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Георгије Флоровски

Аскетски идеал Новог завета: осврт на критику
теологије реформације

Ако је монашки идеал заједница са Богом кроз молитву, смирење, послушност (послушање), кроз непрестано сагледавање сопствених грехова,
вољних или невољних, кроз одрицање од овосветских вредности, кроз сиромаштво, девственост, кроз љубав према ближњима и према Богу, да ли је
то онда и хришћански идеал? За неке постављање оваквог питања може изгледати чудно и страно. Али историја хришћанства, посебно ново богословско становиште настало као резултат реформације, поставља једно овакво
питање и захтева озбиљан одговор. Ако је монашки идеал достизање стваралачке духовне слободе, ако монашки идеал указује на то да је та слобода
достижна једино у Богу Оцу, Сину и Духу Светоме и ако тврди да постати
слуга Божји јесте онтолошки и егзистенцијални пут којим се постаје слободан, пут на коме човек заиста постаје човек јер створена људска природа
зависи од Бога и ограничена је с обе стране непостојањем, да ли је тада
ово хришћански идеал? Да ли је ово бибилијско–новозаветни идеал? Или је
монашки идеал, као што тврде његови противници, изобличавање изворног
хришћанства, робовање механичком „монашком“ „чињењу правде“?

Значај пустиње
Када се Господ припремао да започне своју мисију, отишао је у пустињу.
Господ је имао више могућности да бира али је изабрао–или боље речено, Дух га
одведе у пустињу. Ово засигурно није неважан догађај, нити је избор места без
значаја. Тамо–у пустињи–Господ започиње духовну борбу, зато је постио четрдесет дана и четрдесет ноћи (в. Мт 4 2). Јеванђеље по Марку додаје да је Господ био са дивљим зверима. Наш Господ, Богочовек, истинити је Бог и истинити
човек. Његово искупитељско дело било је изузетно и својствено само Господу,
ипак Он нас позива да га следимо. „Следити“ Господа не значи следити Га
по избору; не значи одабирање одређених психолошки допадљивих аспекaта
 Чланак F. George Florovsky, The Ascetical ideal and the New Testament (Reflection on the
Critique of the Reformation), преузет је са интернет адресе: www.romanity.org/htm/flo.o1.en.
the_ascetic_ideal_and_the_new_testament.o1.htm-103k. Са енглеског језика превела Андријана
Крстић.
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из живота и учења нашег Господа и следовање њима. Оно је пре свеобухватно.
Ми треба да следимо Господа на сваки могући начин. „Ићи у пустињу“ значи
„следити“ Господа. Занимљиво је да се Господ враћа у пустињу након смрти
светог Јована Крститеља. Постоји очигледан разлог за то. И чувши (за смрт Јована Крститеља) Исус, отиде оданде лађом у пусто место насамо (в. Мт 14 13).
Када свети Антоније иде у пустињу, он „следи“ Господов пример–он заиста „следи“ Господа. Ово ни у ком случају не умањује јединствено, спаситељско дело
Господње, нити је само просто подражавање примера Господа, Богочовека.
Али током своје искупитељске делатности, коју једино Господ може да испуни, Он нас је поучавао и давао примере. А „следећи“ Господа својим одласком у
пустињу, свети Антоније је дошао на место које је Господ већ означио и одредио
као нарочито место духовне борбе. Постоји и особеност и узор у „пустињи“. У
оним географским подручјима у којима нема пустиња, постоје места која су
слична или су блиска тој врсти места коју символизује „пустиња“. То је она врста места којa људском срцу пружа могућност да се осами, да испуни своју потребу за самоћом. То је оно место које људско срце доводи у стање осамљености,
у стање промишљања, молитве, поста, сагледавања свог унутрашњег живота
и односа према коначној реалности–Богу. И више од тога. То је место где је
духовна реалност израженија, место где духовни живот може да напредује и где
силе противне духовном животу могу постати веома снажне. То место је бојно
поље на коме се води духовна борба. Господ је тај, а не свети Антоније, који је
учинио овај преседан. Господ говори: А посејано у трњу, то је који слуша реч,
но брига овога света и превара богатства загуше реч и без рода остане (Мт 13
22). Пустиња, или место слично њој, управо одсеца овосветске бриге и немире,
лажни сјај и лукавство земаљског блага. Она прецизно одсеца од „овосветског“
и управо као таква у себи самој садржи моћни духовни разлог за своје постојање на путевима духовности који постоје у Цркви. Не као једини пут, не као
пут за свакога, али као један потпуно аутентичан пут хришћанског живота.

Јеванђеље по Матеју
У Јеванђељу по Матеју сам Господ користи израз „добра дела“. Тако да се
светли светлост ваша пред људима, да виде ваша добра дела и прославе Оца
вашега који је на небесима (Мт 5 16). Овај израз „добра дела“ додатно је објашњен речима Блаженстава. Блажени кротки, јер ће наследити земљу. Блажени
гладни и жедни правде јер ће се наситити. Блажени чисти срцем, јер ће Бога
видети (Мт 5 5, 6, 8). Није ли ово саставни део монашког циља да се постане кротак, да се буде гладан и жедан правде, и да се постане чист срцем? Ово, свакако,
мора бити циљ свих хришћана, али монаштво чини то саставним делом свог
подвижничког живота и ни на који начин не може бити искључено. Нису ли
блаженства више од само реторичких израза? Нису ли блаженства део заповести Господњих? У Јеванђељу по Матеју (5 19) Господ изражава веома значајну
мисао–пре упозорење: Ако, дакле, ко укине једну од ових најмањих заповести и
научи тако људе, назваће се најмањи у Царству небескоме; а ко изврши и научи,
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тај ће се велики назвати у Царству небескоме. У овом контексту Господ наставља
да продубљује смисао Старог завета новим, духовним значењем, продирући у
саму срж „закона“. Он не поништава нити укида закон, већ га пре проширује до
његових крајњих логосних и онтолошких граница, јер уноси духовно значење
закона у саму срж унутрашњег човечанског битисања.
Чули сте како је казано старима... А ја вам кажем. Сада помоћу продубљене духовне димензије закона, старо остаје, оно је основ, али је духовна реалност
означена као његов извор. Не убиј постаје чврсто повезано са гневом. А ја вам
кажем да ће сваки који се гневи на брата свога ни за што, бити крив суду
(Мт 5 22). Више није само спољашњи поступак у средишту пажње. Сада пре треба
извор, намеру, мотив разматрати као тло из кога изничу спољашња дела. Човечанство сада мора да чува, штити, надгледа и чисти унутрашња осећања или
склоност ка „гневу“ и чинећи тако да их у истом светлу посматра као спољашњи
чин убиства. Господ је допро до најскривенијих дубина људског срца и означио
је извор спољашњег поступања. Не чини прељубу. А ја вам кажем да сваки који
погледа на жену са жељом за њом, већ је учинио прељубу са њом у срцу своме
(Мт 5 27-28). Из духовне перспективе, човек који не чини споља, али у себи жуди,
подједнако је склон стварности „прељубе“. Чули сте да је казано: Љуби ближњга свога и мрзи непријатеља свога. А ја вам кажем: Љубите непријатеље своје,
благосиљајте оне који вас куну, чините добро онима који вас мрзе и молите се за
оне који вас вређају и гоне, да будете синови Оца својега који је на небесима.

