло сво је ме-
сто у Ев ха ри сти ји. Но, и у том слу ча ју би се мо ра ло при зна ти да је ли тур гиј ско ис-
ку ство, ако не пи сца, он да чи та ла ца и слу ша ла ца От кри ве ња, пре вас ход но ути ца-
ло на ко нач ни об лик Апо ка лип си са. 

Це ло куп на ствар, ме ђу тим, по ста је мно го ја сни ја ис пи ти ва њем кон тек ста у 
ко јем је на ста ла Јо ва но ва ви зи ја (1:9–20). На и ме, ако је Јо ван као про рок по сре до-
вао Цр ква ма глас Бо жи ји, да ли је мо гу ће да им је као ли тург по сре до вао и кон текст 
у ко јем је до жи вео ви ђе ње? И да ли би тај кон текст мо гао да бу де ев ха ри стиј ски? 
Нај пре ће мо од го во ри ти на ово дру го пи та ње, а за тим на оно пр во.

3. Ев ха ри стиј ски кон текст Јо ва но вог ви ђе ња
Оно што би, пре све га, мо гло да ука зу је на ев ха ри стиј ски кон текст Јо ва но вог ви ђе-
ња је су Про ро ко ве ре чи у 1:10а: „Би јах у Ду ху у дан Го спод њи“ (ἐγενόμην ἐν πνεύματι 
ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ). 

• У Ду ху (Ἐν πνεύματι)

69  Де ла апо стол ских уче ни ка, 139.
70  Уп. Рим. 16:24; 1. Кор. 16:23; Гал. 6:18; Фил. 4:23; 1. Сол. 5:28; 2. Сол. 3:18; Фи лим. 1:25. 
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Ако по гле да мо и оста ла ме ста у От кри ве њу где се овај из раз по на вља (4:2; 17:3; 
21:10), мо же мо ре ћи да има зна че ње про роч ке ек ста зе од ко је је до жи вљај ес ха то на 
нео дво јив71. Што се ти че ка рак те ра Јо ва но вог про роч ког за но са, ми мо же мо прет-
по ста ви ти да је он при ват ног ка рак те ра, у сми слу да га до жи ва ља ва са мо Јо ван. Ми, 
ме ђу тим, та ко ђе при ме ћу је мо да је Дух у От кри ве њу увек по ве зан са за јед ни цом: 
Дух је тај ко ји го во ри Цр ква ма (2–3), Дух и Не ве ста го во ре: „До ђи!“ (22:17), по сле за-
но са у Ду ху (1:10; 4:2; 17:3; 21:10) Јо ван ви ди еле мен те не бе ских ли тур гиј ских при зо-
ра. Та ко, уз све оно што је ов де већ ре че но о ли тур гиј ској слу жби ра но хри шћан ских 
про ро ка, за кљу чу је мо да Јо ва нов из раз „у Ду ху“ мо же ука зи ва ти на кон текст за јед-
ни це. А да би та за јед ни ца мо гла би ти Цр ква, го во ри нам сле де ћа ре фе рен ца:

• У дан Го спод њи (Ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ)
Хри стос је вас кр сао у „пр ви дан не де ље“72, а тај дан, ко ји је уства ри не де ља, од 

са мог по чет ка жи во та Цр кве по ве зан је са прак сом ло мље ња хле ба, од но сно Ев-
ха ри сти јом (уп. Дап. 20:7; 1. Кор. 16:2). Цр ква је је вреј ску Су бо ту за ме ни ла „Не де-
љом“ или „Да ном Го спод њим“73. По ред пр вих хри шћан ских до ку ме на та, све до чан-
ство о то ме про на ла зи мо и код Пли ни ја Мла ђег (61/2–113), рим ског кон зу ла Ма ле 
Ази је за вре ме вла да ви не рим ског ца ра Тра ја на (98–117), да кле, нај ви ше де це ни ју 
на кон на стан ка От кри ве ња. Хри шћа ни су се оку пља ли у „од ре ђе ни дан пре зо ре“ 
(sta to die an te lu cem) да би пе ва ли хим не Хри сту „као Бо гу“ (qu a si Deo) и је ли хра ну 
(ep.10:96). Иако Пли ни је екс пли цит но не по ми ње Ев ха ри сти ју, она је нај ве ро ват ни-
је би ла део ова квог са бра ња, а „од ре ђе ни дан“ (тј. не де ља) је сте Дан Го спод њи због 
свог par exel len ce ес ха то ло шког ка рак те ра74 — тог да на хри шћа ни су у Ев ха ри сти ји 
има ли при ли ку да оку се вас кр слог Хри ста као Бо га, Го спо да75.

