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По и ма ње чо ве ка код ка па до киј ских ота ца

Са ша Бра ни са вље вић

Сажетак: Пра о ци хри шћан ске ан тро по ло ги је су Све ти Ва си ли је Ве ли ки, Све ти Гри го ри-
је Бо го слов и Све ти Гри го ри је Ни ски пи шу ћи о ду би на ма и тај на ма чо ве ка. Пи та ња ко ји-
ма се ово из ла га ње за о ку пља има ег зи стен ци јал но по ла зи ште у по сма тра њу чо ве ка и ба-
ви се сле де ћим пи та њи ма: Ка квим је ство рен пр ви чо век? Ка ко је пао? Ка квим је по стао? 
Од че га се са сто ји би ће чо ве ка и у ка квом од но су сто је ње го ви по сто је ћи де ло ви? Има 
ли чо век мо гућ ност, из ста ња у ко ме се на ла зи да про на ђе ре ше ње за сво ју ег зи стен ци ју?

 Ко смо ло ги ја 
Ко смо ло шко по сма тра ње све та и чо ве ка та да шњег до ба но си у два по гле да и то: 

1) ан тич ко; где су свет и чо век по сто је са веч но и где се чо век по сма тра као ми кро ко смос.
2) хри шћан ско; где се чо век ја вља као епи цен тар ства ра ња, као ма кро ко смос, као  је дан 

ма ли свет, не го је дан ве ли ки свет у јед ном ма лом и да је као та кав цен тар уни вер зу ма.      

Лик Бо жи ји у чо ве ку 
Чо век, као би ће је створн по ли ку εικών Твор ца, као и то шта тај лик пред ста вља и 
где на ла зи. 

Од нос ду ха, ду ше и те ла
Го во ре ћи о од но су ду ше и те ла, мо ра ју се са гле да ти два по гле да на овај од нос и то 
ан тич ки, где се те ло по сма тра као не што зло, од ко га се тре ба осло бо ди ти. Хри-
шћан ска пред ста ва о чо ве ку, на су прот ан тич кој, по сма тра те ло чо ве ко во у нео дво-
ји вом од но су са ду шом, као и то да те ло ни је под ре ђе но ду ши и да у сво јој осно ви 
ни је зло. Ка па до киј ци по сма тра ју чо ве ка као би ће, ко је је са ста вље но од еле ме на та 
те ла σῶμα, ду ше ψηχή и ду ха πνεύμα. Ма да, ка да го во ре о чо ве ку, го во ре у кон тек-
сту уза јам ног од но са те ла и ду ше.

Адам  — ста ње Ада мо во пре и по сле па да 
Те ло се по ви ђе њу ка па до ки ја ца у од но су на ан тич ку фи ло со фи ју не сма тра злим. 
Те ло ко је је Адам имао пре па да, би ло је од фи ног ма те ри ја ла на пра вље но. Па дом је 
чо век смр тан по стао, и ни је ви ше у мо гућ но сти да кон тро ли ше сво је би ће. Грех је 
узрок дис хар мо ни је од но са те ла и ду ше, а с дру ге стра не и чо ве ко вог од но са са Бо-
гом и ство ре ном при ро дом.

Ула зак зла у свет и сло бод на во ља
Узрок зла ле жи у сло бод ној во љи προαίρεσις чо ве ка, та ко да не по сто ји ни ка ква по-
ве за ност из ме ђу Бо га и зла, јер све што је Бог ство рио, ство рио је до брим, та ко да 
истин ско до бро и ствар но зло има ју свој из вор у сло бод ној во љи προαίρεσις, и у њој 
се ствар но до бро или зло мо гу тра жи ти. 
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Стра сти 
Па ло те ло се на шло у јед ном ста њу, ко је се мо же опи са ти грч ким пој мом σάρξ, где 
су стра сти су по ста ле са став ни део чо ве ка и има ју дво ја ку уло гу, а то су не га тив-
не ко је мо гу чо ве ка да од вра те од Бо га, као и по зи тив не, ко је га при во де Бо гу, ако 
се истин ски упо тре бе. Пре би ва ли ште људ ских стра сти се на ла зи у ср цу ко је су са 
по ми сли ма по ве за не. Те ло (σῶμα)  је Бог ство рио, али ов де се го во ри о па лом те лу, 
пло ти  σάρξ, са ко јом се чо век на ла зи у за тво ру. 

Ка па до киј ци го во ре да је Хри стос имао стра сти, али у  по ре ђе њу са дру гим љу-
ди ма, ни је имао не га тив не стра сти у се би,тј. стра сти осло бо ђе не од гре ха. Хри стос 
јео, пио спа вао, пла као, жа лио, без ових људ ских осов би на, тј. без пу та ко јим иде 
сва ки чо век, не би био Хри стос Спа си тељ.

Спа се ње чо ве ка
 Спа се ње кроз Хри ста вра ћа чо ве ку ње го ву сло бо ду, ко ја се до га ђа, кроз уни же-
ње Си на Бо жи јег συγκατάβασις, да би се чо век уз ди гао. У Лич но сти Си на Бо жи јег 
се де ша ва це ло куп на ико но ми ја спа се ња ро да људ ско га, ко ја је окре ну та бу дућ но-
сти, то јест ње ној ес ха то ло шкој пер спек ти ви, ка квим се чо век у Хри сту као пот пун 
чо век оства ру је. Хри стос је ар хе тип све га оно га, шта ће мо ми по ста ти. Це ло куп на 
хри сто ло шко со те ри о ло шка ан тро по ло ги ја ка па до киј ских ота ца ви ди се у то ме да 
је Бог узео те ло и ушао у људ ску при ро ду.

Кључ не ре чи: ма кро ко смос, Лик Бо жи ји εικών у чо ве ку, Од нос из ме ђу те ла σῶμα, ду ше 
ψηχή и ду ха πνεύμα, Ра зум νοῦς, сло бод на во ља προαίρεσις, ста ње Ада мо во пре и по сле па
да, σωμα и σάρξ,стра сти, Спа се ње

Вре ме у ко ме жи ви мо је вре ме у ко ме се до ста го во ри о чо ве ку, где се чо век по ку-
ша ва из раз ли чи тих угло ва ис пи та ти, по зна ти, ис тра жи ти. Да на шњи чо век1 ми сли 
да је спо знао све тај не и ду би не чо ве ка и да ра ни ја ис тра жи ва ња, ко ја се од но се на 
тај не људ ског би ћа, пред ста вља ју са мо бле ду сен ку оно га што мо же да по ну ди да-
на шња мо дер на ци ви ли за ци ја. Да нас, кад је чо век оти шао то ли ко да ле ко у ис тра-
жи ва њи ма ко смо са, као и при ро де око се бе, по ста вља се пи та ње, ко ли ко је у тој га-
ло пи ра ју ћој жур би чо век да ле ко оти шао у по гле ду про у ча ва ња са мо га се бе,  и шта 
је то што је од лу чу ју ће за ег зи стен ци ју чо ве ка.

Пра о ци хри шћан ске ан тро по ло ги је су Све ти Ва си ли је Ве ли ки, Све ти Гри го ри-
је Бо го слов и Све ти Гри го ри је Ни ски, тро ји ца цр кве них ота ца из обла сти Ка па до-
ки је2. Ова тро ји ца ве ли ких ота ца цр кве жи ве ли су у ни ма ло ла ким вре ме ни ма, при 
че му су има ли до ста за јед нич ких бри га, раз ли чи тих те о ло шких не до у ми ца, а уз то 
и про тив ни ка3. Вре ме у ко ме пи шу4, као и њи хов зна ча јан осе ћај и љу бав пре ма те-
ми људ ске лич но сти и лич но сти Хри сто ве, чи не вред ност њи хо вог ис тра жи ва ња, а 
да ла су из у зет ни до при нос хри шћан ству, без ко га да на шња хри шћан ска ан тро по-
ло ги ја и хри сто ло ги ја не би има ле та кав из глед.

Ово из ла га ње има ег зи стен ци јал но по ла зи ште у по сма тра њу чо ве ка и ба-
ви се сле де ћим пи та њи ма: Ка квим је ство рен пр ви чо век? Ка ко је пао? Ка квим 
је по стао? Од че га се са сто ји би ће чо ве ка и у ка квом од но су сто је ње го ви по сто-
је ћи де ло ви? По след ње пи та ње је од лу чу ју ће, ко је оста ла пи та ња прет по ста вља: 

1 Ан тро по ло шка са зна ња о чо ве ку мо дер не на у ке.
2 Област у да на шњој Тур ској.
3 Апо ли на ри је ва, Ев но ми је ва и Ма ке до ни је ва је рес.
4 То је 4. век.
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Има ли чо век мо гућ ност, из ста ња у ко ме се на ла зи да про на ђе ре ше ње за сво-
ју ег зи стен ци ју?

Ко смо ло ги ја ка па до киј ских ота ца
Ако се го во ри о ства ра њу све та, мо ра ју се две по ла зне тач ке има ти у ви ду, и то: ан-
тич ка, за ко ју ни свет ни бог, не ма ју по че так ни крај не го су веч ни, од но сно јед ни са 
дру гим са веч но по сто је. У та квом он то ло шком по сма тра њу све та и чо ве ка, уза јам но 
се као та о ци на ла зе и бог и чо век, тј. у јед ном кружнм то ку, из ко га им не ма из ла за. 