Неадекватност критике Андерса Нигрена
Хришћанска идеја љубави је заиста нешто ново. Али то није нешто тако
радикално другачије, да људска душа то не може да појми. То није нeкакaв
„преображај старих вредности“ као што је Андерс Нигрен тврдио у сврјој обимној студији Агапе и ерос. Иако има одређених истинитих аспеката у појединим
Нигреновим изјавама, ипак је његова претпоставка нетачна. Нигрен у Нови
завет и у рану Цркву радије уноси основни Лутеров став него што се према раној хришћанској мисли односи у складу са њеним сопственим миљеом. Један
такав приступ на крају доноси мало плодова и често, као што је случај са његовом
позицијом у Агапе и ерос, изобличава оригинални извор претпоставкама које су
ушле у историју хришћанске мисли хиљаду и пет стотина година након што
је Господ пресаздао саму људску природу ушавши у људску егзистенцију као
Бог и човек. Постоји много тога код Лутера што је занимљиво, прихватљиво и
истинито. Међутим, постоји и много тога што не говори истим језиком као рано
хришћанство. У овоме лежи велика подела унутар екуменског дијалога. Јер да
би екуменски дијалог доносио плода, не смеју бити прећутани неспоразуми који
раздвајају цркве. Напротив, они морају бити отворено изнети и о њима се мора
искрено, уљудно и темељно расправљати. Постоји много тога код Лутера што
се нарочито може тицати теолога православне Цркве. Монаштво је, међутим,
област у којој наилазимо на дубоко неслагање. Чак ни Лутер у почетку није одба-
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цивао монаштво. Лутерова реформација била је резултат његовог схватања Новог
завета, једног схватања које ће сам Лутер назвати „новим“. Његов теолошки став
је већ био уобличен пре појаве индулгенција и постављања његових деведесет
и пет теза. Нигрен, одан Лутеровом теолошком виђењу, има теолошки разлог за
свој став у Агапе и ерос. Нигрен поистовећује своју интерпретацију агапе са моноенергетским представљањем Бога, представом која би сама по себи могла бити
исправна, јер Бог јесте извор свега. Али чим се суочимо са тајном стварања, тајном те „друге“ егзистенције, створене егзистенције која укључује човечанство,
суочићемо се са потпуно другачијом ситуацијом. Егзистенцијално и онтолошко
значење човекове створене природе јесте да Бог уопште није морао да ствара,
већ да је то био слободна пројава Божанске слободе. Међутим–овде је велика
потешкоћа настала неуравнотеженим хришћанством због учења о благодати и
слободи–створивши слободно човека Бог је благоизволео да човека обдари духовном слободом. Ово ни у ком случају није пелагијански или семипелагијански
став. Уравнотежено синергистичко учење ране и Источне Цркве, учење које је
погрешно схваћено и извитоперено од стране латинског хришћанства, посебно светог Августина–мада је у латинској Цркви одувек постојала и опозиција
овоме–увек се разумевало да Бог све покреће, следи и савршава у делу спасења.
Оно што је увек одбацивано–како спонтано тако и интелектуално–јесте идеја
неодољиве благодати, идеја да човек не саучествује у сопственом спасењу. Нигрен свако учествовање човека у властитом спасењу, сваки покрет људске воље
и душе ка Господу поистовећује са паганском извитопереношћу агапе као „ероса“. Овакав став, овакво богословско виђење бића јесте, у суштини, кључни
разлог за одбацивање монаштва и других видова аскетизма и духовности који су
тако блиски хришћанској Цркви још од њеног оснивања.
Да је Нигренов став о агапе исправан, онда речи Господње, горе наведене,
не би имале никаквог основа за разумевање у срцима оних који их слушају. Штавише, Господ, користећи говорни облик речи агапе–agapate–употребљава „стару“
заповест као основ за давање нове, унутрашње димензије духовног проширења
заповести о агапе, о љубави. Ако је Нигрен у праву, „старо“ значење агапе било
би бесмислено, посебно као темељ на коме Господ зида нови духовни и онтолошки карактер агапе. Нигреново гледиште јесте да се „заповест о љубави“ налази у
Старом завету и да је „представљена у Јеванђељима, не као нешто ново, већ као
цитат из Старог завета“. Он је истовремено и у праву и греши. Тачно је то да је
тај цитат преузет из Старог завета. Где се још Господ обраћа са „мој народ“?
Нигрен греши када тврди да то није ништа друго до цитат из Старог завета, нарочито зато што Господ користи места из Старог завета као основу на
којој даље гради. Зато темељ мора бити сигуран, да се кућа не би обрушила,
а учење било погрешно. Заиста, сам Нигрен тврди да „агапе никада не може
бити ‘очигледно’“. Тврдећи ово, Нигрен је искључио сваку могућност да они
који слушају Господа разумеју и једну беседу у којој Господ користи израз „агапе“.
Нигрен још пише да „се може показати да мотив агапе сачињава основну тему
читавог низа парабола“. Оно што се хтело рећи овом реченицом јесте да Нигреново конкретно тумачење агапе чини главну тему читавог низа парабола.
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Ако је то тако, онда они који су чули параболе не би могли да их разумеју, јер
сигурно нису схватали појам агапе на начин на који је то Нигрен одредио и
отуда параболе јесу–према унутрашњој логици Нигреновог става–безначајне за
Христове савременике, за Његове слушаоце.
Бити испуњен љубављу Божијом и љубављу према Богу представља монашки идеал. У Јеванђељу по Матеју (22 37-40) Господ је упитан која је највећа заповест: А Исус му рече: Љуби Господа Бога свога свим срцем својим, и свом душом
својом, и свим умом својим. Ово је прва и највећа заповест. А друга је као и ова:
Љуби ближњега свога као самога себе. О овим двема заповестима виси сав Закон
и Пророци. Монашки и аскетски идеал јесте развити целим својим срцем, душом и умом љубав према Богу. Коментар Андерса Нигрена на овај текст у његовој књизи Агапе и ерос јесте карактеристика његовог става. „Дуго је сматрано
да идеја агапе представља јасну и изворну карактеристику хришћанства. Али у
чему се заправо садржи њена изворност и јасноћа? На ово питање се често одговарало позивањем на Заповест о љубави. Двострука заповест Љуби Господа Бога
свога свим срцем својим и Љуби ближњега свога као самога себе узимана је као
природна полазна тачка у излагању значења хришћанске љубави. Ипак чињеница је да ако започнемо са заповешћу, са агапе као нечим што је заповеђено,
искључујемо наш сопствени начин разумевања идеје агапе... Ако се за заповест
о љубави каже да је специфично хришћанска, што се несумњиво може рећи,
разлог ће бити нађен, не у заповести као таквој, већ у сасвим новом значењу
које јој хришћанство даје... Стога није могуће досегнути схватање хришћанске
идеје љубави само позивањем на заповест о љубави; покушавати то значи ићи
у круг. Никада не бисмо могли да откријемо природу агапе, љубави у хришћанском смислу, уколико не бисмо имали ништа друго да нас води до двоструке
заповести... Није заповест та која нам објашњава идеју агапе, већ једино проницање у хришћанско схватање агапе нам омогућава да појмимо хришћанско
значење заповести. Зато морамо тражити другу полазишну тачку“ (стр. 61-63).
Ово је заиста једно необично гледиште за некога ко долази из традиције Sо1а
Scriptura, пошто суштина његовог става није Sо1а Scriptura већ управо тврдња да
Свето писмо мора бити тумачено–а овде тумачење не долази из матрице раног
хришћанства, него издалека, из једног објашњења које умногоме зависи од разумевања хришћанства које је у историју дошло отприлике хиљаду пет стотина
година након почетка хришћанског учења, те тако Нигрен, са предубеђењем
следи опште Лутерове претпоставке. У својој анализи одређених интерпретација
онога што сачињава јединственост хришћанске љубави и у одбацивању тих интерпретација као оних које детерминишу јединственост хришћанске љубави,
Нигрен је делимично у праву. „Ово је, заиста, корен свих погрешних интерпретација које смо до сада разматрали; oне не успевају да схвате да хришћанска љубав почива на потпуно одређеној, властитој, позитивној основи. Шта је,
онда, та основа?“ Нигрен се приближио суштини проблема али пренебрегнувши
важан аспект људске онтологије, људске онтологије коју је створио Бог. „Одговор
на ово питање се може наћи у тексту... љуби непријатеље своје“. Истина је да
љубав према непријатељима није у складу са нашим непосредним природним
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осећањима и стога може изгледати као да излаже негативан карактер горе предложене заповести. Али ако размотримо основни мотив видећемо да је ова заповест потпуно афирмативна. Хришћанину је заповеђено да љуби своје непријатеље, не зато што друга страна учи да се они мрзе, већ што постоји основ и
мотив за такву љубав у конкретној, позитивној чињеници саме љубави Божије
према злом човеку. Јер Он својим сунцем обасјава и зле и добре (Мт 5 45). Зато
нам је речено: Љубите непријатеље своје... Да будете синови Оца свога који
