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Све те тај не по Све том Ата на си ју Ве ли ком

Ма ри ја Ми ла ди но вић

Сажетак: У овом ра ду пред ста ви ће мо уче ње Све тог Ата на си ја Ве ли ког о Све тим тај на-
ма Цр кве. Све те тај не су, пре ма Све том Ата на си ју, пут ко јим чо век по сти же сво је уси но-
вље ње и обо же ње, што је и ње го во на зна че ње од пре по стан ка све та. Пред у сло ви за уче-
ство ва ње у Све тим тај на ма су ис прав на ве ра, искре но по ка ја ње, све тост жи во та и по-
све ће ност Го спо ду Ису су Хри сту.

Кључ не ре чи: Све те тај не, Кр ште ње, Ми ро по ма за ње, Ев ха ри сти ја, по ка ја ње, об но вље-
ње, спа се ње, обо же ње.

1.1 Увод
Уче ње Све тог Ата на си ја Ве ли ког (295–373) о Све тим тај на ма Цр кве уско је по ве-
за но са ње го вом хри сто ло ги јом, пнев ма то ло ги јом, со ти ри о ло ги јом и ан тро по ло-
ги јом и те ме љи се, као и све у куп но ње го во бо го сло вље, на исти ни да се Бог очо ве-
чио, да би се чо век обо жио1. Циљ, да кле, ства ра ња чо ве ка и спа се ња у Хри сту, пре-
ма Све том Ата на си ју, је сте обо же ње, ко је се по и сто ве ћу је са уси но вље њем чо ве ка2. 
Уси но вље ње и обо же ње чо ве ка је ње го во на зна че ње од пре по стан ка све та ко ја се 
оства ру је на осно ву чо ве ко вог пра о бра за у Хри сту3.

Уче ство ва њем у Оче вом обо го тво ра ва ју ћем и про све ћу ју ћем Ло го су „у ко ме се 
све обо готвοра ва и ожи вља ва…“4, и при ма њем Све тог Ду ха, чо век се об на вља5, ожи-
во тво ра ва6, по ста је син по бла го да ти7 и на след ник веч ног жи во та и бе смрт но сти8.

1 Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, 54, PG 25, 192B: “Αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν� 
καὶ αὐτὸς ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν διὰ σώματος, ἵνα ἡμεῖς τοῦ ἀοράτου Πατρὸς ἔννοιαν λάβωμεν… ἵνα ἡμεῖς ἀθα-
νασίαν κληρονομήσωμεν”, Κατὰ Ἀρειανῶν Γ’, 39, PG 26, 408Α: “Εἰ δ’ ἵνα λ υτρώσηται τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, 
ἐπεδήμησεν ὁ Λόγος, καὶ ἵνα αὐτοὺς ἁγιάση, καὶ θεοποιήση, γέγονεν ὁ Λόγος σάρξ”; Κατὰ Ἀρειανῶν Β’, 47, 
PG 26, 248B: “…ἳν’ἐν αὐτῶ ἀνακαινισθῆναι καὶ θεοποιηθῆναι δυνηθῶμεν”.

2 Κατὰ Ἀρειανῶν Α’, 38, PG 26, 92Β: “Αὐτὸς υἱοποίησεν ἡμᾶς τῷ Πατρί, καὶ ἐθεοποίησε τοὺς ἀνθρώπους, γε-
νόμενος αὐτός �νθρωπος”. В ид ети: Ι. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Χριστολογία και Σωτηριολογίа εν τω συνδεσμώ κατά τον 
Μέγαν Αθανάσιον, Τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή επετείω Αθανασίου του Μεγάλου (373–1973), Θεολογική Σχο-
λή Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, 1974, стр. 255, Π. Χ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Η ανθρωπολογία του Μεγάλου Αθανα
σίου, Αθήνα, 1954, стр. 117–119, J. C OMAN, Ἀπόψεις τινές τῆς σωτηριολογικῆς διδασκαλίας τοῦ Μ. Ἀθανασί
ου, Κληρονομία 5 (1973), 330–346.

3 Κατὰ Ἀρειανῶν Β’, 76, PG 26, 308B: “Πῶς οὖν ἐξελέξατο, πριν γένσθε ἡμᾶς εἰ μὴ, ὡς αὐτὸς εἴρηκεν, ἐν αὐτῶ ἦμεν 
πρτετυπωμένη; Πῶς δὲ ὅλος, πρὶν ἀνθρώπους κτισθῆναι, ἡμᾶς προώρισεν εἰς υἰοθεσίαν, εἰ μὴ αὐτὸς ὁ Υἱὸς πρὸ τοῦ 
αἰῶνος τεθεμελιώτο, αναδεξάμενος τὴν ἠπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν; Ἠ πῶς, ὡς ἐπιφέρει λέγων ὁ Ἀπόστολος, ἐκληρώθη-
μεν προοριθέντες, εἰ μὴ αὐτὸς ὁ Κύριος, πρὸ τοῦ αἰῶνος ἦν θεμελιωθεὶς ὥστε αὐτὸν πρόθεσιν ἔχει ὑπὲρ ἡμῶν πάντα 
τὸν καθ’ ἡμῶν κλῆρον τοῦ κρίμαοτς ἀναδέξασθαι διὰ τῆς σαρκός, καὶ λοιπὸν ἡμᾶς ἐν αύτῶ υἱοποιηθῆναι;”.  Ви дети: 
Ν. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Θεολογία, κτισιολογία, εκκλησιολογία κατά τον Μέγαν Αθανάσιον. Σημεία πατερικής και οικουμε
νικής θεολογίας, Φιλοσοφική και θεολογική βιβλιοθήκη 46, изд. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2001, стр. 81.