Дру га по ла зна тач ка је хри шћан ска, ко ју за сту па ју ка па до киј ци, ко ја у од но су 
на ан тич ку, по ла зи од то га, да свет и чо век има ју по че так и узрок, а то је Бог. Ов-
де се ви ди бит на раз ли ка из ме ђу Бо га ко ји је тво рац, и не ма по чет ка ни кра ја не го 
је ве чан, и чо ве ка, ко ји је ство рен и ко ји има свој по че так, тј. раз ли ка из ме ђу ство-
ре ног (ство ре ња) и не ство ре ног (Твор ца). За ка па до киј це чо век као би ће се са сто ји 
из ду хов них и ма тер јал них еле ме на та и као та кав се ста вља у епи цен тар ства ра ња. 
Он је спо на ко ја по ве зу је ство ре ну и не ство ре ну при ро ду5, ко ја је ство ре на тво рач-
ким деј ством Ло го са Бо жи јег6, и као та кав је кру на ства ра ња, а са мим тим по сред-
ник из ме ђу Бо га и це ло куп не ство ре не при ро де, тј. ми кро ко смос у ма кро ко смо су. 
Ма да, за све тог Гри го ри ја Бо го сло ва је чо век  ма кро ко смос7, где чо век ни је је дан ма
ли свет, не го је дан ве ли ки свет у јед ном ма лом8 и да је као та кав цен тар9 уни вер зу-
ма. Чо век у се би об је ди њу је све оне еле мен те10 ко ји се мо гу на ћи у при ро ди (ва тра, 
во да, зе мља, ва здух) и при пи су је ово ма те ри јал ној стра ни, што пред ста вља син те-
зу би блиј ског уче ња и ан тич ке ан тро по ло ги је. 

Лик Бо жи ји у чо ве ку 
Кроз цр кве но бо го сло вље Лик Бо жи ји у чо ве ку је од стра не цр кве них ота ца по сма-
тран на раз ли чи те на чи не. Јед ни су Лик Бо жи ји у чо ве ку ви де ли у ње го вој ду хов ној 
стра ни, у ње го вом ра зу му, дру ги у сло бод ној во љи, тре ћи у ње го вој ши ри ни и у ду-
би ни, пре све га у уму и ду ху. 

Сва три ји ца ка па до ки ја ца, осла ња ју ћи се на цр кве ну тра ди ци ју, све до че и ис-
по ве да ју да је чо век од свих оста лих ство ре ња, би ћа ко ја је Бог ство рио, би ће ко је је 
Он по ли ку (εικών)11 сво ме ство рио. А тај ства ра лач ки акт Бо жи ји ука зу је да је чо-
век као би ће ство рен на на чин да по сто ји као бог, тј. као јед но лич но би ће у за јед-
ни ци, ко ји као та кав има у се би сло бо ду и мо гућ ност из бо ра.

Лик Бо жи ји се по све том Ва си ли ју Ве ли ком на ла зи у људ ској ду ши, у ње ној ду-
хов ној при ро ди је пре по зна тљив. У бе се ди Па зи на се бе12 све ти Ва си ли је Ве ли ки из-

5 Ви ди Al bert Ra uch — Paul Im hof, Ba si li us He i li ger der Einen Kir che, Aspek te der Anthro po lo gie des hl. Ba
si li us des Gros sen, von Prof. Dr. An tony Hu ban cev, München, 1981, стр. 189.

6 Ви ди Епи скоп Ата на си је Јев тић,  Па тро ло ги ја, Бе о град, 2004, стр. 183. 
7 Ви ди Игу мен И. Ал фе ев, Жи знь и уче ние св. Гри го рия Бо го сло ва, Санкт — Пе терс бург, 2001, стр. 308; 

Ви ди A Se lect Li brary of PostNi ce ne Fat hers of the Chri stian Church, 2nd Se ri es, USA, 1978, Vol. 7, S. Cyril of Je-
ru sa lem. S. Gre gory Na zi an zen, Or. XXXVI II, 11, стр. 348.

8 Ви ди G. Flo rovsky, The Eastern Fat hers of the Fo urth Cen tury,  St. Gre gory of Nyssa, USA 1987, стр. 184.
9 PG 36, 666 A; Or. 38, 4; Ви ди Вла ди ка Ата на си је, Жи во Пре да ње у Цр кви, Чо век у Хри сту: Хри сто-

ло шка ан тро по ло ги ја Све тог Гри го ри ја Бо го сло ва, Вр њач ка Ба ња, 1998, стр. 237; Све ти Гри го ри је Бо-
го слов Ар хи е пи скоп Ца ри град ски, Пра знич не Бе се де, пре вео са грч ког Епи скоп Ата на си је Јев тић, Вр-
њач ка Ба ња, 2001, Бе се да 38: На Бо го ја вље ње, тј. на Ро ђе ње Спа си те ља, стр. 48; ви ди A Se lect Li brary of 
PostNi ce ne Fat hers of the Chri stian Church, 2nd Se ri es, USA 1978, Vol. 7, S. Cyril of Je ru sa lem. S. Gre gory Na-
zi an zen, Or. XXXVI II, 4, стр. 345.

10  Ви ди P. Bo u te nef, The Hu man Per son and the Per son of Christ ac cor ding to the Cap pa do ci ans, So bor nost 
in cor po ra ting Eastern Chur ches Re vi ew, 21:1 (Ox ford 1999), стр.  26.

11  1 Moј. 1, 26 
12  PG 31, 204 A
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ла же раз ли ку из ме ђу ли ка Бо жи јег εικών и по до би ја Бо жи јег ομοίωσις у чо ве ку. Лик 
Бо жи ји у чо ве ку се огле да у људ ској ду ши13, у ње ној ду хов ној при ро ди, ко ју ми по-
се ду је мо кроз ства ра ње, али по до би је Бо жи је ομοίωσις  се оства ру је кроз сло бод ну 
во љу. Пр во нам се да је као да тост, а дру го мо ра мо са ми да стек не мо и да се на тај 
на чин упо до би мо са Твор цем. Од нос ове две ре ал но сти у чо ве ку ука зу ју на чо ве ков 
рад у уса вр ша ва њу14, за ко ји је на зна чен и ко ме тре ба да стре ми. На овај на чин се 
оства ру је пот пун чо век. Оно што чо ве ка раз ли ку је од оста лих жи вих би ћа је то да 
чо век по се ду је ра зум νοῦς. Ра зум омо гу ћу је чо ве ку мо гућ ност из бо ра, кроз ко ју он 
сло бод ну во љу по ка зу је. На овај на чин се чо век као сло бод но би ће оства ру је. Ка-
кво зна че ње ово има, по ка зу је се у то ме да чо век мо же и Бо гу да ка же НЕ. Овај сло-
бо дан из бор одва ја чо век од Бо га, а са мим тим и од из во ра жи во та, и то је оно што 
пред ста вља чо ве ков пад, а то нам је по зна то из са мог па да Ада мо вог, где Адам ни-
је ус пео са Бо гом да оста не у са ве зу и је дин ству, на шта га је и Бог на зна чио да жи-
ви. С дру ге стра не је ра зум νοῦς   ствар ни Во ђа чо ве ков на ње го вом пу ту ка Бо гу и 
до бру. То зна чи да чо век, ако же ли по но во да бу де у је дин ству са Бо гом мо ра да оја-
ча свој ра зум (= во ља), и за хва љу ју ћи ње му чо век је до био мо гућ ност над свим да 
вла да15 над са мим со бом. То је је ди но мо гу ће чо ве ку кроз под виг, у ко ме се он па-
дом на шао, где га па ло те ло σάρξ на тај на чин раз два ја. 

Све ти Гри го ри је Бо го слов ви ди лик Бо жи ји у чо ве ку, у су прот но сти са све тим 
Ва си ли јем у ње го вом ра зу му νοῦς16 са ко јим се чо век Бо гу мо же при ма ћи. Ан тич ка 
из ре ка По знај са мо га се бе17 је на са мог све тог Гри го ри ја Бо го сло ва оста ви ла ве ли-
ки ути цај, јер пр вим ко ра ком по зна ња се бе, чо век се су сре ће са дру гим, а то је без-
у слов но по зна ње жи вог, исти ни тог и лич ног Бо га, све те Тро ји це, где се ја сно ука зу-
је чо век као кру на ства ра ња,  а ти ме и да је ство рен по ли ку Бо жи јем18. Све ти Гри-
го ри је по сма тра чо ве ка као лич но би ће са ста вље но од ду ше и те ла, а ње го ва љу бав 
и ана ли за пре ма чо ве ку мо же се ви де ти у ње го вој бе се ди о љу ба ви пре ма си ро ма-
шни ма19, где он го во ри о гу бав ци ма, ко ји ма се ко жа рас па да, ука зу ју ћи на то да се 
не са мо њи хо во те ло му чи, не го и ду ша.

До сто јан ство чо ве ка по све том Гри го ри ју Ни ском се ви ди у то ме да је чо век 
ство рен по ли ку Бо жи јем εικών, ко га исто као и све ти Гри го ри је Бо го слов ви ди у 
ње го вом уму νοῦς. Иако је по ли ку Бо жи јем ство рен, ни је то са мо до вољ но, јер је 
чо век та ко ство рен да сво јим на чи ном жи во та бу де сли чан Бо гу.  По што је чо век по 
ли ку бо жи јем ство рен, то ауто мат ски зна чи да је као сло бод но би ће ство рен, тј. са 
сло бод ном во љом. Лик Бо жи ји у чо ве ку, раз ли ку је чо ве ка од оста лих жи вих би ћа 
на зе мљи, где се чо век по ка зу је као го спо дар и цар, кру на све га ство ре ног20. Лик Бо-
жи ји у чо ве ку има ди на мич ки фак тор21, то зна чи, да се чо век ка до бру (Бо гу) окре-

13  PG 31, 204 A f; Ви ди K. Bert her,  Der Mensch und se i ne Ver wir klic hung in den Ho mi lien des Ba si li us von 
Cäsarea: Ein anthro po lo gisch — et hischer Ver such, Dis ser ta tion zur Er lan gung der Dok torwürde der The o lo-
gischen Fakultät der Universität Fre i burg Schwe iz ein ge re icht,  Fre i burg, 1974, стр. 23.