је на небесима (Мт 5 44-45). Оно што Нигрен овде пише је тачно. Али, пренебрегава се значај људске онтологије, а то је, да нам је заповеђено да љубимо своје
непријатеље јер постоји духовна вредност у самој основи људске природе коју је
Бог створио, чак и пале природе, и да ту духовну вредност треба тражити у сваком
појединачном човеку, ма колико мало имали разумевања за њега. Ако почнемо
да љубимо своје непријатеље, почећемо да у њима уочавамо карактеристике,
аспекте који су били скривени и замагљени слепилом наше мржње. Заповеђено
нам је да љубимо своје непријатеље не само зато што Бог воли људски род, нити
само зато што Бог обасјава сунцем и зле и добре, већ зато што Бог љуби људски
род јер се у њему налази вредност. Нигрен пише (стр. 79) да „тврдња да човек по
природи поседује такву неотуђиву вредност, може да породи мисао да се на тој
непроцењивој вредности заснива Божија љубав“. Можда је нетачно тврдити да
Нигрен изоставља главни део да то што је вредно у човеку јесте Богом дано,
да је то Бог створио. Много је тачније тврдити да Нигрен потпуно одбацује ово
питање и да тако чини због свог теолошког учења о Богу и човеку. Ово је поново део те велике поделе која раздваја цркве у оквиру екуменског дијалога. То је
основна и суштинска разлика у виђењу Божије и људске природе. Једно гледиште
тврди да је доследно апостолском хришћанству, да је доследно апостолском предању, учењу и животу ране Цркве и Цркве у све векове. Друго гледиште почиње
са Реформацијом. Оба правца налазе потпору у Новом завету. Лутерови списи о
божанској природи љубави нису само занимљиви већ и драгоцени, не само
проницљиви него у извесним тврдњама и тачни. Заиста, ако неко разматра Лутерово учење искључиво о божанској љубави–изузимајући га од његових других учења, посебно од оног о природи човековој, о природи спасења, о природи
оправдања, од учења о предестинацији и благодати–наићиће на једно гледиште
које се не разликује од гледишта древног православног хришћанства. Повремено Лутер може изгледати као да је донекле наклоњен мистицизму. Лутеров добро
познат опис хришћанске љубави као „eine quellende Liebe“ (извор или непрестано
изливање љубави) јесте, само по себи, православно схватање. За Лутера, као и за
оце Цркве, ова љубав не потребује ништа, она није узрокована, она није дошла
у постојање због жељеног објекта, она није пробуђена жељеним особинама
једног објекта. Она је Божија природа. Али у исто време, Бог је тај који је створио људски род и стога љубав Божија према људима, не потребује ништа нити
је било чиме привучена, Он љуби људски род не због неке вредности у човеку,
већ зато што вредност у човеку постоји јер га је Бог створио. Овде лежи битна
разлика која представља заиста велику поделу када неко различито поима друге
теме блиско везане за природу Божије љубави.
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Савршенство, милосрђе, молитва, пост, девственост
У монашкој и аскетској литератури из најранијег периода хришћанства
реч и поимање „савршенства“ су често супротстављени. Монах жуди за савршенством, монах жели да се утврди на стази која води савршенству. Али да ли
је ово плод монаштва? Да ли су монашке и аскетске тежње у раном хришћанству те које су породиле идеју о савршенству, идеју о духовној борби и подвигу? Господ је тај, а не монаси, који поставља за циљ савршенство у саму бит
ране хришћанске мисли. У Јеванђељу по Матеју (5 48) Господ заповеда: Будите
ви, дакле, савршени, као што је савршен Отац ваш небески.
Предањски монашки и аскетски живот укључивао је између осталог милосрђе, молитву и пост. Да ли су се оваква дела наметнула аутентичном хришћанству од стране монаштва или су она доспела у монашки и подвижнички живот
из изворног хришћанства? У Јеванђељу по Матеју још једном је наш Господ и
Искупитељ тај који је установио давање милостиње, молитву и пост. Господ
је врло лако могао да укине оваква дела. Али уместо да их укине, Господ их
очишћује, даје им одговарајуће место у духовном животу, а то је: чинити ова
дела тајно, нелицемерно, не ради сопствене славе. То је исправна духовна
перспектива коју Господ заповеда. Пазите да милостињу своју не чините пред
људима да вас они виде: иначе плате немате од Оца својега који је на небесима (6
1). Када, дакле, дајеш милостињу, не труби пред собом, као што чине лицемери
по синагогама и по улицама да их људи хвале. Заиста вам кажем: Примили су
плату своју. А ти кад чиниш милостињу, да не зна левица твоја шта чини десница твоја, да би милостиња твоја била у тајности; и Отац твој који види
тајно, узвратиће теби јавно (6 2-4). И за молитву је заповеђено да се на сличан
начин савршава како би се очувала њена духовна природа. На овом месту Господ поучава своје следбенике да употребљавају „Молитву Господњу“, молитву
која је тако једноставна, а тако дубока, молитву која у себи садржи прослављање
имена Божијег, молитву која у себи садржи призивање Царства Божијег, молитву
која познаје да Божија воља све иницира и да је без воље Божије човек изгубљен.
То је молитва смирења у којој се не тражи ништа друго до оног што је насушно.
То је молитва људске солидарности у опраштању, јер молимо Бога да нам опрости само ако и ми опраштамо другима и у овоме је осликана дубока реалност
духовног живота, живота који сједињује човека са Богом само уколико је и сам
човек сједињен у опраштању са другим људима, са целокупним људским родом.
Затим се молимо да будемо сачувани од искушења и да ако неко и западне у
искушење буде избављен из њега. Ова молитва је тако кратка, тако једноставна,
а тако дубоко лична и васељенска. Да ли монаштво представља извитоперење
аутентичног хришћанства јер монаси изговарају Молитву Господњу по савету
и заповести Господњој? Да монаштво користи слободну, спонтану молитву, онда
би се могло окривити да не „следи“ Господњу заповест. Али то није случај. Да
ли монаштво представља застрањење због честе употребе молитве Господње?
Наш Господ је био јасан: када се молите, молите се овако. То не искључује остале молитве, али је предност и важност дата Молитви Господњој. Заиста је
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несумњиво страно Господу да спречава честу молитву. „Бесплодно понављање“,
или још тачније на грчком, забрана да не празнословите као незнабошци, јер
они мисле да ће за многе речи своје бити услишени (в. Мт 6 7). Ово је суштински другачије од Господње намере. А Господ говори још на ову тему, тему која
је за Њега била веома значајна. У Јеванђељу по Матеју (9 15), Господ саопштава
да ће Његови ученици постити када Он буде отишао. У Јеванђељу по Матеју
(17 21) Господ објашњава својим ученицима да нису могли да изагнају демона јер
се овај род изгони само молитвом и постом. Истина је да се овај стих не налази
у свим древним манускриптима. Међутим, постоји у довољном броју древних
манускрипата, а штавише, садржан је и у Јеванђељу по Марку (9 29). Очигледно
је да Господ указује на посебан духовни значај поста и молитве.
Девственост је један од монашких и аскетских циљева. Не само као
спољашњи целибат, већ и као унутрашња чистота мисли. Да ли је и ово нешто што је такође наметнуто аутентичном изворном хришћанству од стране
јелинског начина мишљења или се пак оно садржи унутар изворног предања
апостолског и библијског хришћанства? Поново је Господ тај који је поставио
пут целомудрености и чедности. У Јеванђељу по Матеју (19 11-12) ученици питају
Господа да ли је корисно женити се. Не могу сви примити ту реч до они којима
је дано. Јер има ушкопљеника који су се тако родили из утробе материне; а
има ушкопљеника које су људи ушкопили; а има ушкопљеника који су сами себе
ушкопили Царства ради небескога. Ко може примити, нека прими! Монашки и
аскетски циљ напросто „следе“ учење Господње. Изворно хришћанство никада није наметало целибат. Оно је било тачно као што је Господ рекао, само за оне
којима је дато, само за оне који могу да прихвате такав пут. Али тај пут је аутентични хришћански пут духовности установљен од Господа. У раном хришћанству није чак ни од епископа или презвитера било захтевано да буду у целибату.
То је била ствар избора. Касније је Црква сматрала да је мудро да од епископа
захтева целибат. Али у источном хришћанству целибат се никада није захтевао
од неког ко постаје свештеник. Избор између женидбе или остајања у целибату морао се донети пре рукоположења. Ако се неко оженио пре рукоположења,
онда се од њега захтевало да остане ожењен, иако древна Црква бележи изузетке
по овом питању. Ако неко пак није био ожењен пре рукоположења, онда се од
њега захтевало и да остане у целибату. Римска Црква, али не и Источна православна Црква, проширила је захтев за целибатом и на свештенике и имала је
доста потешкоћа да то оствари током векова. Нико не може да намеће форме
духовности неком човеку и да потом очекује добре духовне плодове. Речи нашег
Господа одјекују са мудрошћу–онима којима је дато, онима који могу да живе
овом врстом духовности.