4 Περὶ τῶν ἐν Ἀριμίνω καὶ Σελευκείᾳ συνόδω, 51, PG 26, 784A. Ви де ти: Π. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΥ, исто, стр. 119. 
5 Κατὰ Ἀρειανῶν Β’, 70, PG 26, 296A: “Οὕτω γὰρ καὶ προσελάβετο τὸ γεηντὸν καὶ ἀνθρώπινον σῶμα, ἵνα 

ταῦτο ὡς δημιουργὸς ἀνακαινίσας ἐν ἑαυτῷ θεοποιήσῃ”.
6 Κατὰ Ἀρειανῶν Γ’, 33, PG 26, 396A: “Ὥσπερ γὰρ ἐκ γῆς ὄντες πάντες ἐν τῷ Ἀδὰμ ἀποθνήσκομεν, οὕτως 

�νωθεν ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος ἀναγεννηθέντες, ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιούμεθα”.  В идети: Κατὰ Ἐλλή
νων, 44, PG 25, 88BC.

7 Κατὰ Ἀρειανῶν Β’, 76, PG 26, 308B. Исто, 61, 59, 61, PG 27, 273A, 276C-277A.
8 Κατὰ Ἀρειανῶν Γ’, 34, PG 26, 397B: “Ὡς γὰρ ὁ Κύριος, ἐνδυσάμενος τὸ σώμα, γέγονεν �νθρωπος, οὕτως 
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Веч ни жи вот, пак, ко ји да ру је Ло гос Бо жи ји, не пре да је се на спо ља шњи и ме-
ха нич ки на чин, већ је ди но уче ство ва њем у жи во ту Ло го са уну тар Цр кве9. Веч ни 
жи вот, обо же ње и уси но вље ње чо ве ка, је дар Бо жи ји par ex cellеnce, док је ње го во 
при хва та ње и усва ја ње ре зул тат сло бод не ве ре у Ло го са Бо жи јег и уче ство ва ња чо-
ве ка у Те лу Ису са Хри ста Ду хом Све тим, ко је се оства ру је уче ство ва њем у Све тим 
тај на ма Цр кве.

 Кр ште ње
По Све том Ата на си ју Кр ште ње је кру на на ше ве ре, за то што се кроз Све ту тај ну 
Кр ште ња чо век сје ди њу је са Бо гом10, на но во ства ра и об на вља у пр во бит ну ико ну 
Оца11 и вас по ста вља у уси но вље ње Оцу12.

Као што сви уми ре мо кроз Ада ма, за то што до ла зи мо из зе мље, та ко се опет 
ро ђе ни во дом и Ду хом у Хри сту сви ожи вља ва мо13. Спа со но сно Кр ште ње за Све-
тог Ата на си ја је те мељ ва се ље не14, ба ња но вог ро ђе ња и об но вље ња, ко је да ру је Све-
тог Ду ха15. 

Ата на си је Ве ли ки на зна ча ва уло гу сва ке лич но сти Све те Тро ји це у об но вље-
њу и ожи во тво ре њу чо ве ка, јер „јед на је бла го дат од Оца кроз Си на у Ду ху Све-
то ме ис пу ње на, и јед но је бо жан ство, и је дан Бог над сви ма, кро за све и у све му“16. 
Бог Отац ство рио је све кроз сво га Ло го са, за пе ча ћу је и Све то Кр ште ње кроз Си-
на. Та мо где се на ла зи Отац, ту је и Син, као што и та мо где је све тлост, ту је зрак. 
И као што све што чи ни Отац, то чи ни кроз Си на, исто и ка да се да је Све то Кр ште-
ње, оног ко га Отац кр шта ва, ње га кр шта ва и Син и онај ко га кр шта ва Син, уса вр-
ша ва се Ду хом Све тим17. 