Из гор њих раз ми шља ња за кљу чу је мо да би кон текст Јо ва но вог до жи вља ја тај-
ни Бо жи јих мо гао би ти ев ха ри стиј ски. Ипак, да би смо упот пу ни ли на ша раз ми-
шља ња по но во ће мо за ви ри ти у са др жај пр ве сце не ко ју је Про рок об у зет Ду хом у 
Дан Го спод њи ви део (1:10–20). Њо ме до ми ни ра лич ност „Не ко га на лик на Си на Чо-
ве чи је га“ (ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου). 

• Син Чо ве чи ји (Ὁ υἱός ἀνθρώπου)
Не ула зе ћи у де таљ ну ег зе ге зу ове лич но сти76, обра ти ће мо па жњу на њен су срет 

са Јо ва ном ко ји се чи ни мно го ва жни јим (1:17). Угле дав ши Си на Чо ве чи јег, Јо ван па-
да пред њим „као мр тав“ (ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός), а он „по ла же де сну 
ру ку“ на ње га (ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ’ ἐμε) го во ре ћи му да се не бо ји. Осно ва овог 
тек ста је сте апо ка лип тич ког ка рак те ра (уп. Дан. 10:8–12; 1. Енох 14:20–24), али ове две 
ак ци је као да ука зу ју на бо го слу же ње: 

71  Уп. Дап. 2; 11:15; 22:17; 2. Кор. 12:1. 
72  Λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων (Мк. 16:2; пар. Мт. 28:1; Лк. 24:1; Јн. 20:1,19).
73  Did. 14:1: А у не де љу Го спод њу, са брав ши се за јед но, ло ми те хлеб и вр ши те Ев ха ри сти ју... (Κατὰ κυ-Κατὰ κυ-

ριακὴν δὲ κυρίου συναχθέντες κλάσατε �ρτον καὶ εὐχαριστήσατε...); уп. Barn. 15:8,9; Ign. Magn. 9:1; Iust. 1. 
Apol. 67.

74  Ука зу је мо на рад Y. Hof mann-а ко ји је по ка зао да се фе но мен Да на Го спод њег ни ка ко не мо же раз у ме ти 
без ес ха то-ло ги је: „The Day of the Lord as a con cept and a term in the prop he tic li te ra tu re“, ZАW 93 (1981) 37–50.

75 Ан дреј Ке са риј ски сма тра да под Да ном Го спод њим тре ба под ра зу ме ва ти дан вас кр се ња, од но сно 
не де љу (Comm. II: I,10,11, PG106 228B), а та ко ђе под се ћа мо на већ по ме нут за кљу чак Хур та да да је Хри-
сто во име Го спод (Κύριος) нео дво ји во од бо го слу жбе ног кон тек ста (Lord Je sus Christ, 108–118, нар. 117).

76  A. Y. Col lins сма тра да се у Отк. 1:10–20 ви де тра го ви хри сто ло ги је ко ја вас кр слог Хри ста по и то ве ћу је 
са ар хан ђе лом Га ври лом — то се да за кљу чи ти из ан ђе о ских атри бу та Си на Чо ве чи јег у 1:12–16 (нав. де
ло, 185). Слич на си ту а ци ја се при ме ћу је и у де се том по гла вљу От кри ве ња: Јо ван ви ди Ан ђе ла ко ји сво-
јом по ја вом под се ћа на вас кр слог Хри ста (A. Y. Col lins та ко ђе сма тра да се и у овом слу ча ју ра ди о ис-
тој хри сто ло ги ји; нав. де ло, 177). 
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а) пре све га, вас кр сли Хри стос је об у чен у ду гач ку ха љи ну и опа сан по пр си ма по ја сом 
злат ним (1:13) чи ме под се ћа на ста ро за вет не пр во све ште ни ке (уп. Изл. 29:4)77; 

