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Правни термини у религиозном контексту 
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Анжела Прохорова

Са же так: Кон цеп ти прав да, за кон и суд су ис тра жи ва ни у сва ко днев ној упо тре би и у 
ре ли ги о зном кон тек сту. На осно ву ис тра жи ва ња кор пу са све тов них тек сто ва кон ста то-
ва ли смо да се кон цепт прав да од но си на пра во су ђе, али и на мо рал ни ква ли тет лич но-
сти. У пр вом слу ча ју прав да има  прак тич ну вред ност, у дру гом пред ста вља ап стракт ну 
ка те го ри ју ак си о ло шког ти па, као што су до бро, зло и слич не вред но сти. У ре ли ги о зном 
сми слу прав да је по ве за на са пој мом Исти не, ко ја је атри бут Бо га.
 За кон та ко ђе има две ди мен зи је: ма те ри јал ну и ду хов ну. Оно што им је за јед нич ко је 
по ве за ност са сло бод ном во љом чо ве ка, са пре сту пом, ко ји во ди у не ку дру гу сфе ру жи-
во та или ду ха, ко ји се у пр вом слу ча ју де фи ни ше као кри вич но де ло, а у дру гом као грех.
 Што се ти че кон цеп та суд, он ви ше до ти че емо ци о нал ну сфе ру и та ко је у оба аспек та 
да тог кон цеп та. Суд људ ски мо же би ти пра ве дан и не пра ве дан, јер по ти че од чо ве ка или 
гру пе љу ди чи је су од лу ке у сва ком слу ча ју су бјек тив не. Бо жи ји суд је увек пра ве дан, јер 
не узи ма у об зир кра так од се чак вре ме на на ли ни ји чо ве ко вог жи во та (на при мер, пре-
кр шај за ко ји се чо ве ку су ди), већ чи тав људ ски жи вот на бес ко нач ној ли ни ји веч но сти.
 Раз ли ке у са др жа ју ис тра жи ва них кон це па та про ис ти чу од раз ли чи тих аспе ка та из 
ко јих се по сма тра чо ве ко ва ег зи стен ци ја. У све тов ном сми слу то је зе маљ ски или сва ко-
днев ни аспе кат из ко јег чо век вред ну је ства ри на осно ву сво је су бјек тив не оце не. У ре-
ли ги о зном сми слу ме ри ло свих ства ри је ду хов на ди мен зи ја, у ко јој вла да ју са свим дру-
ги за ко ни, што се ма ни фе сту је и на лин гви стич ком ни воу.
Кључ не ре чи: ког ни тив на лин гви сти ка, кон цеп ти, све тов но, ре ли ги о зно, пра вед ност, 
прав да, за кон, суд.

У ра ду је из вр ше но упо ре ђи ва ње са др жа ја лин гво ког ни тив них кон це па та прав да, 
за кон и суд у прав ном (све тов ном) и у ре ли ги о зном кон тек сту. Из бор те ме на мет-
ну ла је раз ли ка у са др жа ју да тих кон це па та у раз ли чи тим кон тек сти ма. Као кор-
пус по слу жи ли су нам тек сто ви из но ви на (за прав не тер ми не) и би блиј ски тек сто-
ви (Псал ми Да ви до ви) за исте тер ми не у ре ли ги о зном сми слу. При опи су кон цеп-
ту ал не струк ту ре осла ња ли смо се на лин гво ког ни тив ну кон цеп ци ју И.А. Стер ни-
на и З.Д. По по ве. По ме ну ти ауто ри раз ма тра ју кон цепт као ком плек сну ког ни тив-
ну је ди ни цу ко ја у про це су ми са о не ак тив но сти пре зен ту је сво је раз ли чи те стра не 
и на тај на чин от кри ва ра зно ли ке осо би не и сло је ве1. 

Као по ла зну тач ку за ис тра жи ва ње узи ма мо смо ши ри кон цепт пра вед ност, 
а кон цеп те прав да, за кон и суд по сма тра мо као део струк ту ре овог кон цеп та. При 
опи су струк ту ре кон цеп та пра вед ност при ме ни ли смо мо дел по ља, ко ји су раз ра-
ди ли и при ла го ди ли по тре ба ма ког ни тив не лин гви сти ке З.Д. По по ва и И.А. Стер-
нин. Пре ма да том мо де лу цен тар по ља пред ста вља ба зич ни слој кон цеп та, ко ји чи-