Све та тај на Кр ште ња се, да кле, те ме љи на ис по ве да њу Тро јич ног Бо жан ства 
и пред у слов за при сту па ње овој Све тој тај ни је ис прав но ис по ве да ње ве ре. Све-
то Кр ште ње се да је кроз пра ву ве ру, за то што: „у Тро ји ци, у Оцу и у Си ну и у Ду ху 
Све том, јед но је Бо жан ство у Тро ји ци, јед но је Кр ште ње и јед на ве ра и усaвршење у 

ἡμεῖς οἱ �νθρωποι παρὰ τοῦ Λόγου τε θεοποιούμεθα προσληφθέντες διὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ λοιπὸν ζωὴν 
αἰώνιον κληρονομοῦμεν”. Ви де ти: Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, 54, PG 25, 192B, Исто, 7, PG 25, 109A, 
Πρὸς Ἐπίκτητον Κορίνθου, 6, PG 26, 1061A, Πρὸς Μάξιμον φιλόσοφον, 4, PG 26, 1089B. 

9 Λόγος κατὰ Ἀρειανῶν, Β’, 66, PG 26, 285C итд. Ви де ти: Γ-Χ. ΖΑΦΕΙΡΗ, “Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ πηγή ζωῆς 
κατὰ τοῦ Μ. Αθανασίου”, Θεολογία 55 (1984), τεύχος Α’, стр. 634.

10 Κατὰ Ἀρειανῶν Β’, 41, PG 26, 233B: “εἰ ἵνα συναφθῶμεν τῇ θεότητη, τις χρεία τοῦ κτίσματος, εἰ δὲ ἵνα 
ἐνωθῶμεν τῷ Υἱῷ κτίσματι ὄντι, περιττὴ καθ’ ὑμᾶς ἡ ἐν τῷ βαπτίσματι τοῦ Υἱοῦ ὀνομασία, ὁ γὰρ αὐτὸν υἱο-
ποιήσας Θεὸς ἱκανός ἐστι καὶ ἡμᾶς υἱοποιῆσαι”. 

11 Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως 13–14, PG 25, 128Β-D: “Ὅθεν ὁ τοὺ Θεοῦ Λόγος δι’ ἑαυτοῦ παρεγένετο, ἵν’ὡς εἰκὼν 
ὢν τοῦ Πατρὸς τὸν κατ’ εἰκόνα �νθρωπον ἀνακτίσαι δυνηθῇ…”.

12 Κατὰ Ἀρειανῶν Α’, 34, PG 26, 81C-84A: “Καὶ τὸ κεφάλαιον δὲ τῆς πίστεως ἡμῶν εἰς τοῦτο συντείνειν ἠθέλησε, 
καλεύσας ἡμᾶς βαπτίζεσθαι…. Οὕτω γὰρ τελειούμενοι καὶ ἡμεῖς, ἐκ ποιημάτων ὄντες, υἱοποιούμεθα λοιπόν, καὶ 
τὸ τοῦ Πατρὸς δὲ ὄνομα λέγοντες, ἐπιγινώσκομεν ἐκ τοῦ ὀνόματος τούτου καὶ τὸν ἐν αὐτῷ τῷ Πατρὶ Λόγον”.

13 Κατά Αρειανών Γ’, PG 26, 396A: “Ὥσπερ γὰρ ἐκ γῆς ὄντες πάντες ἐν τῷ Ἀδὰμ ἀποθνήσκομεν, ο�τως �νω-Ὥσπερ γὰρ ἐκ γῆς ὄντες πάντες ἐν τῷ Ἀδὰμ ἀποθνήσκομεν, ο�τως �νω-
θεν ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος ἀναγεννηθέντες, ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζοωποιούμεθα, οὐκέρι ὡς γηίνης, ἀλλὰ 
λοιπὸν λογωθείσης τῆς σαρκὸς διὰ τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον, ὃς δι’ ἠμᾶς ἐγένετο σάρξ”.

14 Εἰς τοὺς Ψαλμούς, 17, PG 27, 113A: “Πηγὰς δὲ ὑδάτων καὶ θεμέλια τῆς οἰκουμένης νοήσεις πάλιν τὸ σωτή-Πηγὰς δὲ ὑδάτων καὶ θεμέλια τῆς οἰκουμένης νοήσεις πάλιν τὸ σωτή-
ριον βάπτισμα”. Од ту ма че ња Пса ла ма са чу ва ни су са мо фраг мен ти, ко ји су у нај ве ћим де лом са бра ни 
у Σειρές Ни ки те Ира клиј ског. Де ло под на зи вом Ἐξηγήσεις εἰς τοὺς Ψαλμοὺς је ко лек ци ја тих фраг ме на-
та из да та од стра не бе не дик тин ских из да ва ча. Тре ба на по ме ну ти да су не ки ис по љи ли озбиљ не сум ње 
у аутен тич ност овог тек ста. Ква стен, пак, твр ди да се, прем да су не ки де ло ви сум њи ви, ве ћи на мо же 
сма тра ти аутен тич ним. Ви де ти: J. Qu a sten, Pa tro logy, vol. 3, Spec trum Pu blis hersm Utrech/An tverp., 1975, 
стр. 38. Уп. Στ. Γ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία , τόμ. 2, Αθήνα 1990, стр. 318.