б) у От кри ве њу уз гла гол πίπτω нај че шће сто ји προσκυνέω, и мо же се за кљу чи ти да та два 
гла го ла — је дан уз дру ги — има ју ка рак тер ла трие („па сти и по кло ни ти се“)78; то што 
у 1:17 гла гол πίπτω сто ји сам не зна чи да пот пу но гу би бо го слу жбе ни сми сао79; 

в) акт по ла га ња ру ке при па да ли тур гиј ском кон тек сту од са мог ро ђе ња Цр кве (уп. Дап. 6:6)80; 
г) Јо ва нов су срет са вас кр слим Хри стом опи сан је као су рет мр твог са жи вим — Ев ха ри-

сти ја је упра во про стор су сре та са вас кр слим Хри стом, про стор су сре та смр ти са ле
ком бе смрт но сти (φάρμακον ἀθανασίας)81. 

Но, да ли је би ло мо гу ће има ти От кри ве ње за вре ме или у кон тек сту Ев ха ри-
сти је? Иако би се не ко усу дио да ка же да та кав про роч ки до жи вљај из гле да не мо гу-
ће, тре ба ипак има ти у ви ду да је сам по че так цр кве ног жи во та по зна вао оби ље ду-
хов них да ро ва, ме ђу ко ји ма је и дар от кри ва ња. Пи шу ћи Цр кви у Ко рин ту, Апо стол 
Па вле опи су је кон крет но са бра ње (1. Кор. 14:26): „Ка да се са би ра те (συνέρχησθε) 
сва ки од вас има пса лам, има по у ку, има је зик, има от кри ве ње (ἀποκάλυψιν ἔχει), 
има  ту ма чење.“ Под „ са би рањем“  Павле  мисли на  Ев ха рис тију (уп. 1. Кор. 11:18, 22), 
а под  из разом „и мати  отк ри вење“  сиг урно не  чи тање а по кал ипси, већ п рор очки 
 занос у  коме је к онкр етна л ичност  до жив ља вала,  од носно „и мала  отк ри вење“82. 

Та ко до ла зи мо до кру ци јал ног за кључ ка. Про роч ки дух От кри ве ња ве зан је за ли-
тур гиј ски кон текст у ко јем се на ла зи у слу жби вас кр слог Го спо да Хри ста. По сто ји ли, 
ме ђу тим, ве за из ме ђу Јо ва но вог кон тек ста и оног у ко јем је От кри ве ње про из но ше но?

Ве за из ме ђу два кон тек ста 
Кључ за пре по зна ва ње ве зе из ме ђу ова два кон тек ста је сте од нос Хри ста као Си на 
Чо ве чи јег пре ма ма ло а зиј ским за јед ни ца ма. Јо ван Цр ква ма про роч ки по сре ду је глас 
Си на Чо ве чи јег и при ме ћу је мо да сва ка од се дам по ру ка83 ко ри сти хри сто ло шки на-
слов чи је је по ре кло у хри сто фа ни ји (1:4–20). По гле дај мо то ма ло сли ко ви ти је:

77 Пре ма Ан дре ју Ке са риј ском, Јо ван ви ди Хри ста ὡς ἀρχιερέα τὸν �νω κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ 
(Comm. II: I,10,11, PG106 228C).  Prigent  сматра да  овакво  т ум ачење, п ремда  често, не  мора  бити  ј едино  
зато што  по стоје  ст ар оза ветна  места  према  к ојима се  може  за кљ учити да је  одело  сваке  јавне  ли чности 
у  а нтици  могло  имати  ду гачку  х аљину и  појас ( Com mentary, 136). Ми,  м еђутим, не  в идимо  н еоп ходност 
у св ајања  оваквог  става,  када и за онај  први  по стоји  до вољна  по тпора, и то не  само у  Старом  З авету, већ 
и у  Новом: г лавна  тема  По сл ани це  Је вр еји ма (3:1; 4:14–15; 7:27–8; 8:1 итд)  је сте  а рх ије реј ство  Хри сто во.