1 По по ва З.Д., Стер нин И.А. Про бле ма мо де ли ро ва ния кон цеп тов в лин гво ку ль тур ных ис сле до ва ни-
ях// Мир че ло ве ка и мир язы ка: Се рия «Кон цеп ту а ль ные ис сле до ва ния». Вып. 2. Ке ме ро во, 2003, с. 6–16.
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не кон крет не ког ни тив не осо би не у по вр шин ском сло ју све сти. То је за пра во уну-
тра шња фор ма лек се ме пра вед ност или де скрип тив но зна че ње, да то у реч ни ку. 
Бли жу, да љу и крај њу пе ри фе ри ју чи не ког ни тив ни сло је ви ко ји се кон цен три шу 
око цен тра и ко ји пред ста вља ју раз ли чи те ни вое ин тер пре та ци је да тог кон цеп та. 
Они, за пра во, пред ста вља ју ре а ли за ци ју кон цеп та пра вед ност у раз ли чи тим кон-
тек сти ма (у на шем слу ча ју, кон текст чи не но вин ски члан ци и би блиј ски тек сто ви). 
Нај у да ље ни ји од цен тра је ин тер пре та ци о ни слој ко ји са др жи оце ну и раз ли чи те 
ин тер пре та ци је са др жа ја кон цеп та на осно ву асо ци ја ци ја. Ми смо кон цеп те прав-
да, за кон и суд ту ма чи ли као део ин тер пре та ци о ног по ља кон цеп та пра вед ност и 
та ко смо, за пра во, от кри ли удво је ну струк ту ру овог кон цеп та са раз ли чи тим са др-
жа јем у све тов ном и ре ли ги о зном кон тек сту. Ше ма у де лу ра да ко ји сле ди ће то и 
илу стро ва ти.

Пра вед ност у ре ли ги о зном и све тов ном сми слу. „Пра ве дан си, Го спо де, и пра
ви су пу те ви тво ји“2. Ако се упу сти мо у ма ло ду бље раз ми шља ње о бо жи јој пра-
вед но сти, ве о ма бр зо ће мо от кри ти да се ме ри ло ове пра вед но сти раз ли ку је од 
пра вед но сти људ ске. Дру гим ре чи ма, бо жи ја пра вед ност ни је ну жно пра вед ност и 
у из ван ре ли гиј ским окви ри ма. Са тач ке гле ди шта све тов ног по и ма ња, пра вед ност 
у ре ли ги о зном сми слу чак мо же би ти не пра вед на. За што је то та ко? Од го вор мо-
ра мо тра жи ти у раз ли чи тим ди мен зи ја ма ма те ри јал ног и ду хов ног све та ко је мо гу, 
али не мо ра ју, да се пре кла па ју. У ма те ри јал ној ди мен зи ји ме ри ло пра вед но сти је 
за се бан чо век и ње гов жи вот, ко ји пред ста вља са мо кра так од се чак на ли ни ји веч-
но сти, док је у ду хов ној ди мен зи ји ме ри ло пра вед но сти Бог, ко ји не узи ма у об зир 
са мо кра так од се чак фи зич ке ег зи стен ци је јед ног чо ве ка, већ чи та ву веч ност, у ко-
јој ће се исти тај чо век јед ном на ћи. Та ко да се мо же ре ћи да по сто ји „ви ша“ и „ни-
жа“ пра вед ност ко је по сми слу уоп ште не мо ра ју да се по ду да ра ју. За то стих „Пра
ве дан си, Го спо де, и пра вед ни су пу те ви тво ји“ мо же би ти из го во рен и у тре нут-
ку ка да чо век тр пи очи глед ну не прав ду. Се ти мо се Мој си ја и ње го вог на ро да ко-
ји је 40 го ди на ишао кроз пу сти њу и ко ји по сле свих му ка ни је ни до че као да кро-
чи на тло Обе ћа не зе мље. То ни ка ко ни је би ло пра вед но у све тов ном по и ма њу пра-
вед но сти, али је сва ка ко би ло део бо жи јег пла на ко ји ни је об у хва тао са мо Мој си-
јев жи вот и жи во те оних ко ји ни су сти гли да уђу у Обе ћа ну зе мљу, већ и на ред на 
по ко ле ња. Су шти ну ре ли ги о зне пра вед но сти ве о ма до бро је об ја снио про фе сор 
Мо сков ске ду хов не ака де ми је, Алек сеј Иљич Оси пов, у сво јој књи зи „Пут ра зу ма 
у по тра зи за исти ном“. Про фе сор Оси пов го во ри да за мно ге љу де пат ња узро ку-
је по ри ца ње Бо га, а то се де ша ва због не ра зу ме ва ња пра вед но сти. Та кво по ри ца-
ње, ка же Оси пов, про ис ти че из не ра зу ме ва ња су шти не пат ње и због по ку ша ја да се 
она осми сли са прав не тач ке гле ди шта, из аспек та ње не „не за ко ни то сти“ и „не пра-
вед но сти“. То се де ша ва, ако ства ри по сма тра мо из пер спек ти ве на шег ма те ри јал-
ног све та, ис кљу чу ју ћи ду хов ну ди мен зи ју. У ствар ном жи во ту ово пи та ње се раз-
ре ша ва тек ако при зна мо љу бав као ви ши за кон жи во та, а не пра вед ност3. Да кле, 
овај свет, са ре ли ги о зне тач ке гле ди шта, ни је за сно ван на пра вед но сти већ на љу-
ба ви. Да то твр ђе ње мо же из гле да ти па ра док сал но, јер су прот ста вља љу бав и пра-
вед ност, али оно ве о ма ја сно осли ка ва зна че ње ви ше, ду хов не пра вед но сти, ко ја за 
кри те ри јум има веч ност, а не про ла зни чо ве ков жи вот. Па ра докс на ста је ка да ис-
кљу чи мо ду хов ну ди мен зи ју и пра вед ност по сма тра мо са прав не тач ке гле ди шта: 