15  Πρὸς Σεραπίωνα Ἐπιστολή Α’, PG 26, 584Α. Ви де ти: Τит. 3, 5–6.
16  Πρὸς Σεραπίωνα Ἐπιστολή Α, PG 26, 565B.
17  Κατὰ Ἀρειανῶν Β’, PG 26, 233C-236A. 
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Хри сту Ису су Го спо ду на шем“18. Као што по сто ји јед но Кр ште ње, исто та ко по сто-
ји и јед на ве ра, сто га што онај ко ји ве ру је у Оца, по зна је кроз Оца и Си на и Ду ха 
Све тог и ти ме ве ру је и у Си на и у Ду ха Све тог, јер „јед но је Бо жан ство Све те Тро ји-
це, ко је се од јед ног Оца по зна је“19. Ова ве ра је пред у слов истин ског слу же ња јед но-
ме Бо гу у Све тој и са вр ше ној Тро ји ци.20 Због то га Све ти Ата на си је на гла ша ва нео-
п ход ност ка ти хет ског по у ча ва ња пре Све те тај не Кр ште ња. Го спод ни је за по ве дио 
сво јим уче ни ци ма про сто да кр шта ва ју, већ пр во да по у ча ва ју, а по том кр шта ва-
ју „у име Оца и Си на и Све то га Ду ха“ (Мт. 28, 19), да би се ус по ста ви ла пра ва ве ра 
кроз по у ча ва ње и при до да ло уса вр ша ва ње Кр ште њем за јед но са пра вом ве ром21.

Сто га је ре ти ци Ари јан ци, на гла ша ва Све ти Ата на си је, гу бе пу но ћу Кр ште ња, 
јер не кр шта ва ју у име Оца и Си на, већ у име са зда те ља и тва ри, за то што не ве ру ју 
у Оца. Јер, не кр шта ва онај ко ји го во ри „Го спо де“, већ онај ко ји има ис прав ну ве ру 
за јед но са име ном ко је при зи ва22. То га ра ди, на гла ша ва ве ли ки отац, кр ште ње је ре-
ти ка ко ји не ма ју ис прав ну ве ру је не ко ри сно. Онај ко ји се кро пи њи хо вим кр ште-
њем, пре се пр ља њи хо вом без бо жно шћу, не го што се ис ку пљу је23.

Дру ги пред у слов за Све ту тај ну Кр ште ња, по Ата на си ју Ве ли ком је искре но 
по ка ја ње. Кр ште ње је во да од мо ра, ка же се у ту ма че њу 22-ог Псал ма, јер осло ба ђа 
од те ре та гре хо ва24. Бог да ру је при ли ку за по ка ја ње кроз Све ту тај ну Кр ште ња они-
ма ко ји истин ски и спрем но при хва та ју во љу Бо жи ју. За то Све ти Ата на си је на зи ва 
бла же ним оно га ко ји свим ср цем при сту па Све том Кр ште њу и за до би ја опро штај 
гре хо ва. Онај, ме ђу тим, ко ји се кр шта ва при твор но, да кле, не по ка је искре но, не ће 
за до би ти опро штај гре хо ва25.

Ми ро по ма за ње
Уче ње Све тог Ата на си ја Ве ли ког о Све тој тај ни Ми ро по ма за ња по ве за но је са ње-
го вим уче њем о Све том Ду ху. У пне ма то ло ги ји он под вла чи је дин стве ну уло гу Све-
тог Ду ха у до мо стро ју спа се ња чо ве ка, чи ји пред у слов и сми сао је сте сје ди ње ње чо-
ве ка са Бо гом кроз Све те тај не Цр кве. Ово де ло у Све тим тај на ма вр ши Дух Све-
ти, али сва ко Ње го во деј ство, сва ка осве ћу ју ћа, но во-ра ђа ју ћа и об на вљу ју ћа бла-
го дат, бла го дат сје ди ње ња чо ве ка са Бо гом и ње го во го обо же ња, све, да кле, што да-
је Дух Све ти, да ру је се и од дру ге две лич но сти Све те Тро ји це, јер „да та бла го дат и 
дар Тро ји цом се да је од Оца кроз Си на у Ду ху Све то ме26, и „јед но је осве ће ње, оно 
ко је би ва од Оца, кроз Си на у Ду ху Све то ме“27.