Сиромаштво и понизност
Сиромаштво није циљ већ полазишна тачка монашког и аскетског живота
раног хришћанства. Да ли је ово био преседан који је установио свети Антоније,
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нова идеја и покрет које хришћанска мисао никада раније није садржавала? Поново, Господ је тај који установљава духовну вредност сиромаштва. У Јеванђељу
по Матеју (19 21) Господ заповеда богатом младићу који је тврдио да држи све
заповести: Ако хоћеш савршен да будеш, иди продај све што имаш и подај сиромасима, и имаћеш благо на небу, па хајде за мном. Није, дакле, свети Антоније
био тај који је установио овај преседан. Пре је свети Антоније тај који је чуо реч
Господњу и спровео је у дело, који је „учинио по речи Господњој“. Христос Богочовек је тај који је предложио идеал савршенства, Он нам је заповедио да будемо савршени (види Мт 5 48), Он је идеал сиромаштва предложио као почетну тачку
поузданог облика духовног живота. На другом месту у Јеванђељу по Матеју (13
44) Христос слично тврди, говорећи о човеку који је све продао ради Царства
небеског. Још је Царство небеско као благо сакривено у пољу, које нашавши, човек
сакри и од радости своје отиде и све што има продаде и купи поље оно.
Сво хришћанство велича понизност. Зато се не треба изненадити ако је монашка и аскетска духовност усредсређена на понизност. У Јеванђељу по Матеју
(18 4) Господ објављује: Који се, дакле, понизи као дете ово, онај је највећи у Царству небеском. На другом месту (23 12), Господ каже: Који се уздиже понизиће
се, а који се понизи узвисиће се. Истицање понизности овде је очито. Иза тога,
међутим, лежи стварност природе Божије на коју малобројни обраћају пажњу.
Оваплоћењем су јасно посведочена два суштинска елемента сваке духовности–љубав и понизност Божија. Божија понизност се, наравно, не може посматрати у истом светлу као и аскетска, или као било који људски вид понизности. Ипак,
људски облици понизности произилазе из саме Божије понизности, као што је
и сама заповест о љубави укорењена у љубави Божијој према људима. Божијa
понизност је управо у томе да Он, иако је сам Бог, жели и хоће да буде у заједници са свима и све од Њега зависи. Ово има велики богословски значај, јер
открива вредност свега створеног, вредност коју Бог жели. Овде чак постоји и
паралела са светитељима који воле животиње и цвеће. Из ове идеје, идеје која
суштински извире из оваплоћења и кеносиса Бога Сина, може се јасно видети
стварно божанско порекло у Христовом учењу о „другима“. У самој бити вертикалне духовности, претпостављен је значај других. И када је неко посвећен
Богу–што је Нигрену одбојно–његов ближњи мора бити укључен у димензије
духовности. Оваплоћењем су освећени сви облици људског постојања. Кроз
оваплоћење је објављена и љубав и понизност Божија. А човек треба да љуби
Бога и ближње, јер љубав јесте апсолутна, потпуна вредност, вредност која потиче из тога да је сама Божија природа љубав. Човек треба да искуси понизност,
да гори понизношћу зато што понизност пре свега припада Богу и њена вредност потиче од Бога. Али постати изнутра испуњен љубављу и понизношћу није
лако. То не захтева само познавање чињенице да је Бог љубав и да је понизност
Божија. То пре захтева потпуно очишћење наше унутрашње природе Богом.
А ово је борба, духовна борба која мора бити вођена за достизање и очување
стварности љубави и понизности. Пут монаштва и аскетизма јесте истински
пут, пут који је, такође, установљен од Господа.