2 Све то пи смо. Псал ми Да ви до ви, 119:160. Све ти ар хи је реј ски си нод Срп ске пра во слав не Цр кве, 2007.
3 Оси пов А.И. Пу ть ра зу ма в по и сках исти ны. Гла ва 3: О бы тии Бо га. http://www.wco.ru/biblio/books/

osip14/Main.htm
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та да чо век ви ше ни је ће ли ја у за јед нич ком ор га ни зму ко ји пред ста вља Цр кву, већ 
за се бан ен ти тет у сре ди шту све та ко ји има са мо ма те ри јал ну ди мен зи ју по сто ја ња. 
По во дом ви ше пра вед но сти апо стол Па вле ка же: „Сва ка ка зна, док тра је, не чи ни 
се да је ра дост, не го жа лост, али по сли је да је мир ни плод пра вед но сти они ма ко ји 
су кроз ње га из вје жба ни“4.

Су шти ну со ци јал не пра вед но сти и ко ли ко се она у зна че њу раз ли ку је од ре-
ли ги о зне, ја сно је ис ка зао Блез Па скал у сво јим „Ми сли ма“: Ако пра вед ност не по
др жа ва си ла, она је не моћ на, а си ла ко ја ни је за сно ва на на пра вед но сти је ти ра ни
ја. Пра вед ност у дру штву ни ка да ни је по ста ла си ла, јер њу ни ка да ни је при зна ла 
та иста си ла, а љу ди, уви дев ши да не мо гу пра вед ност да учи не си лом, ре ши ли су 
да си лу сма тра ју пра вед ном5. Ова ми сао ве о ма до бро илу стру је ре ла тив ност дру-
штве не пра вед но сти.

Ба зич ни слој кон цеп та пра вед ност од но си се на уну тра шњу фор му ове ре-
чи, за сно ва ну на зна че њу пра сло вен ског при де ва –прав — ко је је ис тра жи ва ла Р.М. 
Цеј тлин из ети мо ло шког и се ман тич ког аспек та. Из ње них ис тра жи ва ња ја сно се 
да ви де ти да зна че ње овог при де ва у сво јој пр во бит ној упо тре би по ве зу је све тов-
ну и ре ли ги о зну се ман ти ку.

Пре ма ми шље њу ве ћи не ети мо ло га пра сло вен ски ко рен –прав по ти че од пра-
ин до е вроп ског *provos ко је има за јед нич ки ко рен са ла тин ским pro bus у зна че њу 
до бар, по штен, че стит6.

Пре ма Р.М. Цеј тлин, у по чет ном пе ри о ду пи сме но сти да ти при дев је имао два 
зна че ња: 1) прав, гла дак, ра ван (о по вр ши ни). Ан то ни ми су би ли кри въ, стръ пъ ть нъ7 и 
дру ги. 2) прав, без не рав ни на, ко ји се не са ви ја ле во ни де сно. Ан то ни ми при де ва у 
овом зна че њу су  кри въ, лкъ (не ра ван, ви ју гав) и дру ги.

Ка рак те ри стич но је за дру го зна че ње при де ва пра въ да је вре ме ном до би ло 
пре не се но зна че ње, на ро чи то у би блиј ским тек сто ви ма8.

У кон тек сти ма у ко ји ма се при дев пра въ и из ве де не ре чи упо тре бља вао у пре-
не се ном зна че њу по сте пе но се фор ми ра ло са мо стал но ме та фо рич но зна че ње са 
књи жев ном ко но та ци јом и ус ко тер ми но ло шким ка рак те ром. Да ту чи ње ни цу Цеј-
тлин ту ма чи пи са ним спо ме ни ци ма, са чу ва ним до да на шњих да на, углав ном би-
блиј ског и ха ги о граф ског ка рак те ра, ко ји су пи са ни сли ко ви тим ме та фо рич ним је-
зи ком, што је ути ца ло и на зна че ње при де ва  пра въ и из ве де них ре чи9.