Пре да ва њем Све то га Ду ха ко је се вр ши у име Све те Тро ји це то ком Све те тај не 
Кр ште ња и Ми ро по ма за ња, до во ди мо се у пра ви лан од нос са Бо гом, по ста је мо си-
но ви по бла го да ти и де ца Бо жи ја28. За пе ча ће ни Ду хом Све тим на зи ва мо се сви су-

18  Πρὸς Σεραπίωνα Έπιστολή Δ’, PG 27, 648 B.
19  Πρὸς Σεραπίωνα Ἐπιστολή Γ’, PG 26, 636A-636B.
20  Ви де ти: Πρὸς Σερπίωνα Ἐπιστολή Α’, 33, PG 26, 608A-B.
21  Κατὰ Ἀρειανῶν Β, PG 26, 236C-237A.
22  Κατὰ Ἀρειανῶν Β, PG 26, 237A.
23  Исто, PG 26, 237Β: “Πολλαὶ γοῦν καὶ ἄλλαι αἱρέσεις λέγουσαι τὰ ὀνόματα μόνον, μὴ φρονοῦσαι δὲ ὀρθῶς, 

μηδὲ τὴν πίστιν ὑγιαίνουσαν ἔχουσαι, ἀλυσιτελὲς ἔχουσι καὶ τὸ παρ’ αὐτῶν διδόμενον ὕδωρ λειπόμενον εὐσε
βείᾳ, ὥστε καὶ τὸν ῥαντιζόμενον παρ’ αὐτῶν ῥυπαἰνεσθαι μᾶλλον ἐν ἀσεβείᾳ ἢ λυτροῦσθαι”.  В идети: Γ. ΦΛΟ-
ΡΟΦΣΚΙ, Οι Ανατολικοί Πατέρες του τετάρτου αιώνα,  превод на  грчки  језик Π. Κ. Πάλλη, изд. Π. Πουρνα-
ρά, Θεσσαλονίκη 1991, стр. 81.

24  Εἰς τοὺς Ψαλμούς, 22, PG 27, 140B. 
25  Исто, 31, PG 27, 161B-C.
26  Πρὸς Σεραπίωνα Ἐπιστολή Α’, PG 26, 600C: “
27  Исто, 22, PG 26, 577C.
28 Исто, PG 26, 576A. Βλ. Ι. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Χριστολογία και Σωτηριολογία εν τω συνδεσμώ των κατά τον Μέ
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де о ни ци ма (при ча сни ци ма) Бо жи јим29 и по ста је мо за јед ни ча ри бо жан ске при ро-
де, јер нас Дух Све ти сје ди њу је са Оцем30. Дух сје ди њу је са Бо гом и све ко ли ку тво-
ре ви ну31, осве ћу је је и об на вља.

По себ но је зна чај но за па жа ње Ата на си ја Ве ли ког о ве зи Све тог Ду ха са Ми-
ро по ма за њем и пе ча том Ми ро по ма за ња. Све ти Дух је χρίσμα и σφραγίς, по ма за-
ње да кле и пе чат, ко јим Син све ми ро по ма зу је и за пе ча ћу је. Ве ру ју ћи Ми ро по ма-
за њем при ма ју од Хри ста Ду ха Све тог са Ње го вим да ро ви ма и Ду ху Све ти пре би-
ва у њи ма. За то ви ше не ма ју по тре бу за учи те љем, већ их Дух по у ча ва у све му. Ми-
ро по ма за ње је по себ но обе леж је Ло го са ко ји по ма зу је и за пе ча ћу је. Пе чат има об-
лич је Хри сто во и ми ро по ма за ни при ма ју ово об лич је, за то што се лич ност Хри сто-
ва обра зу је уну тар њих. По што Ми ро по ма за ње има бла го у ха ни је и дах Хри стов, и 
ми ро по ма за ни, ко ји при ма ју по ма за ње од Ње га го во ре: „Ми смо Хри стов ми о мир 
Бо гу“ (2Кор. 2, 15). На тај на чин по ста ју са при ча сни ци бо жан ске при ро де и цар ско 
све штен ство и за јед но са њи ма све ко ли ка тво ре ви на уче ству је у Ло го су32. 

По ка ја ње и ис по вест
Ата на си је Ве ли ки при зна је пот пу ну не за ви сност и лич ну од го вор ност чо ве ка у де-
лу ње го вог обо же ња. Мо гу се обо жи ти са мо они ко ји ис прав но ве ру ју и истин ски 
се ка ју. Опро штај гре хо ва да је се чо ве ку са мо кроз искре но по ка ја ње у Све тој тај ни 
Кр ште ња33. По ка ја ње је пре ма све том Ата на си ју пут ка спа се њу, уси но вље њу и обо-
же њу чо ве ка34 и ве шти на у не пре кид ној бор би про тив не при ја те ља35. 