14  Мат. 5, 48.
15  Ви ди Al bert Ra uch — Paul Im hof, Ba si li us He i li ger der Einen Kir che,  Aspek te der Anthro po lo gie des hl. Ba

si li us des Gros sen, von Prof. Dr. An tony Hu ban cev, стр. 195.
16  Ви ди G. Flo rovsky, The Eastern Fat hers of the Fo urth Cen tury,  St. Gre gory the The o lo gian, стр. 119.
17  Ви ди Игу мен И. Ал фе ев, Жи знь и уче ние св.          Григория Богослова,  стр. 307, n. 2 91.
18  Види G .  F lorovsky, The Easter n Fath ers of the  Fourth Century,   St. Greg or y the Theologian ,  стр. 118.
19   Види Texte der Kirchen Vä te r,   Gregor  von Nazia nz : Üb er die  Liebe zu den Armen, [VI/2] Der Körper-freund-

licher Feind und f eindlich er Freu nd,  München, 1 963, стр.  4 04.
20   PG  44,  с тр .  133; DHO  2, 11 ;  види Ј.  Срљуб,  Го сп оде ко ј е Човек?,  Пр авосл ав на Ант р опологија и Тајна 

Личности, Свети  Гри горије из  Нисе, О стварању Човек а, Београд, 20 03, 2, с тр. 11 и стр.  76.
21  Види G. Florovsky, The  Eastern Fat h er s of the  Fo urth Centur y,   St . Gregory o f Nyssa, стр. 185.
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не и да ње му по ста не сли чан ομοίωσις . Лик Бо жи ји у чо ве ку пред ста вља по ве за-
ност ка Бо гу, стал ни по крет у прав цу је дин ства са Бо гом. Чо век ство рен по Ли ку 
Бо жи јем је ство рен као сло бод но би ће, ко је сво ју сло бо ду из ра жа ва у мо гућ но сти 
из бо ра. Са сло бо дом, ко ју је чо век до био, он има та ко ђе и же љу за до брим, ко ја се 
у љу ба ви из ра жа ва. Лик Бо жи ји у чо ве ку сто ји у чвр стој спре зи и по ве за но сти са 
Бо гом, што под ра зу ме ва да овај он то ло шко-етич ки по зив чо ве ку у ве зу са Бо гом је 
по зив за по зна ње Бо га. Сло бо да се огле да у то ме, да чо век ни је од Бо га пот чи ње но 
би ће, не го у сло бо ди сло бод ног ми шље ња, сло бод ног из бо ра и сло бод ног од лу чи-
ва ња. У Ка ти хет ској бе се ди го во ри Гри го ри је, да је људ ски лик у чо ве ку ство рен по 
ли ку ар хе тип ске ле по те Бо жи је22 а у два на е стој гла ви De ho mi nis opi fi cio сто ји на-
пи са но, да је те ло кроз ду шу по бо жан ском Ли ку23. Све ти Гри го ри је је схва та ња да 
кроз пад чо ве ка, лик Бо жи ји у чо ве ку ни је ви ше пре по зна тљив и да те ло ре флек ту-
је ар хе тип ску ле по ту са мо он да ако то ду ша чи ни. Те ло ре флек ту је  ле по ту ар хе ти-
па на осно ву ње не по ве за но сти са ду шом, ко ја лик Бо жи ји но си. Све ти Гри го ри је 
Ни ски на зи ва те ло јед ним огле да лом огле да ла и ико ном ико не (εικών εικών)24. То је 
је дан од нос, ко ји има усло ве и деј ства: чак ра зум νοῦς по се би ни је без у слов но Лик 
Бо жи ји, јер мо ра у ње го вој слич но сти са ар хе ти пом узе ти уче шћа. Мо ра се те лом 
го спо да ри ти, а не од ње га пот чи њен би ти, ина че ће на тај на чин ду ша ње ну ико нич-
ну ле по ту из гу би ти25. Те ло има је дан удео у ли ку Бо жи јем, и то кроз ње ну по ве за-
ност са ду шом, а ду ша с ње не стра не има спо соб ност да би ра, тј. у сво ме од но су ка 
Бо гу и же љи за упо до бље њем. 

Од нос ду ха, ду ше и те ла
Нa уза јам ни од нос ду ше и те ла, ве о ма је ва жно обра ти ти па жњу ка да се го во ри о 
ан тро по ло ги ји ка па до киј ских ота ца, као и о њи хо вом по ре ђе њу са ан тич ким по-
сма тра њем од но са те ла и ду ше. Ан тич ка ми сао по сма тра те ло као не што зло, а са-
мим тим и це ло куп ну тво ре ви ну од ко је се тре ба осло бо ди ти. Те ло је там ни ца ду-
ше, што се мо же ви де ти у Пла то но вој фи ло со фи ји26. Хри шћан ска пред ста ва о чо ве-
ку, на су прот ан тич кој, по сма тра ду шу чо ве ко ву у нео дво ји вом од но су са те лом, као 
и то да те ло ни је под ре ђе но ду ши и да у сво јој осно ви ни је зло. Ан тич ка пред ста-
ва о ду ши, ко ја из јед ног те ла пре ла зи у дру го (ре ин кар на ци ја) је у су прот но сти са 
хри шћан ском кон цеп ци јом чо ве ка. Хри шћан ска кон цеп ци ја ви ди ду шу са те лом и 
ду хом у јед ној не рас ки ди вој све зи по ве за ним. Ка па до киј ци по сма тра ју чо ве ка као 
би ће, ко је је са ста вље но од еле ме на та те ла σῶμα, ду ше ψηχή и ду ха πνεύμα. Ма да, 
ка да го во ре о чо ве ку, го во ре у кон тек сту уза јам ног од но са те ла и ду ше.

Све ти Ва си ли је Ве ли ки ка да го во ри о чо ве ку, по сма тра три еле мен та, ко ји чо-
ве ка чи не људ ском лич но шћу и то; те ла σῶμα, ду ше ψηχή и ду ха πνεύμα27. За све тог 

22  Види P. C .  Boutenef, Esse ntial or Existential:  Th e Problem o f  th e Body  in  t he Anthropology of  St. Gregory of 
N ys sa , in Supplem e nt s  to Vigilia e Christi anae, Vol. LI I:  Gregory of N yss a, Homil ie s on th e  B eatitudes, An Eng-
lish  Ver si on   with Co mm en t ary and S upporting Studies . P roceedings of t he  Eighth International Colloqu ium an 
Gregor y  o f Nyss a  (Paderb orn, 14-18 September 1998), ed. by H. R. Drobner a nd A. Vi ciano,  Lei den — Bosto n — 
Köln,  2 000,  стр.   4 12 .

23    PG 44, 1 55-164 ,  Види Ј.  Срљуб,  Го сп оде ко ј е Човек?,  Пр авосл ав на Антропологија и Т ајна Личнос т и,  
Свети   Гри горије из Н исе,  О  стварању Ч овека, стр. 23.

24  Види P. C .  Boutenef, Esse ntial or Existentia l:  The Problem  o f  the Bod y i n  the Anthropology of St. Gregory 
of Nyssa,  Supplements to Vi gil ia e  Chri stianae, Vol. LII , стр .  412. 

25   Ibid. ,  ст р. 412. 
26    Он о што  је карактеристично је то да  се  може в и де ти у тицај  пла тонизма и оригенизма који  се код 

њи х, не у свим тачкама, с в еобухв атн о пр ихвата. 
27  PG  31 , 204 A f;  ви ди  K. Berther,  Der Mensch und  seine Verw irklichung in den Homil i en des  Ba sili us von 

Cäsarea ,  стр. 96.
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Ва си ли ја је ду ша нај ва жни ји део чо ве ка, где се те ло по ње му као ору ђе ду ше про ја-
вљу је. Ду ша је та ко ја го спо да ри над те лом. Ти ме све ти Ва си ли је не пот це њу је те ло, 
не го са мо при пи су је пот пу ну од го вор ност за жи вот ду ши28. Ме ђу тим, све ти Ва си-
ли је од три еле мен та, вра ћа се по но во на два, јер све ти Ва си ли је уоп ште ка да при ча 
о чо ве ку, при ча о уза јам ном од но су ду ше и те ла. У оми ли ји Па зи на са мог се бе на-
ла зи се јед но ме сто у ко ме се би ће чо ве ка пред ста вља у три де ла29, где све ти Ва си ли-
је ка же: Ми смо ду ша и дух, уто ли ко смо по ли ку Твор ца ство ре ни. Али те ло је то 
на ше, као и то да се кроз ње га при ма ју опа жа ња; али око нас су бо гат ства, умет ност 
и за нат; и шта ви ше ми тре ба мо за жи вот; па зи да кле не на те ло (ме со) и не тра жи 
по сва ку це ну за ње га удоб ност30. 