На ни воу ког ни тив них осо би на, ко је пре ва зи ла зе де скрип тив но зна че ње, 
удво је ни кон цепт пра вед ност се раз ли чи то по на ша. Кор пус при ме ра је по ка зао да 
у сва ко днев ном жи во ту са др жај кон цеп та пра вед ност ва ри ра од мо рал ног до пра-
во суд ног за ко на. Да кле, у све тов ном сми слу по сто ји пра вед ност као мо рал на ка те-
го ри ја ко ја је ве за на за од ре ђе ни тип по на ша ња, и по сто ји суд ска пра вед ност ко-
ја се утвр ђу је у ин стан ца ма пред ви ђе ним за то (су до ви ма). У ре ли ги о зном сми слу, 
зна че ње овог кон цеп та је јед но знач но и од но си се на жи вот пре ма на че ли ма ре-
ли ги о зног мо ра ла. У ре ли ги о зном сми слу пра вед ност се из јед на ча ва са све то шћу.

4 Свето писмо. Посланица ап. Павла, 12:11.Свети архијерејски синод Српске православне Цркве, 2007.
5 Паскаль Блез. Мысли. Глава 3: Величие человека — в чем оно проявляется. Людская справедливость 

и причина следствий. http://www.koob.ru/blez_paskal/misli_paskal
6 М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. http://vasmer.narod.ru
7 стръпътьнъ,  лат. serpentina — вијугав пут и серпент — змијолико, у облику слова S, извијено. Касније 

је ово значење, поред буквалног, добило и пренесено значење.  
8 Цейтлин Р.М. Характеристика лексических и словообразовательных средств старославянского язы-

ка. — В кн. : «Славянское языкознание. 7-ой Международный съезд славистов. Доклады советской де-
легации. М. «Наука», 1973. с. 137.

9 Исто, с. 142.
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Оно што нас нај ви ше за ни ма је ин тер пре та ци о ни слој у ко јем су сме ште ни 
кон цеп ти прав да, за кон и суд. Због бо ље пре глед но сти гра фич ки мо же мо при ка за-
ти кон цепт пра вед ност са свим ње го вим сло је ви ма на сле де ћи на чин:           

Прав да. Са др жај да тог кон цеп та је раз ли чит у све тов ном и ре ли ги о зном сми-
слу. Прав да1 је, с јед не стра не, као и пра вед ност, по ве за на са пра во су ђем и прав-
ним за ко ном и та да има прак тич ну вред ност. При мер из но ви на: Да би се прав
да за до во љи ла, су до ви по ста ју су ви шни и пре ви ше спо ри. С дру ге стра не, прав да1 
је по ве за на са мо рал ним ква ли те ти ма чо ве ка и та да пред ста вља ап стракт ну ка те-
го ри ју, по ве за ну са ак си о ло шким са др жа ји ма ти па до бро и зло. На при мер: По ред 
то га што зло че сто ду го зна до ми ни ра ти, ипак на кра ју до бро по бе ди, прав да бу де 
за до во ље на, а зло чин ци при ме ре но ка жње ни. Су прот но зна че њу прав де1 је не прав-
да, а асо ци ја ци је су суд, оп ту же ни, за твор, ка зна, по ро та, и, у све тов ном зна че њу, 
тек на кра ју Бог10. 

Зна че ње прав де2 са свим је дру га чи је. При мер: „Прав да је тво ја, Бо же, до нај
ви ше ви си не.“ [7, Псал ми, 71:19]. Или: „Из ба ви ме од кр ви, Бо же...и  је зик ће мој гла
си ти прав ду тво ју“. [7, Псал ми, 51:14]. У ре ли ги о зним тек сто ви ма прав да је по ве-
за на са пој мом исти не, ко ја ни је атри бут све та у ко јем жи ви мо, већ си ле ко ја је из-
над на шег ви дљи вог све та. Прав да и исти на се та да до не кле из јед на ча ва ју, као што 
је то слу чај, на при мер, у ру ском је зи ку. У том сми слу прав да2 пред ста вља ре а ли за-
ци ју За ко на бо жи јег у љу ди ма и ме ђу љу ди ма, а спро во ди се пу тем бо жи јих су до-
ва на зе мљи. За то се ве о ма че сто у би блиј ском кон тек сту сре ће из раз су до ви прав
де Тво је, на при мер: „Осно ва је ре чи Тво је исти на, и вје чан је сва ки суд прав де Тво
је“11. У да том при ме ру ни прав да ни суд ни су оно што под ра зу ме ва оп шта упо тре-
ба ових ре чи у сва ко днев ном го во ру. У све тов ном сми слу прав да је та ко ђе у ко ре-
ла ци ји са исти ном, али су се ман тич ки ови пој мо ви уда ље ни. У све тов ном сми слу, 
ка да го во ри мо о прав ди, из вор исти не је дру ги — она или по твр ђу је чи ње ни це, да-
кле, она је оно што за и ста је сте, или пред ста вља уну тра шње осе ћа ње мо ра ла ко ји 
не ма бо жи ји, већ со ци јал ни ка рак тер. Та кав мо рал од ре ђу је од но се ме ђу љу ди ма, 
а не од нос чо ве ка и Бо га, у че му је и основ на раз ли ка у упо тре би лек се ма прав да1 
и прав да2.  Као при мер ко ји до бро ислу стру је од нос из ме ђу прав де1 и прав де2, мо-
гу нам по слу жи ти од го во ри из ан ке те, ко ја је спро ве де на, из ме ђу оста лог, са ци љем 
да се от кри је шта љу ди раз ли чи тих про фе си ја под ра зу ме ва ју под прав дом и да ли 
је по ве зу ју са исти ном. Ан ке та је део мно го ши рег ра да и ов де ко ри сти мо са мо ње-
не де ло ве, два од го во ра, ко ја су, по на ма, нај ин ди ка тив ни ја. Да кле, од го вор прав-