78  Уп. Mт. 4:9; Дап. 10:25; 1. Кор. 14:25; Отк. 4:10; 5:14; 7:11; 11:16; 19:4, 10; 22:8. Ви ди: W. Mic ha e lis, „πίπτω“, 
TDNT VI:161–173.

79  Сце на у ко јој Јо ван па да пред не бе ским би ћем по сто ји у 19:10 и 22:8, и у оба пу та оба гла го ла сто је 
за јед но. Чи ни се да би 1:17 био из у зе так. Ме ђу тим, и у 5:8 по сто ји сли чан лек сич ки из у зе так, иако сли ка 
ука зу је на бо го слу жбе ни кон текст: на свим ме сти ма у От кри ве њу пре зви те ри па да ју и по кла ња ју се Бо-
гу и Јаг ње ту, док у 5:8 сто ји да са мо па да ју. Иако би се „па до ше“ у 5:8 мо гло схва ти ти у про фа ном сми-
слу — про стре ше се, не мо же му се од у зе ти ла трев тич ни ка рак тер због це ло куп ног кон тек ста. Исти за-
кљу чак би смо мо гли да при ме ни мо и на 1:17. 

80  Син Чо ве чи ји на Јо ва на по ла же исту ону ру ку ко јом др жи се дам зве зда — де сни цу (1:16), a де сна 
ру ка у Све том Пи сму је сте сим вол ес ха то ло шког спа се ња: Хри стос се ваз нео и сео Бо гу са де сне стра-
не (Мк. 16:19; 1. Пт. 3:22), спа се ни ће се сти „оде сну ју“ Оца (Мт. 25:33–34) итд. Де таљ ни је ви ди: W. Grund-
mann, „δεξιός“, TDNT, II:27–30.

81  Иг ња ти је у јед ном те истом кон тек сту (Eph. 20:2) го во ри о Ев ха ри сти ји као ле ку бе смрт но сти и 
Хри сту као Си ну Чо ве чи јем и Си ну Бож јем.

82  Уп. 1. Кор. 14:6. Па вло ва реч о да ро ви ма упу ће на је кон крет ним лич но сти ма ко је те да ро ве по се ду-
ју, а не на чи ну њи хо вих ре про дук ци ја.

83 По гре шно је са др жај дру гог и тре ћег по гла вља От кри ве ња сма тра ти по себ ним по сла ни ца ма. Ра-
ди се о про роч ким по ру ка ма ко је сво јом струк ту ром (адре са, τάδε λέγει фор му ла, по зив на по ка ја ње, 
ес ха то ло шко обе ћа ње) под се ћа ју на ста ро за вет не про роч ке по ру ке (Ос. 4:1; Ис. 1:1; Јер. 2:1–2; Амос 1:6 
итд). У тим по ру ка ма не ма по чет ног и за вр шног по здра ва ко ји би, у слу ча ју да се ра ди о по себ ним 
пи сми ма, мо ра ли да по сто је (R. L. Mu se, „Re ve la tion 2–3: A Cri ti cal Analysis of Se ven Prop he tic Mes sa-
ges“, JETS 29 (1986), 149). Њи хов аутор је Син Чо ве чи ји и оне чи не ин те грал ни део це лог От кри ве ња.
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И има ше у сво јој де сној ру ци се дам зве-
зда (1:16a)... и усред се дам свећ ња ка Не-
ко га на лик на Си на чо ве чи је га (1:13а)

2:1 Та ко го во ри 
Онај ко ји др жи се дам зве зда у де сни ци 
сво јој, и ко ји хо ди по сред се дам свећ ња-
ка злат них 

Ја сам Пр ви и По след њи и Жи ви; 
и бијах мртав и ево жив сам у векове 
векова (1:17б-18а)

2:8 Та ко го во ри 
Пр ви и По след њи, 
који беше мртав и оживи

Из уста његових излажаше мач оштар 
с обе стране (1:16б)

2:12 Та ко го во ри 
Онај који има мач оштар с обе стране

Некога налик на Сина човечијега 
(1:13а)... очи његове као пламен огњени 
(1:14) и ноге његове као сјајни бакар 
кад се зажари у пећи (1:15)

2:18 Та ко го во ри 
Син Бо жи ји, 
чи је су очи као пла мен ог ње ни, 
а ноге као сјајни бакар