L

O

G

O

S

16

Георгије Флоровски

Списи апостола Павла и реформаторска интерпретација
Списи које је написао или који се приписују апостолу Павлу чине пресудну тачку у тако великој унутрашњој подели између Цркава реформације и
православне и римокатоличке Цркве.
Посланица Римљанима је једна од најважнијих референци у овом спору.
Ова Посланица и Посланица Галатима чиниле су основу на којој је Лутер развио
своје учење о вери и оправдању, учење које је он сам окарактерисао у свом уводу у латинске списе као потпуно ново сагледавање Светог писма. Ова два списа
настављају да буду главне референтне тачке за савремене теологе који припадају реформаторској традицији. Ово ново схватања Светог писма проузроковало
је одбацивање монаштва у реформацији. Није уопште претерано тврдити да
ово схватање види апостола Павла као јединог ко разуме хришћанску поруку.
Штавише, то није сам апостол Павле, нити апостол Павле у својим делима,
већ је то Лутерово схватање апостола Павла. Из ове перспективе аутентични
тумач Господњег учења и искупитељског дела јесте ап. Павле, како је схваћен од
Маркиона, потом светог Августина, затим и Лутера. Маркион је био осуђен од читаве ране Цркве. Свети Августин заиста претходи Лутеру у одређеним ставовима, али никако не у учењу о оправдању и у Лутеровом специфичном схватању
вере. Више је Августиново учење о предестинацији, неодољивој благодати и
учење о потпуној изопачености човека која су садржана у његовим „Новелама“,
да цитирамо светог Викентија Леринског–учење о првородном греху је то које
је извршило утицај на Лутера, који је и сам био августиновски монах.
Одбацивање монаштва уследило је због истицања спасења као слободног
дара Божијег. Овакав став је потпуно исправан, али његово нарочито схватање било је потпуно супротно ставу ране Цркве. То да је спасење слободни
дар Божији и да је човек оправдан вером никада није био проблем за рано
хришћанство. Али из Лутерове перспективе наглашавање било каквог „дела“,
посебно монашког током подвизавања, сматрано је противљењем слободној
природној благодати и слободном дару спасења. Ако је неко заиста оправдан
вером, тада–тако је ишла нит Лутерове мисли–човек није оправдан „делима“.
Ако би неко заиста био оправдан вером, онда–следећи Лутерову мисао–човек се
не оправдава „делима“. За Лутера је „оправдање вером“ значило једно оправдање изван, оправдање потпуно независно од било какве унутрашње промене
у дубинама духовног живота једног човека. За Лутера, оправдање–δίκαιον–значи прогласити некога праведним и оправданим, а не „чинити“ праведно или
долично. То је објава једне спољашње правде која је у стварности духовна фикција. Лутер је створио један много озбиљнији легализам од легализма који је
у своје време уочио у римокатоличкој мисли и пракси. Штавише, Лутерово
легалистичко учење о нарочитом оправдању је са духовне тачке гледишта озбиљно, јер је то легалистичко извршење које не постоји и не може постојати
у стварности. Нигде није био тако јак нагласак на „делима“, мислио је Лутер,
као у монаштву. Зато је монаштво морало бити и било је одбачено. Али Лутер
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је био превише уверен да је ап. Павле истицао веру, оправдање вером и слободни дар благодати спасења. Апостол Павле се директно противи јудаизму,
нарочито у Посланици Римљанима. То су „дела закона“, закона утврђеног, тумаченог и спровођеног од Јевреја у време ап. Павла. Господ се исто односио и
према спољашњем и према механичком схватању „закона“. Заиста, сам текст
Посланице Римљанима у сваком одломку показује да је ап. Павле упоређивао
спољашњи јудејски закон са новим духовним схватањем закона, са новином откривења Бога у Исусу Христу кроз оваплоћење, смрт и васкрсење Господње. Бог
је постао човек. Бог је ушао у људску историју и заиста је то потпуна новина. Али
погрешно схватити Павлово критиковање „дела“, мислити да ап. Павле говори
за „дела“ која је Господ заповедио а не за јудејско поимање дела „закона“, јесте
суштинска грешка. Истина је, међутим, да је Лутер био у праву посматрајући
нарочити смер у коме је отишао римокатолички вредносни систем, поставши
тако сличан јудејском законском систему. Резултат Лутеровог наслеђа и његовог
теолошког миљеа било је да, кад год би читао било шта о „делима“ код ап. Павла,
он би то одмах сагледавао кроз своје сопствено искуство монаха и кроз систем
вредности и индулгенција у којима је одрастао.
Мора се истаћи да је Лутер заиста штитио један аспект спасења, сам
узрок и извор искупљења и благодати. Али је занемарио другу страну, аспекат
човековог учествовања у овом слободном дару божанске иницијативе и благодати. Лутер се бојао било каквог препорода римокатоличког система вредности и
индулгенција, бојао се сваке тенденције која би успоставила права пелагијанска
начела, сваке тенденције која би човеку допустила да верује да је човек узрок или
главни извор спасења. И овде је Лутер у праву. Нигреново разликовање агапе и
ероса је исправно у овом контексту, јер свака духовност која изоставља агапе
и усредсређује се само на ерос, на човеково упињање да се задобије Божији
утицај, суштински је нехришћанска. Али излаз није тако једноставан. Обе
крајности су погрешне. Бог је слободно зажелео синергијски пут избављења на
коме човек мора да учествује духовно. Бог је делатељ, узрочник, иницијатор,
Онај који савршава сво дело спасења. Али човек је тај који мора духовно да
одговори на слободни дар благодати. И у овом одговору налази се право место монашкој и аскетској духовности, која нема ничег заједничког са чињењем
„дела закона“ или са системом вредности и индулгенцијама.