Ме ђу тим, љу ди и по сле Кр ште ња и уси но вље ња по бла го да ти мо гу по но во да 
зло у по тре бе сво ју сло бод ну во љу и пад ну у грех. Ата на си је Ве ли ки на гла ша ва да се 
по ка ја ње учи ње но по сле кр ште ња по и сто ве ћу је са бо го ху ље њем про тив Све те Тро-
ји це. По што Све та ба ња, да кле, Кр ште ње би ва у име Оца и Си на и Све тог Ду ха и на 
тај на чин се уса вр ша ва сва ки од кр ште них, они ко ји гре ше по сле кр ште ња, ху ле на 
Све ту и не раз де љи ву Тро ји цу36. Ка да гре ше ка ти ху ме ни и мно го бо шци, гре ше про-
тив Си на, јер по сто ји у њи ма и мо же им би ти опро ште но ка да се удо сто је да ра но-
вог ро ђе ња. Ка да, пак, гре ше кр ште ни њи хов пре ступ се ти че Ду ха Све тог, јер је са-
гре шио кр ште ни и за то је нео про сти во37.

γαν Αθανάσιον, стр. 256. Уп. Γ. ΔΡΑΓΑΣ, Εγένετο άνθρωπος, Θεολογία 47 (1976), стр. 53.
29  Πρὸς Σεραπίωνα Ἐπιστολή Α’, PG 26, 585C: “Εἰ δὲ τῇ τοῦ Πνεύματος μετουσίᾳ γινόμεθα κοινωνοὶ θείας 

φύσεως”. Ви де ти: Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, “Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὰς πρὸς 
Σεραπίωνα Ἐπιστολάς αὐτοῦ”, Ἐκκλησιαστικός Φάρος 53 (1971), стр. 61. 

30  Πρὸς Σεραπίωνα Ἐπιστολή Α’, 24, PG 26, 585C: “Νῦν δὲ, ὅτε λεγόμεθα μέτοχι Χριστοῦ καὶ μέτοχοι Θεοῦ, 
δείκνυται τὸ ἐν ἡμῖν χρῖσμα καὶ ἡ σφραγὶς μὴ οὖσα τῆς τῶν γενητῶν φύσεως, ἀλλὰ τῆς τοῦ Υἱοῦ, διὰ τοῦ ἐν 
αὐτῷ Πνεύματος συνάπτοντος ἡμᾶς τῷ Πατρὶ”. 

31 Исто, 25, PG 26, 589B. Ви ди Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, исто, стр. 61. 
32 Πρὸς Σεραπίωνα Ἐπιστολή Α’, 22, PG 26, 584A-585A. У ту ма че њу 132-ог псал ма Све ти Ата на си је да је за-

ни мљи ву сли ку те ла Хри сто вог у ве зи са Ми ро по ма за њем и све штен ством: “Ἐπείδαν, φησὴ, συναχθείη 
ἡ Ἐκκλησία, καὶ μίαν ὥσπερ τινὰ ἁρμονίαν ποιήσηται, τότε δὴ τότε καὶ χρίσις τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ ἱερά-
τευμα προσαχθῇ πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν κεφάλην τῆς Ἐκκλησίας, �τις ἐστὶν ὁ Χριστός, ἔπειτα καὶ εἰς τὸν πώγω-
να, ὅς ἐστιν εὐπρέπεια τοῦ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας. Νοοῦνται δὲ διὰ τούτου οἱ ἁπόστολοι, Τὸ τελευταῖον 
δὲ καὶ εἰς ὅλον τὸν σῶμα μεταβέβηκε, τουτέστιν, εἰς ἅπαντας τοὺς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐνδεδυμένους Χρισττόν”, 
Εὶς τοὺς Ψαλμούς, 132, PG 27, 524B. 

33 Исто, 39, PG 27, 161B: “Ἀφίενται μὲν αἱ ἀνομίαι διὰ βαπτίσματος, ἐπικαλύπτονται δὲ ἁμαρτίαι διὰ τῆς 
πικρᾶς μετανοίας”. В ид ети: Исто, 108, PG 27, 393A.

34 Ви де ти: Κ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, “Η Θεία ενσάρκωσις εις την σκεψήν του αγίου Αθανασίου”, у Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 52, (1969), стр. 514.”      

35 Εἰς τοὺς Ψαλμούς, 50, PG 27, 237B.
36 Πρὸς Σεραπίωνα Ἐπιστολή Δ’, PG 26, 653Β.
37  Исто, PG 26, 652A.
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Ово не зна чи да је не мо гу ће да се по ка је мо, на гла ша ва Све ти Ата на си је, већ да 
је не мо гу ће да се по но во кр сти мо, за то што је јед но об но вље ње са вр ше но кроз кр-
ште ње и не по на вља се. Онај ко ји се ка је, пре ста је да гре ши, али му оста ју ожиљ ци 
од по вре да. Онај, пак, ко ји се кр шта ва ски да са се бе ста рог чо ве ка и об на вља се по-
што се по но во ро ди бла го да ћу Ду ха Све тог38. Све ти Ата на си је под се ћа да Бог при-
хва та по ка ја ње за гре хе учи ње не по сле Кр ште ња39. Ка да се не ко уда ља ва од Ду ха 
Све тог због не ког гре ха, „ако се по сле па да по ка је, бла го дат не из ме њи во оста је у 
ње му, као и у сви ма вољ ни ма (да се по ка ју)“40. 