Све ти Гри го ри је Бо го слов по сма тра ду шу као је дан део Бо жан ске при ро де, ко-
ја је са те лом по ве за на. Гри го ри је од би ја пред ста ву о ре ин кар на ци ји, као и Пла то-
но вом по сма тра њу те ла као не чег стра ног,  ни ског и злог. Он опи су је чо ве ка као 
јед ну ра зум ну жи во ти њу31( ζῶον жи вуљ ка сам = жи во би ће сам32), где је те ло са ра-
зу мом и ра зум са ду хом по ве зан. По све том Гри го ри ју па ло те ло пред ста вља смет-
њу чо ве ко вог пу та ка Бо гу, где се мо ра на пра ви ти раз ли ка из ме ђу те ла, ко је је Бог 
бес пре кор но ство рио σῶμα и ста ња те ла σάρξ у ко ме се чо век на шао по сле па да. Па-
дом ни је са мо те ло па ло, не го та ко ђе и људ ска ду ша, где ду ша но си33 глав ну од го-
вор ност за грех. Због че га ну жност спа се ња ни је у то ме очи сти ти те ло или га се на 
не ки на чин ота ра си ти, не го ле чи ти и ду шу и те ло. Ка да све ти Гри го ри је Бо го слов 
го во ри о пр вом чо ве ку, на гла ша ва ле по ту и хар мо ни ју те ла. Пр ви чо век Адам је од 
Бо га та ко ство рен, да у се би са др жи бе смрт ну ду шу. У ње го вој дру гој бе се ди све ти 
Гри го ри је раз у ме ду шу као је дан Бо жан ски део 34, где ка же сле де ће: на ме ра ва не што 
Бог, чи ји део смо ми и од чи јих ви си на по ти че мо35 (ча сти ца Бо же ства)36, тј. ду ша је 
је дан део Бо жан ске при ро де, ко је је са те лом у је дин ству. 

Код све тог Гри го ри ја Ни ског не по сто ји суб ор ди на ци ја ду ше у од но су на те ло, 
као код прет ход не дво ји це ка па до ки ја ца, не го се те ло и ду ша из јед на ча ва ју. У тре-
ћој и че твр тој гла ви De ho mi nis opi fi cio ви ди мо код све тог Гри го ри ја Ни ског на-
чин на ко ји се чо век по сма тра, и то као јед но је дин ство ду ше и те ла, где се те ло са 
ду шом из јед на ча ва. Те ло од го ва ра цар ском до сто јан ству ду ше, при че му Гри го ри-
је пра ви јед но сли ко ви то по ре ђе ње, где ка же да је цар по ње го вом оде лу пре по зна-
тљив, та ко исто је и ду ша, а са мим   тим и Лик Бо жи ји у те лу чо ве ка пре по зна тљив. 
На јед ном дру гом ме сту опи су је Гри го ри је те ло као је дан му зич ки ин стру мент ду-
ше, без ко је ду ша не мо же да до ђе до из ра жа ја37. Ду ша је са те лом уса гла ше на, од ко-
је исто вре ме но до би ја ин фор ма ци је и осе ћа је. Сми сао је баш у то ме да те ло и ду ша 

28   Ви ди  K. Berther,  Der Mensch und seine Verwirklichung in den Homilien  des B asilius von Cäsarea, стр. 69. 
29  Ibid., стр. 96.
30  PG 31, 204 A f
31  Види Игумен И. Алфеев, Жизнь и учение св. Григория Богослова, стр. 307, n. 293.
32  Види Владика Атанасије, Живо предање у цркви: Христолошка антропологија Светог Григорија 

Богослова, стр.  238.
33  Види P. Boutenef, The Human Person and the Person of Christ according to the Cappadocians, Sobornost, 

21:1 (Oxford 1999), стр. 28, n. 9.
34  PG 35, 20 C, 21 A; Or. II, 17, стр. 208
35  PG 37, 690; види Texte der Kirchen Väter,  Gregor von Nazianz: Über die Liebe zu den Armen, [VI/2] Der 

Körper-freundliche Feind und feindlicher Freund, стр. 404.     
36  Види Игумен И. Алфеев, Жизнь и учение св. Григория Богослова, стр. 310, n. 309; види G. Florovsky, 

The Eastern Fathers of the Fourth Century,  St. Gregory the Theologian, стр. 118.
37  PG 44, стр. 133-136; види Ј. Срљуб, Господе ко је Човек?, Православна Антропологија и Тајна Личности, 

Свети  Григорије из Нисе, О стварању Човека, 3, стр. 11, 4 и стр. 12.
 PG 44, стр. 144; PG 44, стр. 144; Ibid., 8, стр. 16.
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са мо он да ег зи сти ра ју, ка да су у сим би о тич ком је дин ству, ни ти мо же те ло без ду-
ше, ни ти ду ша без те ла да по сто ји. На овај на чин по све том Гри го ри ју, и ду ша и те-
ло има ју је дан за јед нич ки по че так38.

На ше те ло има тен ден ци ју да се стал но раз ви ја, а у вас кр се њу мр твих ће та 
про ме на би ти ра ди кал на, али ипак оста ју те ло и ду ша за јед но, тј. не ка ње на по ве-
за ност и по зна ва ње сво је га, као да је при ро да по ло жи ла (ути сну ла) не ке зна ко ве 
(жи го ве, обе леж ја), по мо ћу ко јих та за јед ни ца оста је не сли ве на и из дво је на ка рак-
те ри стич ним обе леж ји ма... То, да се не ка обе леж ја на ше сло же не при ро де за др жа-
ва ју у ду ши и на кон раз лу че ња, по ка зу је раз го вор у аду. Кад су те ла би ла пре да та 
гро бу, у ду ши су оста ла не ка обе леж ја те ле сног, по ко ји ма се мо гао пре по зна ти Ла-
зар, а ни бо га таш ни је остао не по знат39 (Лк. 16; 24-31). Сим би о тич ко је дин ство ду-
ше и те ла, ко је иако је смрт раз би ла, но си у се би обе леж ја ме ђу соб не по ве за но сти. 
По нов но вас по ста вља ње је дин ства ду ше и те ла, од и гра ће се на кра ју људ ске исто-
ри је, где ће ово раз би је но сим би о тич ко је дин ство до би ти јед но но во обе леж је све-
оп штим вас кр се њем и дру гим до ла ском Хри сто вим, ка да ће ко нач но пре ста ти деј-
ство смр ти и про па дљи во сти40. Го спод Исус Хри стос на кон вас кр се ња ни је био без 
те ла, као је дан фан том ко ји је ста јао пред уче ни ци ма, што је по твр дио и ти ме ка да 
је узео ри бу да је де41. Све ти Гри го ри је упо тре бља ва ме та фо ру о се ме ну ко је са зре ва 
у јед ној биљ ци да би ти ме на гла сио кон ти ну и тет те ла, где ци ти ра42 све тог апо сто ла 
Па вла, ко ји фи зич ко те ло опи су је про па дљи вим, ко је се му ци и сра мо ти се је, да би 
ду хов но те ло као не про па дљи во у сла ви  и си ли уста ло. То је јед но исто те ло, ко је 
је као и се ме исто оста је, по ста је клас, ко је се пот пу но од се ме на  у ве ли чи ни, ле по-
ти, ра зно ли ко сти и фор ми раз ли ку је али у сво ме би ћу се не ме ња43; На исти на чин 
та ко ђе и људ ска при ро да, ко ја и ако умре не на пу шта сва ње на свој ства, ко ја су њу 
кроз  ње ну за ви сност од стра сти сте кла. Уме сто то га се пре тва ра у не про ла зност и 
сва ки на чин (об лик) пер фек ци је, као да оно би је дан клас са зре ло44. Тај про цес од 
се ме на до кла са је про цес се ме-клас-се ме, јер Вас кр се ње ни је ни шта дру го до по-
нов на ре ка пи ту ла ци ја на ше при ро де, ко ја се осло бо ђа смр ти. Зна чи, у на шој ес ха-
то ло шкој ствар но сти, не ће би ти стра сти, гре ха и смр ти, али те ло оста је те ло — вас-
кр сло и пре о бра же но. Раз ли ка из ме ђу гру бог те ла у са да шњем жи во ту и све тлог и 
фи ног, ко јим ће се на ше те ло на ћи код Гри го ри ја се ви ди у обла сти мо ра ла. Ов де се 
све ти Гри го ри је дис тан ци ра од ду а ли зма из ме ђу ма те ри је и ду ха. Ма те ри ја за све-
тог Гри го ри ја ни је ни шта дру го до са став фор ме или ква ли те та и као та кво је без-
о блич но, али због по ве за но сти са при ро дом озна ча ва при род но ста ње тво ре ви не 
Бо жи је45, као јед но окре та ње при ро де, што се као пре ду кус оно га што ће би ти ви ди 
у ев ха ри сти ји46. Ма те ри јал но те ло је са мо спо ља шња фор ма (είδος), ко ја је ма ни фе-

38  Колико добро је свети Григорије Ниски познавао човека види се у томе колико он дубоко иде у 
описивању људског тела, да га посматра из призме тадашње медицине. 

39  Види Ј. Срљуб, Господе ко је Човек?, Православна Антропологија и Тајна Личности, Свети  Григорије 
из Нисе, О стварању Човека, 27, стр. 59. 

40  Види P. C. Boutenef, Essential or Existential: The Problem of the Body in the Anthropology of St. Gregory of 
Nyssa,  Supplements to Vigiliae Christianae, Vol. LII, стр. 415, n. 27.