Бла го дат вам и мир... од се дам ду хо ва
 (1:4)... И имаше у својој десној руци 
седам звезда (1:16а)

3:1 Та ко го во ри 
Онај што има се дам ду хо ва Бо жи јих 
и седам звезда

и имам кљу че ве 
од смрти и од пакла (1:18б)

3:7 Та ко го во ри 
Све ти, Исти ни ти, 
ко ји има кључ Да ви дов, 
ко ји отва ра и ни ко не ће за тво ри ти, 
и ко ји за тва ра и ни ко не ће отво ри ти

И од Ису са Хри ста, 
ко ји је Све док вер ни, 
Пр ве нац из мр твих, 
и Го спо дар над ца ре ви ма зе маљ ским 
(1:5а)

3:14 Та ко го во ри 
Амин, 
Све док вер ни и исти ни ти, 
Зачетник творевине Божије 

Аутор, да кле, се дам по ру ка је сте сам Син Чо ве чи ји, а Јо ван, ка ко ви ди мо, Цр-
ква ма не по сре ду је са мо ње го ву реч, већ и кон текст у ко јем до жи вља ва ви ђе ње. Кад 
год би се ове по ру ке, као увод у да љи са др жај От кри ве ња, чи та ле на са бра њи ма, 
слу ша о ци би, као пр во, има ли на уму да им кроз про ро ка го во ри сам Хри стос, а као 
дру го да је њи хо во са бра ње иден тич но са оним из ког им се го во ри84. Та ко, От кри
ве ње по ста је ја сно тек он да ка да се кон тек сти по кло пе. Упра во за хва љу ју ћи ова-
квој ве зи два ев ха ри стиј ска кон тек ста, ис ку ство вас кр слог Хри ста у Цр ква ма ни је 
ма гиј ског, већ са свим ду хов ног ка рак те ра. 