Посланица Римљанима
У Посланици Римљанима ап. Павле пише у самом уводу (1 5) да кроз Исуса
Христа примисмо благодат и апостолство, да ради Имена његовог приведемо
у послушност вере све незнабошце. Израз послушност вере има посебно значење за ап. Павла. То је много више од простог познања или препознавања
нечије вере у Бога. То је пре богат духовни појам који у себи садржи потпуну
духовну активност од стране човека–не у смислу да ће та активност задобити
благодат Божију, већ да је управо та духовна активност одговор на благодат
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Божију. Чинећи сав труд благодаћу Божијом управо да би се благодаћу Божијом
испунио. То јесте непрестани духовни „рад“ у коме се никада не малаксава и
који је потпуно стран делима јудејског закона.
Апостол Павле пише (2 6) да ће Бог дати свакоме по делима његовим. Да је
ап. Павле био тако забринут због речи „дела“, да се прибојавао да ће хришћани који читају његове посланице можда тумачити „дела“ на потпуно другачији
начин од онога који је он имао на уму, он би свакако био много опрезнији. Али
ап. Павле јасно разликује „дела“ јудејског закона и „дела“ Духа Светога која се
захтевају од свих хришћана. Стога је тешко помешати ове две перспективе и значајно је да их рана Црква никада није мешала, јер је добро разумевала оно што
је ап. Павле писао. Упркос разговетној мисли ап. Павла, повремено су постојале
тенденције не ка томе да се западне у Лутерово једнострано тумачење, већ пре
у прилично спонтано западање у једну врсту упињања само ка еросу.
Него ће се оправдати они који испуњавају закон (2 13). Израз испуњавати
подразумева дело, делатност. На другом месту у истој Посланици (5 2) ап. Павле
пише да кроз Господа нашег Исуса Христа и приступисмо вером у ову благодат у
којој стојимо. Сам израз приступити у благодат јесте динамичан и подразумева
духовну активност људи.
Након дугог објављивања благодати Божије, немоћ „дела закона“ у поређењу
са „делима“ нове стварности Духа, ап. Павле преводи у традиционалне духовне
опомене (6 12): Да не царује, дакле, грех у вашем смртном телу, да га слушате
у похотама његовим. Нити дајите удове своје греху за оружје неправде. Опомињање претпоставља да човек има неку врсту духовне активности и контроле
над својим унутрашњим животом. Сама употреба речи „оружје“ побуђује на
идеју битке, духовне борбе, што је сама природа монашког „искушења“.
У истом поглављу (6 17) ап. Павле пише: Али Богу хвала што бесте слуге греху па послушасте од срца правило науке којој се предадосте. У другом
поглављу његове Посланице Римљанима (2 15) ап. Павле пише о универзалном аспекту закона који је записан у срцима људи, мисао са дубоким богословским импликацијама. Користећи слику срца, ап. Павле наглашава најдубљи
вид унутрашњег живота човека, јер то је значила употреба речи „срце“ код
Јевреја. Када пише да они послушаше од срца, ап. Павле придодаје неку врсту духовног делања тој послушности која извире из срца. А чему су то они
постали послушни? Облику или врсти учења или науке која им је предата–ово
је управо апостолско наслеђе, тело раног хришћанског учења на које су они
одговорили и коме су постали послушни. Тако чинећи, постали су слуге праведности, за праведност новог закона и живота у Духу (6 18). А плод тог бивања
слугама Божијим јесте освећење које води у живот вечни (в. 6 22). Пуноћа представља процес, пуноћа је динамичка духовна активност човека. Апостол Павле
је још јаснији по питању разликовања старог и новог закона: А сад се ослободисмо од закона умревши ономе што нас држаше, да служимо (Богу) у новоме
духу а не по староме слову (7 6) .
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Апостол Павле пише: Кад смо деца, и наследници смо: наследници, дакле,
Божији а сунаследници Христови; пошто с њим страдамо да се с њим и прославимо (8 17). Али све ово има услов, и ту је сав значај у изразу „ако заиста“.
Пошто (ако) с њим страдамо да се с њим и прославимо. Наше прослављење,
према ап. Павлу, контигентно је у односу на моћно „ако“, а то „ако“ нас води
у духовну стварност, у духовну стварност „састрадавања“. Употреба речи
„састрадавање“ претпоставља стварност идеје „састрадавања“, где обе стране претпостављају активно, динамичко духовно делање онога ко састрадава,
иначе у супротном оно „са“ не би имало никакво значење.
У Посланици Римљанима (12 1) ап. Павле се служи језиком који би био безначајан да је човек био само пасивни посматрач у процесу искупљења, да је
оправдање вером нешто што се одвија само на Божанском нивоу. Молим вас,
дакле, браћо, ради милости Божије, да дате телеса своја у жртву живу, свету,
угодну Богу, као своје духовно богослужење. Апостол Павле тражи од хришћана да
дају, то је стварност која претпоставља и захтева човеково делање. Али не само
да дају, него да дају своје тело као жртву живу, свету, прихватљиву и угодну
Богу. Овде ап. Павле мисли на нашу словесну службу или духовно богослужење.
Језик и идеја говоре сами за себе. Користећи императив, ап. Павле нам заповеда: И не саображавајте се овоме веку, него се преображавајте обновљењем ума
свога, да искуством познате шта је добра и угодна и савршена воља Божија.
Посматран за себе и изван контекста, овај језик могао би се погрешно протумачити као пелагијански, јер је овде човек тај који преображава ум, човек је тај
коме је заповеђено да води духовни живот. Такво тумачење је свакако погрешно,
али оно открива шта се може учинити са целокупном богословском мишљу ап.
Павла ако се не разуме равнотежа, ако се не схвата да је његово гледиште дубоко
синергистичко. Синергизам не значи да су две енергије једнаке. Он пре значи
да постоје две воље–једна је воља Божија која претходи, прати и савршава све
оно што је добро, вредно, духовно и искупљујуће, која је зажелела да човек има
духовну вољу и да духовно учествује у процесу искупљења. Са друге стране је
воља човека који мора да одговори, да сарађује и да „састрадава“. У 12 9 ап. Павле
нас опомиње да се држимо добра. И у 12 12 он нас упозорава да будемо у молитви
постојани. Овакав став свакако не искључује монашку и аскетску духовност
већ је претпоставља.