10  Асоцијативни речник српског језика. П.Пипер, Г. Драгићевић, М. Стефановић. Београд, 2005.
11  Свето писмо. Псалми Давидови, 119:160. Свети архијерејски синод Српске православне Цркве, 2007.
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ни ка (адво ка та) на пи та ње шта под ра зу ме ва под прав дом је био: „Прав да је по ку-
шај да се узме на се бе не што што је у бо жи јој мо ћи“. Од го вор истог адво ка та на пи-
та ње по ве за но сти исти не и прав де био је сле де ћи: „Не ви дим ни ка кву по ве за ност, 
са мо же љу јед ног чо ве ка да вла да над дру гим“. Од го вор све ште ни ка на пи та ње шта 
под ра зу ме ва под прав дом био је сле де ћи: Прав да је до бра осо би на исти не. Од го вор 
на пи та ње ка ко до жи вља ва по ве за ност прав де и исти не, исти све ште ник је од го-
во рио: „По ве за на је и го то во да је дру го име Исти не“. Да кле, ова два од го во ра, ко ја 
илу стру ју две раз ли чи те сли ке све та, на ста ле као ре зул тат раз ли чи тих про фе си ја 
ко ји ма се ови љу ди ба ве, ја сно ука зу ју на раз ли ку из ме ђу све тов ног (по себ но прав-
ног) и ре ли ги о зног по и ма ња прав де.

За кон. Ру ски кул ту ро лог и лин гви ста Ј. Сте па нов ка же да ако би смо ис пи та-
ли пред ста ве обич ног чо ве ка, ко ји ни је прав ник, о „за ко ни том“ и „про тив за ко ни-
том“, ви де ли би смо да су оне са др жа не у кон цеп ту за кон ко ји у чо ве ко вој све сти не 
по сто ји у об ли ку ја сног пој ма, већ у об ли ку ни за пред ста ва, пој мо ва, зна ња и асо-
ци ја ци ја ве за них за реч „за кон“ ко је и чи не овај кон цепт12. Да те пред ста ве, пој мо-
ви, зна ња и асо ци ја ци је су раз ли чи те ка да го во ри мо о за ко ну у прав ном и ре ли ги о-
зном сми слу, као и у слу ча ју прав де. Ипак, по сто је и не ке за јед нич ке пред ста ве ко је 
по ве зу ју ова два за ко на, а оне се ти чу, на при мер, од ре ђе них нор ми по на ша ња, чо-
ве ко ве сло бо де и слич но. За кон, на при мер, у оба слу ча ја огра ни ча ва чо ве ко ву сло-
бод ну во љу. Иако чо век увек има из бор, пи та ње је ко ли ко је спре ман да се но си са 
по сле ди ца ма на ру ша ва ња за ко на у оба сми сла.

Бо жи ји За кон је Исти на бо жи ја, уко ре ње на у чо ве ко вој са ве сти, он је у ди рект-
ној ве зи са чо ве ко вом лич но шћу, са по је дин цем, док је прав ни за кон увек пи сан за 
до бро бит со ци јал не гру пе. Бри ну ћи се за функ ци о ни са ње дру штва у це ли ни, прав-
ни за кон ни је у те сној ве зи са по је ди нач ном лич но шћу. До каз то ме је да се прав ни 
за ко ни стал но ме ња ју и при ла го ђа ва ју но вим дру штве ним си ту а ци ја ма. Да кле, бо-
жи ји За кон је за сно ван на са ве сти и на љу ба ви пре ма чо ве ку-по је дин цу, он је дат 
као нео п ход на ма па по ко јој би се чо век тре бао кре та ти кроз соп стве ни жи вот да 
би био сре ћан. У осно ви прав ног за ко на је до бро бит дру штва. Бо жи ји За кон је, да-
кле, ори јен ти сан на ду шев но и ду хов но бла го ста ње по је дин ца, а прав ни за кон на 
бла го ста ње дру штва у це ли ни. Пр ви је за сно ван на љу ба ви, дру ги на оп ште дру-
штве ној ко ри сти, пр ви је ори јен ти сан ка чо ве ко вој лич но сти, дру ги ка спо ља шњој 
струк ту ри дру штва. Пр ви се бри не о ду ши, дру ги о дру штву, пр ви је за пи сан у ср-
цу чо ве ко вом, дру ги у за ко ни ку др жа ве. При мер: „Хо ћу чи ни ти во љу тво ју, Бо же 
мој, и за кон је твој ме ни у ср цу“13. 