41  Лук. 24, 42
42  1 Кор. 15, 42-44
43  Види P. C. Boutenef, Essential or Existential: The Problem of the Body in the Anthropology of St. Gregory of 

Nyssa,  Supplements to Vigiliae Christianae, Vol. LII, стр. 416.
44  PG 46, 156 A
45  Види Ј. Срљуб, Господе ко је Човек?, Православна Антропологија и Тајна Личности, Свети  Григорије 

из Нисе, О стварању Човека, 12, 10, стр. 26;12, 12 стр. 27.
46  Види P. C. Boutenef, Essential or Existential: The Problem of the Body in the Anthropology of St. Gregory of 

Nyssa,  Supplements to Vigiliae Christianae, Vol. LII, стр. 417, n. 32.
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ста ци ја ду ше, ко ја од ду ше про из и ла зи, као и по се до ва ње те ла, ко је у ду ши на ла зи 
при су тан ква ли тет. Те ло се не по сма тра као део ли ка Бо жи јег, ни ти као не ки до да-
так ма те ри јал ној при ро ди. Оно у вас кр се њу не до ла зи као дру го но во, не го као те-
ло ко је ће би ти осло бо ђе но од смр ти, ко је се не ту ма чи као не ка из ра сли на, ко ја ће 
вас кр се ње од ба ци ти. Лик Бо жи ји у чо ве ку се осли ка ва кроз за јед ни цу ду ше и те ла, 
где је те ло под ре ђе но ду ши, али са мо уто ли ко уко ли ко је оно за цар ство при ла го ђе-
но47. Те ло је за ду шу као иде ал но од го ва ра ју ћи ис тру мент ство ре но, а с дру ге стра-
не ду ша те лу сво ју фор му (είδος) са оп шта ва, а и те ло исто вет но ре флек ту је лик Бо-
жи ји као и ду ша. Те ло и ду ша су до бри до кле год се ме ђу соб но раз у ме ју, и то не са-
мо ме ђу соб но не го и у од но су пре ма при ро ди.

Адам  — ста ње Ада мо во пре и по сле па да 
Ка па до киј ски оци за сту па ју ми шље ње да се чо век и пре па да са сто јао од ду ха, ду ше 
и те ла. То зна чи да се по сто ја ње те ла пре па да на до во ди у пи та ње. Те ло се по њи-
хо вом ви ђе њу у од но су на ан тич ку фи ло со фи ју не сма тра за зло. Те ло ко је је Адам 
имао пре па да, би ло је од фи ног ма те ри ја ла на пра вље но48, да би по па ду до би ло ко-
жне ха љи не, ко је чо век и да нас има и с ко јим је до смр ти про клет. Чо век не са мо да 
је смр тан по стао, не го ви ше ни је у ста њу да кон тро ли ше сво је би ће. Ова се про ме-
на не де ша ва са мо код чо ве ка не го и код оста лих ство ре них би ћа, ко ја чо ве ка окру-
жу ју, што од ра жа ва ста ње, да је у чо ве ку сва ство ре на при ро да из гу би ла је дин ство 
са Бо гом и да је про па дљи вост и смрт у њој за вла да ла и са мим тим чо век по стао 
бо ле стан49. Тај хар мо нич ни од нос Бо га и чо ве ка, чо ве ка и све та се кроз пад чо ве ков 
раз ру шио. По сле па да се ви ди ка ко грех ца ру је над чо ве ком и од ње га ро ба50 ства-
ра. Уме сто Бо гу сло бод но да слу жи, раз го ро па ђе ни чо век се под го спо да ре њем гре-
ха на шао, где грех има јед но са мо у ни ште ње као по сле ди цу, ко је као бо лест до смр-
ти до во ди, Грех је бо лест ду ше; Она је смрт бе смрт не ду ше…51 Ко је по сле ди цом 
гре ха умро, тај не жи ви ви ше у ку ћи, не го у гро бу, ту је ње го ва ду ша мр тва52. Грех је 
узрок дис хар мо ни је од но са те ла и ду ше, а с дру ге стра не и чо ве ко вог од но са са Бо-
гом и ство ре ном при ро дом, где чо век не ма ви ше соп стве ни пра вац кре та ња. Свет 
не ви ди ви ше чо ве ка Ада ма53 као јед ног по сред ни ка у за јед ни ци са Бо гом. По па ду 
је чо век по стао гре шан, бо ле стан, смр тан и огра ни чен, где грех, тј. сло бод на во ља 
као из бор зла има за по сле ди цу са мо ра за ра ње. Бог је те ло ство рио, а не бо лест, као 
и ду шу, а не грех54 ка же све ти Ва си ли је Ве ли ки.

47  PG 44, 136 B; види Ј. Срљуб Господе ко је Човек?, Православна Антропологија и Тајна Личности, Све-
ти  Григорије из Нисе, О стварању Човека, 4, стр. 12.

48  PG 31, 344 B
49  Види K. Berther,  Der Mensch und seine Verwirklichung in den Homilien des Basilius von Cäsarea, стр. 36. 
50  Ibid., стр. 58.
51  PG 31, 260 A
52  PG 29, 448 A
53  Када Василије о Адаму прича, тада долази до следећег закључка (краја); Јер као што у Адаму сви умиру, 

тако ће и у Христу сви оживети (Кор. 15, 22). То значи да првостворени човек Адам исти као и сви други  
људи, који после њега долазе на свет, а то значи да долазе као прворођени. Сви прворођени су типови 
људи као што је Адам, чиме свети Василије жели рећи, да су сви људи по овом типу створени и да се као 
такви показују, јер на тај начин Адам и даље живи наследно у осталим људима. Првостворени човек, 
није човек Адам, него човек уопште. Адам стоји ту за све људе. Због чега је важно да се Адам продужава 
и у нама даље живи. Због пада умиремо сви у Адаму, због чега смрт све до испуњења закона господари 
над нама, тј. до другог доласка Христовог, када ћемо у овом новом Адаму сви оживети. Може се рећи да 
сви људи у Адаму једно јединство представљају, у неповерењу и непослушности према Богу. Иако је Бог 
првог човека Адама упозорио на консеквенце које може проузроковати узимање плода познања добра 
и зла (1 Мој. 2, 9), Адам преступа заповест о посту, и тиме прекида односе са Богом. Зато што нисмо 
постили, изгубили смо рај. Оставите нас да постимо, да би се поново тамо вратили (PG 31, 168 B).

54  PG 31, 344 A f.
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Ула зак зла у свет и сло бод на во ља
Ка да је реч о злу код све тог Ва си ли ја Ве ли ког, она са ма по се би не ма би ће и узрок 
зла ле жи у сло бод ној во љи προαίρεσις чо ве ка, та ко да не по сто ји ни ка ква по ве за-
ност из ме ђу Бо га и зла, јер све што је Бог ство рио, ство рио је до брим (1 Мој. 1, 10-
25)55. Зло по све том Ва си ли ју ни је ни шта дру го до про ти вље ње до бру (Бо гу), због 
че га Ва си ли је по ка зу је да Бог ни је тво рац зла, o че му го во ри у сво јој оми ли ји о 
узро ку зла56.  Ка да све ти Ва си ли је го во ри о ула ску зла у свет, он го во ри да се то пр во 
до го ди ло у све ту ан ђе ла, где је ан ђео због гор до сти от пао од Бо га, и  код са та не се 
кроз сло бод ну ње го ву во љу про ја вљу је зло57. Истин ско до бро и ствар но зло има ју 
свој из вор у сло бод ној во љи προαίρεσις, и у њој се ствар но до бро или зло мо гу тра-
жи ти. Све ти Гри го ри је Ни ски ка же зло је име оно га што из ван до бра ле жи58. Узрок 
се мо же тра жи ти у сло бод ној во љи, исто као код чо ве ка та ко и код ан ђе ла. Зло је у 
ње ној при ро ди па ра док сал но, или јед но став но ре че но отров по ме шан са ме дом59, 
ко ји се огле да у др ве ту по зна ња до бра и зла. Сло бод на во ља чо ве ко ва се ви ди у то-
ме што чо век има мо гућ ност из бо ра60, да по соп стве ној во љи од лу чи. Бог је Ада му 
дао ову спо соб ност, кроз ко ју би Адам сло бод но мо гао да бу де по слу шан Бо гу, то 
је оно што је же лео Бог од Ада ма. Кроз по слу шност имао је Адам мо гућ ност да по-
ста не пот пу ни чо век и бог. Пре сту па њем за по ве сти Бо жи је Адам и Ева су, уме сто 
слич ни Бо гу да по ста ну, обо же ни, от па ли од Бо га и ти ме из гу би ли пра ви и исти-
ни ти жи вот.  Овим де лом до шло је до ула ска гре ха и смр ти у ство ре ну при ро ду и 
ти ме је уни ште но пр во бит но људ ско би ће61. Ка да је Бог чо ве ка ство рио, по сто ја ла 
је по тен ци јал на опа сност да чо век мо же да се од Бо га окре не, што се и до го ди ло.

Стра сти
Ве о ма је ва жно ре ћи не што ви ше о чо ве ку, тј. о ње го вом те лу ко је се на шло у јед-
ном ста њу, ко је се мо же опи са ти грч ким пој мом σάρξ. Са про ме на ма те ле сног ста-
ња, тј. па да, це ло чо ве ко во би ће σῶμα се про ме ни ло и у не рав но те жу упа ло. Стра-
сти су по ста ле са став ни део чо ве ка, ко је има ју дво ја ку уло гу, а то су не га тив не ко-
је мо гу чо ве ка да од вра те од Бо га, као и по зи тив не, ко је га при во де Бо гу, ако се 
истин ски упо тре бе. Пре би ва ли ште људ ских стра сти се на ла зи у ср цу ко је су са по-
ми сли ма по ве за не. Од не га тив ник стра сти, ко је чо ве ка по ро бља ва ју мо же се осло-
бо ди ти чо век је ди но кроз под виг62, где се чо ве ко во ср це чи сти и на тај на чин при-

55  Учење цркве се противи манихејству, које грех представља као нешто што од вечности постоји, као 
и сам Творац, и као такво се налази у сталној борби са њим.