84 Ве ћи на са др жи не От кри ве ња (4–22) на ме ње на је го то во свим Цр ква ма и пи сац у ње га уво ди се ри-
јом Хри сто вих по ру ка упу ће них на кон крет них се дам (већ смо об ја сни ли за што се по ру ке не мо гу сма-
тра ти по сла ни ца ма). Сва ка од тих по ру ка адре си ра на је на јед ну кон крет ну за јед ни цу, али се за вр ша ва 
ре чи ма ко је ука зу ју на мно жи ну: „Ко има ухо не ка чу је што Дух го во ри Цр ква ма“. Та ко сти че мо ути сак 
да се на са бра њу јед не Цр кве чи та ло и оста лих шест по ру ка. Јед на, да кле, по ру ка, ре ле вант на си ту а ци ји 
од ре ђе не Цр кве, ука зу је на жи вот не окол но сти са ко ји ма се она су о ча ва ла, али се уз њу чи та ју и оста-
ле по ру ке, чи ме Јо ван по ка зу је на ду бо ку по ве за ност Цр ка ва. У то ме сим во ли ка бро ја се дам по ста је са-
свим ја сна. Тих се дам Цр ка ва ко ји ма се Јо ван обра ћа си гур но ни су је ди не у Ма лој Ази ји. Иг ња ти је, на 
при мер, све до чи о по сто ја њу Цр кве у Маг не зи ји ко ју Јо ван не по ми ње. Ми шље ња смо да за Јо ва на ва-
жност има зна че ње са мог бро ја — се дам је број це ло ви то сти. У Му ра то ри је вом фраг мен ту пи ше да су 
Јо ван и Па вле пи са ли свим цр ква ма ти ме што су на пи са ли по се дам по сла ни ца (58–67). То, на рав но, не 
ума њу је вред ност оног што смо већ ре кли — да је сва ка по ру ка упу ће на кон крет ној за јед ни ци. Јо ван 
за пра во би ра ове цр кве — ге о граф ски за тва ра ју ћи круг, што опет сим во ли ше це ли ну — као пред став-
ни ке вас це ле Цр кве Хри сто ве. Ако још по гле да мо ге о граф ску кар ту, при ме ти ће мо да су Цр кве От кри-
ве ња нај ве ро ват ни је име но ва не оним ре дом ко јим би их по се тио до но си лац пи сма иду ћи од Пат мо са 
и пу ту ју ћи кру жним пу тем кроз Ма лу Ази ју. Ан тич ко до ба по зна је фе но мен та квог ко му ни ци ра ња ко-
ји би смо да нас на зва ли цир ку лар ним пи смом и из гле да да је био по знат ма ло а зиј ским Цр ква ма: пре ма 
ве ћи ни да на шњих на уч ни ка Па вло ва по сла ни ца Ефе сци ма сма тра се та квим пи смом (D. Bur kett, The 
New Te sta ment and the Ori gins of Chri sti a nity, Cam brid ge 2002, 373). Та ко, мно штво раз ли чи тих си ту а ци ја 
и об ра ђе них кон тек ста у ових се дам по ру ка у От кри ве њу чи ни ус тва ри не пре су шни из вор ана ло ги ја за 
сва ку дру гу цр кву пред крај пр вог ве ка. Де таљ ни је ви ди: Ba uc kham, The The o logy..., 16–17.
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За кљу чак
У на ди да смо бар до не кле ука за ли на Ев ха ри сти ју Цр кве као на Sitz im Le ben От-
кри ве ња, же ли мо да про ши ри мо хо ри зонт раз ми шља ња. Као пр во, ви де ли смо, да-
кле, да је Зи зју лас ко ри стио От кри ве ње као ре ле ван тан из вор за ис тра жи ва ње Ев-
ха ри сти је и да су му че твр то и пе то по гла вље ове но во за вет не књи ге при ву кли нај-
ве ћу па жњу. Уз њи хо ву по моћ же лео је да по ка же ра но цр кве ну свест о са бор ном 
ка рак те ру Ев ха ри сти је, тач ни је, свест о ми стич ком по и сто ве ћи ва њу не бе ске са зе-
маљ ском Цр квом (=ли тур ги јом). Ми би смо се ипак су прот но за пи та ли: по сто-
је ли тра го ви та квог ми стич ког по и сто ве ћи ва ња не ба и зе мље у От кри ве њу? Да ли 
су они ко ји су чи та ли/слу ша ли От кри ве ње то ком Ев ха ри сти је до жи вља ва ли ње го-
ве ли тур гиј ске при зо ре као соп стве не или су их ту ма чи ли, као и ве ћи на ка сни јих 
Ота ца и ту ма ча кроз исто ри ју, са мо але го риј ски? Да бу де мо ма ло ја сни ји: да ли је 
От кри ве ње има ло уло гу ин тер пре та ци је овог ми стич ког по и сто ве ћи ва ња ње го вим 
по сре до ва њем уче сни ци ма ев ха ри стиј ског са бра ња? 

Ко нач ни и ком плет ни од го во ри на ова пи та ња мо гу се до би ти тек ка да се де-
таљ но ис пи та Про ро ко ва упо тре ба апо ка лип тич ког жан ра, од но сно уко ли ко се по-
ка же да се ли тур гиј ске сце не у оној „дру гој це ли ни“ От кри ве ња (4:1–22:5) ти чу кон-
крет ног ев ха ри стиј ског са бра ња уну тар ко јег је овај спис про из но шен85. Сто га, ка-
ко се да при ме ти ти, овај рад пред ста вља са мо сте пе ни цу у чи та вом ни зу ис тра жи-
ва ња чи је ће прет по став ке, уко ли ко се до ка жу, От кри ве њу умно го ме да ти на зна-
ча ју. Оно не ће би ти спис о са мо по след њим ства ри ма — ка квим је ве ко ви ма до жи-
вља ван, ту и та мо мо жда ин спи ри сан ев ха ри стиј ским ис ку ством Цр кве, већ ће се 
по ка за ти као ли тур гиј ски и ми ста го шки текст par exel len ce. 

85  Да нас се овај по сту пак не мо же спро ве сти без кон сул то ва ња ку мран ских ру ко пи са у ко ји ма је иде-
ја не бе ског хра ма Бо жи јег би ла вр ло бли ско по ве за на са бо го слу же њем за јед ни це. Ако је Па вле био кр-
ште ни фа ри сеј, за што Про рок Јо ван ни је мо гао би ти бив ши при пад ник ку мран ске за јед ни це? 