У осно ви оба пој ма за кон1 и за кон2 је од ре ђе на гра ни ца ко ју не тре ба пре ко-
ра чи ва ти, јер је иза ње не ка дру га сфе ра жи во та или ду ха. У прав ном сми слу, пре-
ко ра че ње да те гра ни це во ди у кри вич но де ло, а у ре ли ги о зном сми слу, пре ко ра че-
ње гра ни це во ди у грех. Грех и кри вич но де ло се у људ ској све сти у од ре ђе ној тач ки 
пре се ца ју. Грех је, као и Бо жи ји За кон, ори јен ти сан на по је дин ца, на нај ду бљи са др-
жај ње го ве лич но сти — чо ве ко ву ду шу. Кри вич но де ло, иако се са прав не тач ке гле-
ди шта раз ма тра као ште та на не та дру гом ли цу, у сво јој осно ви, за пра во, има грех. 
На при мер, ако је чо век убио дру гог чо ве ка, са прав не тач ке гле ди шта овај по сту-
пак је кри вич но де ло, и за твор ска ка зна, ко ја ће да усле ди, санк ци о ни ше дру штве-

12  Степанов Ю. Константы: словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: «Языки русской куль-
туры», 1997. с. 40.

13  Свето писмо. Псалми Давидови, 40:8. Свети архијерејски синод Српске православне Цркве, 2007.
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но штет но по на ша ње, у су шти ни — ште ту на не ту дру гом ли цу. Ме ђу тим, са тач ке 
гле ди шта бо жи јег За ко на, овај чин пред ста вља на ру ша ва ње бо жи је за по ве сти „не 
убиј“ и пред ста вља грех не са мо пре ма том чо ве ку ко ји је уби јен, већ и са мог уби-
це пре ма се би. На ру ша ва њем бо жи јег За ко на чо век увек на но си ште ту, пре све га, 
са мо ме се би и при род ном устрој ству сво је ду ше, јер на ру ша ва за кон љу ба ви. За-
да так За ко на је да од вра ти чо ве ка од гре ха не за то што ће га ка зни ти дру штво или 
Бог, већ за то што гре хом чо век на ру ша ва при ро дан ток ства ри у сво јој ду ши: грех је 
увек про ма шен циљ, а тим про ма ша јем чо век са мо ме се би чи ни зло. Кри вич но де-
ло и грех се, да кле, пој мов но су сре ћу не у дру штве ном окру же њу, већ ду бо ко у чо-
ве ко вој лич но сти, у ње го вој ду ши. 

Кри вич но де ло, као по сле ди ца на ру ша ва ња прав ног за ко на, под ра зу ме ва од-
ре ђе ну ка зну ко ја се спро во ди да би се за до во љи ла дру штве на прав да. Грех та ко-
ђе мо же да под ра зу ме ва ка зну, али овог пу та да би се за до во љи ла бо жи ја прав да. 
Дру штве на прав да го во ри: не чи ни зло дру го ме чо ве ку, јер то ште ти функ ци о ни са-
њу дру штва. Бо жи ја прав да го во ри: не чи ни зло дру ги ма, јер то ште ти те би са мо ме. 
Уоп ште но и сли ко ви то ре че но, на ру ша ва ње прав ног за ко на чо ве ка во ди у за твор, 
а на ру ша ва ње бо жи јег За ко на — у па као. Да кле, у окви ру кон цеп та за кон у од но-
су сво је вр сне ана ло ги је на ла зе се пој мо ви кри вич но де ло — грех, за твор — па као.

У реч ни ку срп ског је зи ка по јам пра вед но сти се де фи ни ше као осо би на оно-
га ко је пра ве дан (у све тов ном сми слу), а прав да се ис по ља ва кроз по што ва ње ту-
ђих пра ва као сво јих соп стве них14. Ова фор му ла ци ја је у са звуч ју са јед ном од нај-
ве ћих Бо жи јих за по ве сти: „Љу би бли жњег свог као са мо га се бе“. Ме ђу тим, по сто-
ји су штин ска раз ли ка. Као што је већ ре че но, За кон бо жи ји је за сно ван на љу ба ви 
Бо га пре ма чо ве ку, а ода тле и Прав да бо жи ја има љу бав у осно ви. Прав ни за кон, а 
ода тле и дру штве на прав да, ка да го во ри о „по што ва њу ту ђих пра ва као сво јих соп-
стве них“, у осно ви има дру штве но ко ри сно по на ша ње: она не по сма тра чо ве ка као 
део Цр кве, све оп штег ор га ни зма, већ као без лич ни не за ви сни шра фић у дру штве-
ном ме ха ни зму. 