По ка ја ње пра ти ис по ве да ње гре хо ва. Ис прав на ис по вест зах те ва искре но по-
ка ја ње и од вра ћа ње од зла, јер „не мо же да се ис по ве ди онај ко ји вр ши зло“41. Ако се 
да кле, не ко искре но од ба ци грех крoз по ка ја ње, ис по ве див ши сво ја бе за ко ња, има 
мо гућ ност да об но ви бла го дат ко ја је у ње му и сје ди ни се са Бо гом Ду хом Све тим.

 Све та Ев ха ри сти ја
У дог мат ско — исто риј ским де ли ма Све тог Ата на си ја Ве ли ког не раз ви ја се бо го-
сло вље о Све тој Ев ха ри сти ји. Ка да го во ри о сје ди ње њу са Го спо дом и уче шћу у Те-
лу Хри сто вом, он ука зу је на сје ди ње ње чо ве чан ске при ро де са бо жан ском у Лич но-
сти Ова пло ће ног Бо га Ло го са и на чо ве ко во за јед ни ча ре ње у бо жан ској при ро ди и 
сје ди ње ње са Бо гом кроз уче шће чо ве ка у Те лу Хри сто вом, Цр кви42. У Пра знич ним 
по сла ни ца ма, пак, као и у ту ма че њу Пса ла ма, ве ли ки Отац и учи тељ Цр кве по ста-
вља тај ну Све те Ев ха ри сти је у сре ди ште жи во та хри шћа на.

По Све том Ата на си ју Све та тај на Ев ха ри сти је је вр ху нац на чо ве ко вом пу ту 
ка спа се њу и са мим тим обо же њу. Он на гла ша ва да уче ство ва њем у Тај на ма, да кле, 
Све тој Ев ха ри сти ји, хри шћа ни по ста ју по бед ни ци над гре хом и при ча сни ци не-
про па дљи во сти и веч ног жи во та. То је истин ска жр тва хва ле и сла во сло вља Бо жи-
јег, где се на ла зи пут спа се ња43.

Ду хов ни жи вот ве ру ју ћих усред сре ђен је на бо жан стве ну Ев ха ри сти ју, ко ја је 
пре ма Ата на си ју Ве ли ком бе смрт на и не про па дљи ва ес ха то ло шка Ве че ра, на ко-
ју Го спод по зи ва сва ког чо ве ка и хра ни га хра ном бе смрт но сти и не бе ске ра до сти. 
Те ло и Крв Хри сто ва ко ји су јед ном да ти за спа се ње све та, пре да ју се на ма ду хов но 
као хра на, „да би се ду хов но у сва ком од нас на но во да ва ло и по ста ло у сви ма за лог 
за жи вот веч ни44“. Је де мо хра ну жи во та, ко ји је сам Го спод, и не пре ста но жед ни на-
сла ђу је мо на ше ду ше, као са из во ра, Ње го вом пре ча сном Κр вљу45. 

Хри стос, ко ји је Хлеб „жи ви са не бе са“ (Јн. 6, 51), по зи ва нас на бо жан стве ну 
Ве че ру, као што је по звао сво је уче ни ке у гор њу со бу да оку си мо за јед но са све ти ма 
не бе ску ра дост. Ми ко ји при ма мо ло зу од Спа си те ља и по зва ни смо у не бе ску ра-

38  Исто, PG 26, 656A-B.
39  Ту ма че ћи Пе де се ти пса лам Св. Ата на си је пи ше: “Ὁ διπλασιασμός ἔοικε σημαίνειν τὴν ἐπὶ τοῖς μετὰ 

τὸ βάπτισμα πλημμελήμασι γινομένην μετάνοιαν δεκτὴν ὑπάρχειν τῷ, ὡς εἴρηται πλεονάσαντι ἐφ’ ἡμᾶς τὴν 
αὐτοῦ ἀγαθότητα τε καὶ δικαιοσύνην”, Εἰς τοὺς Ψαλμούς, 70, PG 27, 321C.

40 Κατὰ Ἀρειανῶν Γ’, PG 26, 376C: “Ὅτε γοῦν ἐκπίπτει τις ἀπὸ τοῦ Πνεύματος διὰ τινα κακίαν, ἡ μὲν χάρις 
ἀμεταμέλητος διαμένει τοῖς βουλομένοις, κ�ντις ἐκπεὼν μετανονῇ”. 

41  Εἰς τοὺς Ψαλμούς, 49, PG 27, 237A.
42 Ви де ти: Κατὰ Ἀρειανῶν Γ’, 22, PG 26, 369А, Πρὸς Μάξιμον φιλόσοφον ἐπιστολή, 2, PG 26, 1088BC, Πρὸς 

Σεραπίωνα Ἐπιστολή Α’, PG 26, 585BC.
43 Εἰς τοὺς Ψαλμούς, 49, PG 27, 237A.
44 Πρὸς Σεραπίωνα Ἐπιστολή Δ’, PG 26, 668Α.
45 Ви де ти: на ла тин ском Epi sto la V, PG 26, 1377AB, та ко ђе ен гле ски пре вод у Se lect Li brary of Ni ce ne and 

Post Ni ce ne Fat hers of the Chri stian Church, vol. 4, Lon don 1891, re prin ted by Eerd mans, Grand Ra pids, Mic-
hi gan 1971, стр. 517.