56  PG 31, 332 A f
57  PG 31, 341 B f; PG 31, 348 A f
58  Види G. Florovsky, The Eastern Fathers of the Fourth Century,  St. Gregory of Nyssa, стр. 191. 
59  Ibid., стр. 192.
60  Види K. Berther,  Der Mensch und seine Verwirklichung in den Homilien des Basilius von Cäsarea, стр. 175.
61  Види Игумен И. Алфеев, Жизнь и учение св. Григория Богослова, стр.  318. 
62  Човек се падом нашао у јадном и бедном стању и да би се исправио, потребан му је подвиг (двиг) 

да би могао да ојача ослабелу вољу и самим ти оствари прекинути контакт са Творцем. Кроз подвиг се 
човек чисти од страсти, а један од првих корака да би човек могао да се ослободи од страсти, потребно 
је да се дистанцира од опажајног света (σάρξ) (Види G. Florovsky, The Eastern Fathers of the Fourth Centu
ry,  St. Gregory the Theologian, стр. 119),  јер опажајна чула могу да помраче ум, жељу и стремњу ка Богу, а с 
друге стране човеку је потребна и помоћ Божија, односно Благодат Божија. То је мукотрпан пут подвига. 
Свети Григорије Богослов посматра аскезу као суштински чин очишћења тела, због чега одбија Григорије 
манихејско учење, које говори о телу као основи зла, где тело не ствара Творац, него демиург. Григорије 
се супротставља овом учењу и објашњава, да пала природа није препрека човекова на путу ка Богу. 
Код првоствореног човека су душа и тело подједнако исправни. Код пале природе је човек затвореник 
палог тела σάρξ, које га на грех (Види Игумен И. Алфеев, Жизнь и учение св. Григория Богослова, стр. 319) 
покреће. Због чека је подвиг потребан као начин умртвљавања греха у телу, а самим тим и у души. 
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бли жу је Бо гу. На су прот не га тив ним стра сти ма, по зи тив не по бу ђу ју чо ве ка да се 
при бли жи Бо гу, а та ко ђе ја ча ју чо ве ко ву во љу да се су прот ста ви ђа во лу и гре ху.

Код по сма тра ња људ ских стра сти, раш чла ња ва их све ти Ва си ли је на две основ-
не стра сти, и то усрд не (рев но сне) θυμός и жељ не επιθυμία63. Не га тив не стра сти по-
ја вљу ју се у људ ској при ро ди па дом пр во га чо ве ка, ко ји је хтео на је дан ма гиј ски 
на чин као и сам ђа во да се из јед на чи са Бо гом, и та ко се сро зао, от пао и у кан џе 
стра сти упао. Ове не га тив не стра сти кроз грех про ди ру у ду шу, ма да са ме оне не 
при па да ју ду ши: Као из јед ног за то че ни штва се мо ра ду ша осло бо ди ти од за јед ни-
це са те ле сним стра сти ма64, где све ти Ва си ли је овом ре че ни цом ука зу је да док се 
ду ша на ла зи у за ви сно сти од не га тив них стра сти, она се са мим тим на ла зи у роп-
ству65 а ти ме у та ми те ла. Те ло (σῶμα)  је Бог ство рио, али ов де се го во ри о па лом 
те лу, пло ти  σάρξ, са ко јом се чо век на ла зи у за тво ру. Ста ри чо век, то је плот ски чо-
век (σάρξ), за то че ни чо век, чо век ко ји жи ви са стра сти ма. Не на ла зи се са мо те ло 
у за то че ни штву стра сти, не го и ње го ва ду ша, ко ја за ро бља ва ду хов ност ду ше и по-
вла чи у про паст чо ве ка. Ка да се о по зи тив ним стра сти ма при ча, ра зум (νοῦς)  је по 
све том Ва си ли ју кључ ни чи ни лац, ко ји др жи узде и ти ме кон тро ли ше стра сти. Он 
је као је дан ја хач на ди вљем ко њу, ко га же ли да укро ти и ти ме кон тро ли ше66. Ове 
по зи тив не стра сти не ма ју ни шта са не га тив ним, ко је чо ве ка по ро бља ва ју. Ово се 
мо же ви де ти у Ва си ли је вој 333. бе се ди Про тив оних ко ји гне ву на ги њу,  где се  раз-
дра жљи ви θυμός у пу но аспе ка та као вр ли на про тив гре ха мо же упо тре би ти, и то 
као на ша љу бав пре ма вр ли ни, што на је дан сли чан на чин мо же да ва жи и за дру гу 
страст, ко ја ра ђа спо соб ност пре ма љу ба ви Бо жи јој (επιθυμία). Стра сти су као је дан 
ин стру мент, из ко јих до бри или ло ши зву ци мо гу из ла зи ти67. Сам  хри шћан ски на-
чин жи во та под ра зу ме ва уда ља ва ње од гре ха, ко ји пред ста вља та му и окре та ње ка 
све тло сти и жи во ту68, што се ви ди и у све тој тај ни кр ште ња. Па ла плот σάρξ је из-
ло же на гре ху, али то не под ра зу ме ва да се она са мо на ла зи у те лу не го и у ду шев ној 
стра ни људ ског би ћа, тј. стра сти де лу ју кроз чу ла, та ко да на тај на чин страст за ро-
бља ва и ду шу. Из че га про из и ла зи да се ствар но зло на ла зи у ду хов ној стра ни би-
ћа, а не у те ло сном — плот ском. Људ ска при ро да ре флек ту је оно што из са ме ду ше 
из ла зи, а то су по ми сли, ко је од ра жа ва ју ср це чо ве ко во.

Све ти Гри го ри је Бо го слов пра ви раз ли ку из ме ђу пр во ство ре ног те ла (σῶμα) 
и па лог те ла (σάρξ) у ко ме се Адам на кон па да на шао. Ако је пр во те ло би ло у хар-
мо ни ји са ду шом и ду хом, па ла људ ска при ро да се на шла у су ко бу са ду шом и те-
лом. Али, о оно ме што се од но си на људ ске стра сти Гри го ри је при ча ма ло. Он не 
ана ли зи ра, не де ли их у же ље не (επιθυμία) и рев но сне (θυμός), ка ко то дру ги чи не. 
Он се ба ви те о ло ги јом мо ра ла, као и  пи та њи ма гре ха и за до би ја њем са вр шен ства. 
Он же ли на ро чи то из ра зи ти, да и ду ша и те ло на исти на чин уче ству ју у стра сти ма. 
Стра сти као и чу ла опа жа ња не при па да ју са мо те лу, не го и ду ши. Те ло и ду ша гра-
де је дин ство, а  при ро да овог је дин ства је тај на69.

У сво ме спи су De ani ma et re sur rec ti o ne све ти Гри го ри је Ни ски раш чла ња ва пој-
мо ве те ла ко је је Бог ство рио σῶμα и те ла ко је је на ста ло по сле ди цом па да σάρξ,  где 

63  Види G. Florovsky, The Eastern Fathers of the Fourth Century, USA, 1987,  St. Basil the Great, стр. 84.
64  PG 31, 581 A
65  Види K. Berther,  Der Mensch und seine Verwirklichung in den Homilien des Basilius von Cäsarea, стр. 113.
66  Види P. Boutenef, The Human Person and the Person of Christ according to the Cappadocians, Sobornost 

incorporating Eastern Churches Review, 21:1 (Oxford 1999), стр. 24, n.1.
67  Ibid., стр. 24.
68  Види K. Berther,  Der Mensch und seine Verwirklichung in den Homilien des Basilius von Cäsarea, стр. 145. 
69  Види P. Boutenef, The Human Person and the Person of Christ according to the Cappadocians, Sobornost, 

21:1 (Oxford 1999), стр. 28, n. 8. 
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об ја шња ва јед но ме сто у по сла ни ци Је вре ји ма све тог апо сто ла Па вла, ко ји го во ри о 
за јед ни ци у кр ви и ме су70, где се мо же ви де ти Гри го ри је ва стал на бри га око пој мо ва 
те ло и крв, као и то га шта они про у зро ку ју. Ни је са мо те ло, не го је те ло и крв71 по сле-
ди ца гре ха72. Па ло те ло σάρξ је про дукт по сле ди це гре ха, а те ло σῶμα, ко је Бог ства-
ра не ма ни ка кве ве зе с тим. Раз ли ка из ме ђу те ла и пло ти по ка зу је ка ко мо рал на та-
ко и фи зич ка деј ства, а то се ви ди у то ме да та кво те ло спре ча ва дух да чи ни до бро 
чи ме је ње го ва во ља осла би ла. На јед ном ме сту у  де лу (De ho mi nis opi fi cio) опи су-
је апо стол Па вле чо ве ка у три де ла, и то у ду хов ном πνευματικός, ду шев ном ψυχικός 
и те ле сном σαρκικός, где ду ша има јед ну сред њу по зи ци ју73 у од но су на вр ли ну и по-
рок (грех), ако се по се ду је вр ли на он да се не ма уче шћа у по ро ку74. За све тог Гри го ри-
ја Ни ског стра сти се као из ра сли не или бра да ви це (μυρμηκίαι) по сма тра ју75. Стра сти 
су не у трал не као че лик, ис ко ва не по од го ва ра ју ћем оба сцу јед ног за на тли је, [...] из 
ко га на ста је или мач или по љо при вред но ору ђе76. Оне су ни ти вр лин ске ни ти па ко-
сне у се би, јер јој по кре ти ду ше да ју об лик и си лу оно га ко ји их ко ри сти, да се кре ћу 
ка до бру или злу77. Све ти Гри го ри је раз ли ку је стра сне им пул се од рев но сних (θυμός), 
же ље них, ко је во де на шој за јед ни ци са Све том Тро ји цом, из че га про из и ла зи да без 
њих не ма мо при ступ Цар ству Бо жи јем;78 Ако же ља (επιθυμία) се не би из нас ис ко-
ре ни ла, шта је то што би нас у прав цу је дин ства са не бом мо гло до ве сти? Или ако би 
нам се љу бав (αγάπη)   од у зе ла, на ко ји на чин би се ми са не бе ским ује ди ни ли? Ако би 
рев ност (θυμός) од вра ти ли, ко је би смо ору жи је про тив на шег про тив ни ка има ли79? 
Стра сти ни су би ле са став ни део на ше људ ске при ро де. Због че га Гри го ри је ка же, да 
оне не ће би ти са на ма у на шем жи во ту по вас кр се њу, јер то оства ра ње ће же љу за ме-
ни ти80. Али, у на шем зе маљ ском ста њу су стра сти на ша кар та за Цар ство Бо жи је 81.