Суд. Суд, као и прав да, до ти че емо ци о нал ну сфе ру чо ве ко вог жи во та, што ни-
је слу чај са за ко ном ко ји је ви ше ло гич ка ка те го ри ја. У дру штве ним усло ви ма по-
јам суд пред ста вља ак тив ност усме ре ну на ре ша ва ње кон фликт них си ту а ци ја. Онај 
ко је пре кр шио за кон обич но иде на суд. Та ко је и у ре ли ги о зном кон тек сту, раз ли-
ка је у то ме што суд бо жи ји и суд људ ски има ју од нос веч ног и про ла зног. Са др жај 
и асо ци ја ци је ве за не за ова два кон цеп та су пот пу но раз ли чи ти. 

Ин ди ка тив но је да се ко рен ре чи суд на ла зи и у лек се ми суд би на са ко јом на 
пр ви по глед не ма ни шта за јед нич ко, ипак у осно ви обе ре чи је пра инд. *samd his, 
што зна чи „до го вор, ве за, ује ди ње ње“. Суд би на и суд су у те шњој ве зи ка да го во ри-
мо о су ду у ре ли ги о зном сми слу, тј. о Стра шном су ду. То је и ра зу мљи во, јер зе маљ-
ски суд узи ма у об зир са мо је дан до га ђај у чо ве ко вом жи во ту — пре ступ за ко ји му 
се су ди, а Бо жи ји суд се не од но си на фраг мент жи во та, већ је, као и чо ве ко ва суд-
би на, по ве зан са веч но шћу. На Стра шном су ду чо век од го ва ра не за је дан пре ступ, 
већ за чи тав свој жи вот. 

У осно ви кон цеп та суд, у оба зна че ња, је пра вед ност у свом ди вер гент ном зна-
че њу, о че му смо већ го во ри ли. Људ ски суд мо же би ти и пра ве дан и не пра ве дан, 
ме ри ло пра вед но сти је исти на у сми слу по ду да ра ња чи ње ни ца и ствар но сти. Да та 
исти на и у крај њем слу ча ју оста је су бјек тив на, јер ни је дан чо век, ни гру па љу ди не 

14  Речник српскохрватског књижевног језика. Т4: О-П. Нови Сад, 1971.



правнИ термИнИ У релИгИоЗном КонтеКСтУ (КонЦептИ правда, ЗаКон, СУд) 339

мо гу са гле да ти исти ну у пот пу но сти и ла ко мо гу по гре ши ти. Ка мен спо ти ца ња је 
увек огра ни че ност чо ве ка, а ти ме и ње го вог су да у вре ме ну и про сто ру, што и исти-
ну чи ни ре ла тив ном. То су ја сно илу стро ва ле ре чи адво ка та из ан ке те, ко ји да ту ре-
ла тив ност до жи вља ва као про стор за ма ни пу ла ци ју јед не гру пе љу ди, ко ја има моћ 
у ру ка ма, дру гом гру пом, ко ја ту моћ не ма. За раз ли ку од људ ског су да, Бо жи ји суд 
је увек пра ве дан, јер је за сно ван на Исти ни ко ју не пре зен ту је чо век у ли цу адво ка-
та, су ди је или по ро те, већ је њен но си лац Бог, ко ји су ди на осно ву са ме су шти не и 
усме ре но сти чо ве ко вог би ћа.

Бо жи ја пра вед ност и бо жи ји суд пре ва зи ла зе гра ни це на ше ег зи стен ци је, ка-
ква нам је до ступ на у овом жи во ту. Бо жи ји суд, као и бо жи ја пра вед ност и За кон, 
за сно ва ни су, са јед не стра не, на љу ба ви, а са дру ге стра не, на чо ве ко вој сло бод ној 
во љи ко ја и од ре ђу је чо ве ко во по на ша ње. Прав на пра вед ност и прав ни суд за сно-
ва ни су на по тре би да дру штво пра вил но функ ци о ни ше. Чо ве ко ва сло бод на во ља, 
ка да го во ри мо о људ ском су ду, ако је усме ре на на асо ци јал но по на ша ње, по вла чи 
за со бом од ре ђе ну ка зну (за твор, нов ча на ка зна и др.). Бо жи ји суд ни је ни ка да ка-
зна, он је са мо ло гич на по сле ди ца те жњи чо ве ко ве во ље. Оно га да на ка да, пре ма 
Би бли ји, гре шни ци бу ду одво је ни од пра вед ни ка, тј. на дан Стра шног су да, сва ко 
ће, за пра во, за у зе ти сво је ме сто у скла ду са сво јим зе маљ ским те жња ма, по прин-
ци пу „слич но при вла чи слич но“. У том слу ча ју, по сма тра ти Суд као ка зну исто је 
што и кри ви ти за кон гра ви та ци је за ави он ску не сре ћу. Да кле, од нос су да и ка зне у 
прав ном и ре ли ги о зном сми слу је пот пу но раз ли чит. 