ма рИ ја мИ ла дИ но вИћ



Све те тај не по Све том ата на СИ јУ ве лИ Ком 189

дост, тре ба да по не се мо пал ми не гран чи це, и по што смо се при пре ми ли и по бе ди-
ли смрт, да иза ђе мо и су срет не мо Го спо да ко ји до ла зи и по што сед не мо за јед но са 
Њим, да оку си мо хра ну бе смрт но сти и та ко жи ви мо веч но на не бе си ма46.

Све ти Ата на си је та ко ђе ис ти че да уче ство ва ње у Тај ни над тај на ма Цр кве, зах-
те ва од го ва ра ју ћу ду хов ну при пре му. Тре ба да при не се мо жи вот истин ске ве ре и 
све то сти и по све ће но сти Хри сту, да очи сти мо се бе, као што ка же Апо стол Па вле, 
од сва ке не чи сто те те ла и ду ха (2Кор. 7, 1), да би смо тво ри ли све ти њу у стра ху Бо-
жи јем и би ли не по роч ни и из ну тра и спо ља, спо ља об у че ни у це ло му дре ност и 
пра вед ност, из ну тра по у ча ва ју ћи ис прав но реч исти не. Они ко ји при пре ме се бе 
на та кав на чин удо сто ји ће се да чу ју: „Уђи те у ра дост Го спо да сво га“ (Мт. 25, 21)47. 

1.6 За кљу чак
Пре ма Све том Ата на си ју Ве ли ком Све те тај не Цр кве су је ди ни пут ко јим чо век 
сти же до свог спа се ња, уси но вље ња и обо же ња, што је и ње го во на зна че ње од пре 
по стан ка све та. Њи ма се чо век об на вља, по но во ра ђа и по ста је син по бла го да-
ти. Пред у сло ви за уче ство ва ње у Све тим Тај на ма су ис прав на ве ра у Све ту Тро ји-
цу, искре но по ка ја ње и жи вот у истин ској све то сти и по све ће но сти Го спо ду Ису-
су Хри сту.

Тре ба на по ме ну ти, да уче ње Све тог Ата на си ја Ве ли ког о Све тим тај на ма и бо-
го слу жбе ном жи во ту Цр кве из ви ре из ње го вог нај ду бљег ду хов ног и ли тур гиј ског 
ис ку ства, као истин ског уче ни ка и слу жи те ља Хри сто вог. Чи тав ње гов жи вот, бо-
го сло вље и спи са тељ ски рад по ка зу ју да је пре све га био све ште но слу жи тељ Хри-
стов, ко ји је са би рао око се бе сво ју па ству на бо го слу жбе ним са бра њи ма, не пре-
ста но сла ве ћи Бо га. У го ње њи ма, опа сно сти ма и не да ћа ма ни је пре ста јао да се мо-
ли и про сла вља Бо га. На та кав на чин чи тав ње гов кр сно ва скр сни жи вот био је не-
пре ста но бо го слу же ње. На род Алек сан дри је во лео је свог па сти ра и учи те ља пра-
ве ве ре и по бо жно сти и уче ство вао је са рев но шћу и ра до шћу у бо го слу же њи ма и 
мо ли тва ма, жи ве ћи са сво јим ве ли ким ар хи је ре јем вас кр сну ра дост све то та јин ског 
жи во та Цр кве.

Abstract: In this pa per we will pre sent the te ac hing of Sa int At ha na si os the Gre at re gar ding the 
Holy Myste ri es of the Church. Ac cor ding to Sa int At ha na si os, the Myste ri es are the way for 
man to be ma de in to adop ted sons of God and to be de i fied, which was al so his de sti na tion be-
fo re the be gin ning of the world. The pre sup po si ti ons for man’s par ti ci pa tion in the Holy Myste-
ri es are cor rect fa ith, true re pen tan ce and a li fe of ho li ness as re pre sen ted by his de vo tion to 
our Lord Je sus Christ. 

46  Ἐκ τῆς ΚΗ’ Ἐορταστικῆς Ἐπιστολῆς, PG 26, 1433B-D. Ви де ти: Epi sto la VII, PG 27, 7–8, 1394B- 1395, и у Se
lect Li brary of Ni ce ne and Post Ni ce ne Fat hers of the Chri stian, 4, 7–8, стр. 525–526.

47 Ви де ти: Ἐκ τῆς ΜΓ’ Ἑορταστικῆς Ἐπιστολῆς, PG 26, 1440C.