Ан тро по ло ги ја све тог Гри го ри ја Ни ског пра ви раз ли ку из ме ђу те ле сних и ду-
хов них да то сти. Да то сти или та лен ти у на шој при ро ди су не у трал ни, то јест оне 
мо гу за чо ве ка по тен ци јал но до бре или по тен ци јал но ло ше би ти, што за ви си од чо-
ве ко ве сло бод не во ље, ко ја се по ка зу је као ди на ми ка ко ја чо ве ка Бо гу при во ди или 
од во ди. Та лен ти, ко је ми од Бо га до би ја мо мо гу се на сле де ћи на чин об ја сни ти: Ако 
не ко  та ле нат пе ва ња има, мо же он овај та ле нат на два на чи на да ис ко ри сти или да 
сла ви Бо га или се бе82. Ни је са мо те ло из гу бље но не го је и ду ша ко ја та ко ђе тра ба да 

70  Јев. 2, 14
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се спа си, јер грех је ствар во ље ду ше. Ка да о спа се њу ду ше го во ри мо, он да је и те-
ло у спа се ње укљу че но, јер чо век се у ње го вој би ти спа са ва са мо он да ка да се обо је 
спа са ва ју. Ово за ви си од во ље ду ше  и ње ног ра зу ма, као и од чо ве ко ве же ље да бу-
де у је дин ству са Бо гом83. Да би смо те ло σάρξ бо ље раз у ме ли, мо ра мо те ле сна свој-
ства Ада мо ва пре па да тач но да раз у ме мо. Те ло Ада мо во је би ло чи сто, зра че ће, без 
пат ње и без прет ње смр ћу. Смрт је по тен ци јал но та да по сто ја ла као опа сност, и мо-
гла је кроз пре сту па ње за по ве сти да уђе, што се и до го ди ло. По ула ску смр ти у људ-
ску при ро ду, чо век до би ја ко жне ха љи не84, ко је Адам и Ева по па ду до би ја ју, где се 
ис ти че раз ли ка из ме ђу σῶμα (те ла) и σάρξ (пло ти), као и по сле ди це ко је оне про у-
зро ку ју а ко ју са ма смрт уно си у људ ску при ро ду85. Чо век је са па дом до жи вео јед-
ну про ме ну те ла, а не ка ко је Ори ген учио, да је те ло до би је но по па ду и да се би ће 
чо ве ка мо же бес те ле сно раз у ме ти86. Све ти Гри го ри је же ли с тим ја сно да на пра ви 
раз ли ку, да су ко жне ха љи не σάρξ (плот — те ло) са став ни део те ла по ста ли, а и да 
је те ло σῶμα та ко ђе је дан бит ни део чо ве ко ве при ро де би ло. 

Ка да се го во ри о стра сти ма по ста вља се сле де ће пи та ње, да ли је Хри стос имао 
стра сти? Ка па до киј ци го во ре да је Хри стос имао стра сти, али у  по ре ђе њу са дру-
гим љу ди ма, ни је имао не га тив не стра сти у се би. Ово се ви ђе ње под у пи ре чи ње-
ни цом, да је Хри стос јео, пио спа вао, пла као, жа лио. Без ових људ ских осов би на, 
тј. без пу та ко јим иде сва ки чо век, не би био Хри стос Спа си тељ. Ка кву уло гу игра-
ју стра сти ка да се го во ри о лич но сти Го спо да Ису са Хри ста? Све ти Ва си ли је као и 
све ти Гри го ри је Ни ски на гла ша ва ју да је Хри стос имао људ ске же ље, али да је ипак 
у свом бо жан ству не про ме њен остао, ма да пра ве раз ли ку из ме ђу од ре ђе них при-
род них и по треб них стра сти од дру гих не га тив них стра сти, про у зро ко ва них пер-
верз ним же ља ма, ко је на ста ју кроз не до ста так ди сци пли не. Го спод је имао при род-
не, по треб не87, али стра сти осло бо ђе не од гре ха, ко је се мо гу ви де ти у це ло куп ном 
кон тек сту хри сто ло ги је, и то да је Хри стос јео, пио, пла као, спа вао88, тј. кроз фи зич-
ке стра сти про шао89. Ов де се не дин стан ци ра Хри стос од би ло че га гре шног90, не го 
се да је об ја шње ње да баш људ ске емо ци је91 као стра сти по сто је и не мо гу се без у-
слов но сма тра ти за гре шне. Да Хри стос ни је имао ове стра сти не би био пот пун чо-
век, и не би мо гао спа си ти  чо ве ка92.

Спа ше ни чо век
Бог ко ји је чо ве ка као сло бод но би ће ство рио, иако је овај од Бо га от пао и у јед-
ном се па лом ста њу на шао, ни је оста вио чо ве ка не го чо ве ку из ла зи у су срет да би 
га спа сио. Шта спа се ње пред ста вља, то је до зво ла да чо век по но во бу де чо век. Спа-
се ње вра ћа чо ве ку ње го ву сло бо ду, ко ја се у Хри сту до га ђа, кроз уни же ње Си на 
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Бо жи јег συγκατάβασις93, да би се чо век уз ди гао. Кроз крст и вас кр се ње Хри сто во 
се чо век об но вио и ти ме дао на ду чо ве ку и јед но раз у ме ва ње све та дао. У Лич но-
сти Си на Бо жи јег се де ша ва це ло куп на ико но ми ја спа се ња ро да људ ско га. Ка па до-
киј ци у свом ан тро по ло шком са гле да ва њу чо ве ка по сма тра ју га дво ди мен зи о нал-
но, у хо ри зон тал но-вер ти кал ној пер спек ти ви, тј. у ње го вом Бо го-људ ском од но-
су. Хо ри зон тал на ди мен зи ја се од но си на про стор и вре ме у ко ме се ми на ла зи мо, 
док вер ти кал на по ка зу је ње ну ес ха то ло шку пер стек ти ву, тј. у ње го вој Тро и по ста-
сној за јед ни ци са Бо гом у Ису су Хри сту, у ко ме он бу дућ ност има. Чо век је цен тар 
то га ста ра ња, тај ма кро ко смос ка ко га на зи ва све ти Гри го ри је Бо го слов, од но сно 
Хри сто ко смос. Со те ри о ло шко де ло Си на у ко ме се Бог ја вља у те лу зна чи уни же ње 
συγκατάβασις, где се Бог спу шта и узи ма људ ску при ро ду, где дру го ли це Све те Тро-
ји це, Син Бо жи ји узи ма све ка рак те ри сти ке људ ске при ро де осим гре ха94. Све ти 
Гри го ри је Бо го слов опи су је људ ску при ро ду Хри сту, а го во ри и о пат њи и ис ку ше-
њу, та два пу та у за то че ни штву гре ха, ко ја Хри стос узи ма на се бе95; Он је као је дан 
роб те лу, ... и на шем људ ском жи во ту под ре ђен ... за тво рен, као ми кроз грех, он је 
био сви ма пот чи њен, ко је је спа сао96... јер он сам стра дао и у ику ше њу се во дио, он 
је био у по ло жа ју са ва ко ме да по мог не97. Гри го ри је на гла ша ва за јед нич ку при ро ду 
на шег стра да ња са стра да њи ма Хри сто вим, чи ја стра да ња има ју пре су дан фак тор, 
јер се кроз њих и ми спа са ва мо. Сми сао и циљ на шег жи во та је да се упо до би мо, да 
се обо жи мо Бо гом, и ти ме бу де мо жи ви у за јед ни ци Све те Тро ји це, где Гри го ри је 
ка же: Он узи ма мо је те ло, да би мој лик спа сао и мо је те ло осло бо дио смр ти... ко ја 
ми се ра дост ну ди са сва ком тај ном Хри сто вом. И у све му је са мо јед но бит но мо-
је уса вр ша ва ње... ако чо век ни је по стао бог, он да је Бог лич но у мо ју сла ву пот пу ни 
чо век по стао98. Овим се из ра жа ва сна га са ве за из ме ђу чо ве ка и бо га, у ко ме бо жан-
ство не про ме ње но оста је, али се чо век обо жу је99. 