Ка да го во ри мо о су ду у прав ном сми слу, си ту а ци ја је ја сна и јед но знач на: то је 
др жав ни ор ган по мо ћу ко јег се спро во ди пра во су ђе на осно ву про пи са них за ко на. 
По сто је раз ли чи те вр сте су до ва (вр хов ни, окру жни, ме ђу на род ни и др.) и сви они 
функ ци о ни шу по истом прин ци пу — ако про блем не мо же да се ре ши у ни жиј ин-
стан ци од ла зи у ви шу, али у оба слу ча ја од лу ку до но си гру па љу ди. 

Ка да го во ри мо о су ду у ре ли ги о зном сми слу, по сто ји, с јед не стра не, Стра шни 
суд (не што као вр хов ни суд у прав ном сми слу) и по сто је „су до ви бо жи ји“. Шта је 
Стра шни суд по зна то је, па не ће мо на во ди ти при ме ре ко ји би илу стро ва ли ње го-
во зна че ње. Из раз „су до ви Бо жи ји“ сре ће се ве о ма че сто у Би бли ји и се ман ти ка су-
да је у том слу ча ју дру га чи ја. На при мер: „Страх је Го спод њи чист, оста је до вје
ка. Су до ви су ње го ви исти ни ти, пра вед ни, све ко ли ки“15. Или: „Из не мо же ду ша мо
ја же ле ћи без пре стан ка по зна ти су до ве тво је“16. Суд је, у да том зна че њу, с јед не 
стра не, по ве зан са прав дом (у ре ли ги о зном сми слу, о че му је би ло ре чи), а са дру-
ге стра не, то је не ка вр ста Го спод ње од лу ке о по је ди ним пи та њи ма чо ве ко вог жи-
во та, ко ја је са мом чо ве ку не до ку чи ва и оста је му је ди но да ве ру је у ње ну ис прав-
ност и пра вед ност.

Из све га ре че ног мо же мо из ве сти за кљу чак: раз ли ка у по и ма њу кон це па та 
прав да, за кон и суд у прав ном и би блиј ском кон тек сту јед на ка је ра зли ци ду хов-
ног и ма те ри јал ног све та у ак си о ло шком сми слу. У ма те ри јал ном све ту чо век вред-
ну је ства ри на осно ву сво је су бјек тив не оце не и та ко до но си за кључ ке. По што је 
исти на у на шем све ту ве о ма че сто ре ла тив на, ода тле сле ди да су пра вед ност, за кон 
и суд у прав ном сми слу та ко ђе ре ла тив ни. У ду хов ном све ту вла да ју дру ги за ко ни 
ко ји су за пра во за ко ни Исти не, До бра и Хар мо ни је ко ји по сто је са ми по се би, а не 
на осно ву ре ла тив не људ ске оце не. Да та раз ли ка се од ра жа ва и на лин гви стич ком 
ни воу у са др жа ју кон це па та о ко ји ма смо го во ри ли.

15  Свето писмо. Псалми Давидови, 19:9. Свети архијерејски синод Српске православне Цркве, 2007.
16  Свето писмо. Псалми Давидови, 119:20. Свети архијерејски синод Српске православне Цркве, 2007.



анжела прохорова340

Abstract: Concepts of justice, law and the court were investigated in daily life and in religious 
context. Based on the research corpus of secular texts, we concluded that the concept of justice 
relates to the judiciary, and the moral quality of the figures. In the first case, justice has prac-
tical value, the second is the abstract category axiological type, such as good, evil, and simi-
lar values. In the religious sense of justice is linked to the notion of truth, which is an attribute 
of God. The law also has two dimensions: material and spiritual. What they have in common 
is a connection with the free will of man, with the ofense, which leads to a diferent sphere of 
life or spirit, which is the first case is defined as a crime, and in another as a sin. Regarding the 
concept of the court, touches on many emotional sphere, and so in both aspects of the concept. 
Court of human can be just and unjust, because it comes from a man or group of people whose 
decisions in any case subjective. God is always the court just because they do not take into ac-
count the short time segment of human life on the line (for example, the ofense for which a 
man tried), but the entire human life in an endless line of eternity. Diferences in the content 
studied concepts derive from diferent aspects from which we observe human existence. In sec-
ular terms it is the earth, or daily aspect from which one evaluates things based on their subjec-
tive evaluation. In religious terms the measure of all things is a spiritual dimension, in which 
the government completely diferent laws, which is manifested on the linguistic level.