Прва и Друга Посланица Коринћанима
Девственост је део монашког живота и он такође води своје порекло из
учења Новог завета. У Првој Коринћанима 7 1-11, ап. Павле подржава и брак
и девственост–обоје представљају облике хришћанске духовности, и ап.
Павле има много тога да каже о браку у својим другим посланицама. Али он
указује да је целибат облик духовности само за поједине и зато се не може искључити од других облика духовности унутар Цркве. У седмом стиху ап. Павле
пише да би волео да сви буду попут њега. Али он предочава да свака личност
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има свој сопствени дар од Бога: А неожењеним и удовицама велим: добро им
је ако остану као и ја што сам. Ако не могу да се уздржавају, нека се жене и
удају; јер је боље женити се и удавати него ли упаљивати се (7 8). Ап. Павле даље
излаже: Тако и онај који удаје своју девојку добро чини; али који не удаје боље чини
(7 38). Монашко вежбање у девствености, прецизније, није изузето у Новом
завету. Чак је подстакнуто и од Господа и од ап. Павла, а без опасности по брак.
Ова одлука не може бити принудна. Она мора бити од срца. И заиста то није
за свакога.
Поређење духовног живота са трчањем трке и ратовањем присутно је у
Новом завету. Без умањивања основе његовог богословског виђења–да је Бог
тај који све започиње–ап. Павле пише у 1 Кор 9 24-27 на начин који, ако би се
узео сам за себе, могао би се заиста показати као пелагијански, јер би изгледало
да суштина спасења зависи од човека. Али у општем контексту његовог богословља нема контрадикторности, јер у процесу искупљења увек постоје две
воље–Божанска, од које потиче иницијатива, и људска, која на ту иницијативу
одговара и која се и пројављује кроз тај одговор. Не знате ли да они што трче
на тркалишту, трче сви, а један добија награду? Тако трчите да је добијете.
А сваки који се бори од свега се уздржава, они пак да добију распадљив венац, а
ми нераспадљив. Ја, дакле, тако трчим, не као на непоуздано; тако се борим, не
као онај који бије ветар; него изнуравам тело своје и савлађујем га, да проповедајући другима не будем сам одбачен. У овом тексту сусрећемо се са трком–духовном трком–и наградом. Наилазимо на граматичку и мисаону конструкцију
да је добијете, конструкцију која указује на могућност а не на извесност. Сусрећемо се са трком као духовном борбом у којој мора да се вежба уздржавање
од свега. Потом ап. Павле описује сопствену духовну борбу–он мори своје
тело опходећи се према њему као према робу–а са којим циљем? Да не би био
сам одбачен. Читав овај одломак је првенствено монашки и аскетски по свом
садржају. Иако је ап. Павле сигуран у објективну стварност искупљења које је
кроз Христа дошло као Божији дар, он не сматра да његова сопствена духовна
судбина треба да буде укључена у ово објективно искупљење које је сада овде
ако он у њему не учествује–и то до краја трке. У 10 12 он нас упозорава: Зато
који мисли да стоји, нека пази да не падне. У 11 28 он пише: Али човек нека испитује себе. У даљем контексту ово испитивање треба схватити у најозбиљнијем
смислу јер се спомиње у вези са светом Евхаристијом, за коју се јасно каже
да ће онај ко једе овај хлеб или пије чашу Господњу недостојно бити крив телу
и крви Господњој и такав суд себи једе и пије–зато, наставља ап. Павле, многи су
слаби, болесни и доста их умире. Али ми се овде усредсређујемо на самоиспитивање оних који мисле да стоје. Ово је поново саставни део монашког и аскетског
живота. То је непрестано испитивање свог духовног живота. У Другој Коринћанима 13 5 ап. Павле поново наглашава самоиспитивање: Сами себе испитујте,
јесте ли у вери, сами себе испробајте.
У 15 1-2 ап. Павле представља значај речи ако. Али вама напомињем, браћо,
јеванђеље које вам проповедах, које и примисте, у коме и стојите, кроз које се и
спасавате, ако држите онако како вам проповедах, осим ако узалуд не поверо-
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васте.
У Првој Коринћанима 14 15 ап. Павле говори о молитви духом и умом,
то је мисао која провејава и кроз монашку и аскетску литературу. Коришћење
ума у молитви налази свој потпуни израз у оспораваној употреби речи „ум“ у
мисли Евагрија Понтијског. Сам текст, чак и изван општег контекста поглавља
је јасан: Молићу се Богу духом, а молићу се и умом; хвалићу Бога духом, а хвалићу
и умом.
Химна љубави, агапе, ап. Павла чини читаву тринаесту главу Прве посланице Коринћанима. Упркос каснијим тумачењима употребе речи „вера“ у
овој глави–нарочито тумачења која су у хришћанску мисао ушла са реформацијом–у раној Цркви није било погрешног схватања „химне љубави“. У историји хришћанске мисли све до реформације она је схватана сасвим директно.
Једино се кроз замршени егзегетски метод наметнут од посебног–и новог–теолошког схватања, ова изврсна „химна љубави“ морала схватити кроз разликовање различитих значења која су приписивана речи „вера“. Ако језике човечије
и анђеоске говорим, а љубави немам, онда сам као звоно које јечи, или кимвал који
звечи. И ако имам дар пророштва и знам све тајне и све знање, и ако имам сву
веру да и горе премештам, а љубави немам, ништа сам. И ако раздам све имање
своје, и ако предам тело своје да се сажеже, а љубави немам, ништа ми не користи. Апостол Павле је сасвим јасан по питању тога шта је љубав. Љубав дуго
трпи, благотворна је, љубав не завиди, љубав се не горди, не надима се, не чини
што не пристоји, не тражи своје, не раздражује се, не мисли о злу, не радује се
неправди, а радује се истини, све сноси, све верује, свему се нада, све трпи. Љубав
никад не престаје, док ће пророштва нестати, језици ће замукнути, знање ће
престати. Јер делимично знамо, и делимично пророкујемо; а када дође савршено, онда ће престати што је делимично. Кад бејах дете, као дете говорах, као
дете мишљах, као дете размишљах; а када сам постао човек, одбацио сам што
је детињско. Јер сад видимо као у огледалу, у загонетки, а онда ћемо лицем у лице;
сад знам делимично, а онда ћу познати као што бих познат. А сад остаје вера,
нада, љубав, ово троје; али од њих највећа је љубав. Циљ монашке и аскетске
борбе, циљ „подвига“ јесте љубав–љубити Бога, љубити човека, љубити све
што је створено, бити испуњен љубављу Божијом, заједничарити у љубави која
је Бог и која проистиче од Бога и ући у заједницу са Богом који јесте љубав.
Монашка литература често говори о „задобијању“ ове љубави, као да је то човеков задатак. Али ово није сав контекст љубави у монашкој литератури, чак ни у
оним текстовима у којима изгледа као да је све ствар човекове борбе и „подвига“.
У монашкој литератури користио се овај језик јер је он спонтани израз духовне
природе. Служило се овим језиком зато што он тече упоредо са прихваћеним
знањем–да је Бог извор свега. Чак и сам ап. Павле често користи језик који би
могао потицати управо из монашког начина изражавања. Истина, оба ова језика
би тада била извађена из њиховог потпуног контекста, али је истина да су оба
ова језика користила–језик који упућује на Бога као на извор, на иницијатора,