Ка да се го во ри о спа се њу (λύτρωσις) у све том пи сму го во ри се о нов цу, ко ји се 
до но си да би се роб от ку пио. Чо век се на шао под роп ством ђа во ла и да би се от-
ку пио, по треб на је би ла ком пен за ци ја100, ко ја се по ну ди ла у лич но сти Го спо да Ису-
са Хри ста, ко га ђа во као раз ме ну за чо ве ка при ма, иако се иза овог мам ца људ ске 
при ро де Хри сто ве кри је сам Бог, ко га ђа во ни је мо гао да иза др жи, чи ме де мон би-
ва над му дрен с Бо жи је стра не и ти ме по бе ђен101.  От куп Спа си те љев се до го дио за 
чо ве ка, јер Хри стос на кр сту ни је умро за ап стракт не ма се, не го и за сва ког чо ве-
ка по је ди нач но. Овом тај ном се по ка зу је ве ли ка тај на Хри ста102, где је се чо век чо-
ве ком на зи ва је ди но у Хри сту, на шта би  Ми тро по лит Пер гам ски Јо ван Зи зу лас 
за ово ре као сле де ће: да је чо век као лич ност већ то од ства ра ња, али је лич ност у 
стре мље њу ка Хри сту, у оном кре та њу и ин тен ци ји ка пу но ћи лич но сти, и то му 
је свој ство нео ду зи мљи во, нео ту ђи во. Чо век је пу на лич ност тек у Хри сту (Еф. 4, 

93  Види K. Berther,  Der Mensch und seine Verwirklichung in den Homilien des Basilius von Cäsarea, стр. 65.
94  IV Васељенски сабор у Халкидону 451. год. 
95  Види P. Boutenef, The Human Person and the Person of Christ according to the Cappadocians, Sobor

nost, 21:1 (Oxford 1999), стр. 28, n. 11; види A Select Library of PostNicene Fathers of the Christian Church, 2nd 
Series, USA 1978, Vol. 7, S. Cyril of Jerusalem. S. Gregory Nazianzen, Or. XXX, 3, стр. 310.

96  PG 36, 541 D; Or. 30, 3
97  PG 36, 543 C; Or. 30,6
98  Види G. Florovsky, The Eastern Fathers of the Fourth Century,  St. Gregory the Theologian, стр. 137.
99  Ibid., стр.139. 
100 Види Игумен И. Алфеев, Жизнь и учение св. Григория Богослова, стр. 345.
101 Ibid., стр. 345, n. 453.
102 Еф. 3, 3; 1 Кор. 1, 27; 2, 2
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13)103. Та жуд ња и че жња за Хри стом окре ну та је бу дућ но сти, то јест ње ној ес ха то ло-
шкој пер спек ти ви, ка квим се чо век у Хри сту као пот пун чо век оства ру је104. Хри-
стос је ар хе тип све га оно га, шта ће мо ми по ста ти105. Це ло куп на хри сто ло шко со те-
ри о ло шка ан тро по ло ги ја ка па до киј ских ота ца ви ди се у то ме да је Бог узео те ло и 
ушао у људ ску при ро ду.
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Abstract: Urväter der christilichen Anthropolgie sind der heilige Basilius der Grosse, der heilige 
Gregor von Nazianz und der heilige Gregor von Nyssa, die über die Tiefe und Geheimnisse des 
Menschen schreiben.  Die Frage, mit welcher sich die vorliegende Darstellung befasst, geht 
von der existenziellen Betrachtung des Menschen aus und beschäftigt sich mit verschiedenen 
Fragen. Wie ist der erste Mensch geschafen worden? Wieso ist er gefallen? Wie ist er geworden? 
Wie setzt sich sein Wesen zusammen, und in welcher Beziehung stehen diese Bestandteile 
zueinander? Gibt es eine Möglichkeit für den Menschen sich aus dem Zustand, in dem er sich 
befindet, zu lösen und einen Sinn für sein Dasein zu finden? 

Kosmologie 
Die kosmologische Betrachtung der damaligen Zeit der Welt und des Menschen trägt 
zwei Blickwinkel:

Die Betrachtung der Antike; wo die Welt und der Mensch von immer existieren und 
wo der Mensch als Mikrokosmos betrachtet wird.

Die Betrachtung des Christentums, wo der Mann als das Epizentrum der Schöpfung 
erscheint, als Makrokosmos, als eine grosse Welt in einem kleinem, und als solche ist das 
Zentrum des Universums. 

Das Ebenbild Gottes im Menschen
Der Mensch wurde nach dem Abbild Gottes εικών des Schöpfers geschafen, und 

was stellt solches Abbild Gottes vor, und wo befindet es sich.

Das Verhältnis von Körper, Seele und Geist
Wenn man über das Verhältnis zwischen Körper und Seele spricht, muss man zwei Ansich-
ten haben. In der Antike wird der Körper als etwas Böses angesehen, von dem es befreien 
werden muss. Die christliche Vorstellung des Menschen im Gegensatz der Antike betrach-
tet den Körper des Menschen im untrennbaren Zusammenhang mit der Seele. Der Körper 
ist unter der Seele nicht untergeordnet und in ihrem Grund ist nicht Böse. Die kappado-
kischen Väter betrachten den Menschen als Wesen, das aus Elementen σῶμα Körper, See-
le ψηχή und Geist πνεύμα zusammengesetzt ist. Aber, wenn sie über den Mensch sprechen, 
sprechen sie im Rahmen der gegenseitigen Beziehungen zwischen Körper und Seele.

Adam — Adam›s Zustand vor und nach dem Fall 
Der Körper nach der kappadokischen Ansicht im Bezug auf die antike Philosophie wird 
nicht als  Übel betrachtet.  Der Körper, den Adam vor dem Abfall besass, war aus feinem 
Material geschafen.  Nach dem Abfall wurde den Mensch sterblich, und nicht mehr in 
der Lage sein Wesen zu kontrollieren.  Die Sünde ist die Ursache der Disharmonie im 
Bezug auf den Körper und die Seele auf eine Seite und auf andere Seite des Verhältnisses 
zwischen dem Menschen und Gott als auch der geschafenen Natur. 

Der Eingang des Bösen in die Welt und die freie Wille
Die Ursache des Übels liegt in der freien Wille ðñïáßñåóéò des Menschen, so dass es kene 
Verbindung zwischen Gott und das Böse gibt, weil alles, was Gott geschafen hat, hat es 
gut geschafen. Die Quelle  des Gutes und des Bösen hat ihren Ursprung in der freien 
Wille ðñïáßñåóéò. Dorthin  kann man wirkliches Gute und Böse suchen.  

Leidenschaften  
Der abgefallene Körper wurde in einem Zustand befindet, den man nach dem grie-
chischen Begrif σάρξ beschreiben kann, wo die Leidenschaft en zu einem integ-σάρξ beschreiben kann, wo die Leidenschaft en zu einem integ- beschreiben kann, wo die Leidenschaften zu einem integ-
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ralen Bestandteil des Menschen geworden sind. Sie spielen eine doppelte Funkti-
on, und so als negative, die den Menschen von Gott abhalten kann oder positive, die 
ihn zu Gott bringen kann, wenn sie auf eine richtige Weise benutzen. Der Wohn-
sitz der menschlichen Leidenschaften liegt im Herzen, die mit dem Gedanken verbun-
den sind. Den Körper (σῶμα) hat Gott geschaf en, aber hier wird es über dem abge-σῶμα) hat Gott geschaf en, aber hier wird es über dem abge-) hat Gott geschafen, aber hier wird es über dem abge-
fallenen Körper σάρξ gesprochen, mit dem der Mensch  im einem Knast befindet.  
Die kappadokischen Väter sprechen davon, dass Christus auch Leidenschaften hatte, 
aber er in sich selbst im Bezug zu anderen Menschen keine negativen Leidenschaften be-
sass, d.h. Leidenschaften, die von der Sünde befreien sind. Christus aß, trank, schlief, rief, 
litt, ohne diese menschlichen Eigenschaften, d.h. ohne den ganzen Weg, die der Mensch 
läuft, wäre Christus kein Erlöser.

Die Erlösung des Menschen
Die Erlösung, die durch Jesus die Freiheit des Menschen wiederkommt, wird durch die 
Erniedrigung  συγκατάβασις Sohn Gottes geschehen, damit der Mensch erhoben kön-συγκατάβασις Sohn Gottes geschehen, damit der Mensch erhoben kön- Sohn Gottes geschehen, damit der Mensch erhoben kön-
nen hätte. In der Person des Sohnes Gottes geschieht allgemeine ökonomische Errettung 
der menschlichen Gattung, die  nach der Zukunft zugewendet ist, d.h. nach der eschato-
logischen Perspektive, wo der Mensch in Christus als voller Mensch realisiert. Christus 
ist das Archetype aller, was wir sein werden. Die gesamte christologisch-soteriologisch 
Anthropologie der kappadozischen Väter wird in der Tatsache gesehen, dass Gott den 
menschlichen Körper nahm, und in die menschliche Natur einstieg.  

Schlüsselwörter: Makrokosmos, Das Ebenbild Gottes εικών im Menschen, Das Verhältnis zwi-Das Ebenbild Gottes εικών im Menschen, Das Verhältnis zwi-
schen dem Körper σῶμα, der Seele ψηχή und dem Geist πνεύμα, Der Vernunft νοῦς, Die freie 
Wille προαίρεσις, Adam’s Zustand vor und nach dem Fall, σωμα иnd σάρξ, Leidenschaft en, Er-προαίρεσις, Adam’s Zustand vor und nach dem Fall, σωμα иnd σάρξ, Leidenschaft en, Er-Adam’s Zustand vor und nach dem Fall, σωμα иnd σάρξ, Leidenschaft en, Er-σωμα иnd σάρξ, Leidenschaft en, Er-nd σάρξ, Leidenschaften, Er-
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