на благодат Божију, на дар свеколике духовности. И други језик који је усредсређен на човекову активност, на човеков одговор на љубав и искупитељско дело
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Божије у Исусу Христу и Духу Светом. Када се користи једна линија мишљења,
она ни у ком случају не поништава ону другу линију. Пре је потпуно супротно,
јер монашка и аскетска литература може говорити једино о човековој активности, пошто је претпостављено да је Бог извршио искупитељско дело кроз и
у Христу, да Бог дела у човеку Духом Светим. Иначе, све што је записано је без
значаја, пролазно и коначно. Заповест ап. Павла у Првој Коринћанима 14 1: Држите се љубави, и старајте се за духовне дарове, потпуно одговара монашкој
и аскетској духовности.
У Другој Коринћанима 2 9 ап. Павле пише у истом духу да предстојатељ
треба да упосли почетника: Јер вам зато и писах, да бих познао опробаност
вашу, јесте ли у свему послушни. Послушност је битна тема и стварност у
монашком и аскетском „подвигу“ и сама тема послушности се често спомиње
у Новом завету.
Монашка и подвижничка литература често користи изразе: миомирис и мирис, а извор је поново у Новом завету. У Другој Коринћанима 2 14-15 ап. Павле
пише: А хвала Богу који нам свагда даје победу у Христу Исусу, и кроз нас јавља
мирис познања својега на свакоме месту; јер смо ми Христов миомир Богу међу
онима који се спасавају и међу онима који пропадају.
У Другој Коринћанима 3 18 ап. Павле користи израз који се често налази
у аскетској литератури–из славе у славу. Сви ми пак који откривеним лицем одражавамо славу Господњу, преображавамо се у тај исти лик, из славе у славу,
као од Духа Господа. Глаголски систем грчког језика који је у Новом завету не
може бити наглашен у довољној мери, јер он изражава динамичку активност
која се ретко среће у другим језицима и преводима. У овом тексту нагласак је на
дешавању–преображавамо се. На другом месту се често наглашава „спасавамо
се“–пре него преображавамо се и „спасени смо“. Када се мисли на објективну
природу искупљења, тада грчки глаголски систем користи облик „спасени смо“.
Али, углавном, када се мисли на само догађање, тај динамизам се описује помоћу глаголског облика „спасавамо се“. Значајно је да је у овом тексту објективна природа изражена речима: откривеним лицем, док је догађање нашег
учествовања у духовном процесу спасења описан речима: преображавамо се.
Овде је изражен динамизам синергије.
У Другој Коринћанима 4 16 ап. Павле поново наглашава динамизам и процес духовне стварности у човеку. Наш унутрашњи [човек] се обнавља из дана
у дан. Монашки живот покушава да одговори на овакве речи дневним кругом
молитве, богомислија, самоиспитивања и богослужења–пре свега покушава да
свакодневно обнавља наш унутрашњи духовни живот. У 10 15 наглашен је динамички аспект узрастања управо у односу на „веру“ и „правило“. Имамо
наду да ћемо се, кад узрасте вера ваша, с вама величати по правилу нашему изобилно. У 4 12 ап. Павле поново смешта унутрашњу дубину човековог духовног
живота у „срце“, што ће источно монаштво развити у свом животу молитве.
Цела пета глава у Другој посланици Коринћанима представља један изу-
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зетно важан текст. Овде, као и на другим местима, ап. Павле користи језик који, када се њиме служе други, тешко потреса велики број научника
који делују из реформаторске перспективе. Апостол Павле употребљава појам
угађање Богу, што многи научници виде као доказ човековог настојања да освоји Божију наклоност. Али када ап. Павле користи такав језик то пролази
у тишини, без примедби–јер је ап. Павле учврстио свој став да је Бог узрок
свега. Али и монашка и аскетска литература такође претпостављају да је Бог
покретач и извор свега. Али у самој је природи свакодневног духовног живота
монаштва и аскетске духовности да се усредсређује на човекову активност. То
је пре свега усредсређеност, не и теолошка позиција. Зато се и радо трудимо, било да боравимо овде, било да одлазимо, да будемо Њему угодни. Јер нам
се свима ваља јавити на суду Христовом, да прими сваки оно што у телу учини, било добро или зло. Знајући, дакле, страх Господњи уверавамо људе (5 9-11). У
Другој Коринћанима 11 15 ап. Павле пише да ће свима свршетак бити по делима њиховим. Такође, ово није једини пут да се у Новом завету употребљава
реч „делање“, реч која је у монаштву постала систематизована. Након дубоког излагања о Божијој иницијативи у искупитељском делу Христовом (5
14-20), у коме ап. Павле пише да све је од Бога, који помири нас са собом кроз
Исуса Христа. У стиху 21 ап. Павле пише: Помирите се са Богом. Штавише,
он не само да користи заповедни начин већ то допуњује са: Молимо у име
Христово. Његов говор овде постаје бесмислен уколико не постоји духовна
активност од стране човека. Још више, ап. Павле користи врло занимљиву
конструкцију у вези са правдом Божијом, јер пише да је Христово искупитељ
ско дело извршено да ми постанемо правда Божија у Њему. Овде је важност
у томе да ми постанемо, а не да „ми јесмо“ или да „смо постали“. Ово указује
на синергички динамизам. Ово је даље наглашено и у 6 1: А сарађујући с Њим,
молимо вас да не примите узалуд благодат Божију. Потом ап. Павле наводи
цитат из Исаије 49 8 у коме стоји да Бог чује и помаже.
У Другој Коринћанима 6 4-10, ап. Павле пише шта би могло да буде водич
у монашком духовном животу. Него се у свему показујмо као слуге Божије: у трпљењу многом, у невољама, у бедама, у тескобама, у ранама, у тамницама, у бунама, у трудовима, у бдењима, у постовима, у чистоти, у знању, у дуготрпљењу,
у благости, у Духу Светоме, у љубави нелицемерној, у речи истине, у сили Божијој, са оружјем праведности десним и левим, у слави и срамоти, у грдњи и
похвали, као варалице и истинити, као незнани и познати, као они који умиру а ево живимо, као кажњавани али не убијани, као жалошћени а увек радосни, као сиромашни а многе богатећи, као они који ништа немају а све поседују.
Бдење, пост, чистота, гносис или знање–све ово треба да одсликава монашки и
аскетски живот. Штавише, ап. Павле поново користи слику битке и упућује на
оружје праведности. Језик који ап. Павле користи у овом одељку може бити
од значаја само уколико човек синергички учествује у делу искупљења. Ако
учење о „праведности“ у мисли ап. Павла има само једнострано значење–да је
праведност Божија, која је свакако извор сваке праведности–онда зашто се
говори о оружју праведности стављеном у саме руке човекове, и леву и десну?

L

O

G

O

S

24

Георгије Флоровски

Ако човек само сабира праведност заступничком жртвом Господа нашег Исуса Христа, откуда онда потреба да се говори о „оружју праведности“, уколико не
постоји и други вид искупитељске делатности који онтолошки укључује човеково у духовно заједничарење? У Другој Коринћанима 10 3-6 ап. Павле наставља
са својим освртањем на битку и поново наглашава потребу „послушности“: Јер
живећи у телу, не војујемо по телу; јер оружје нашега војевања није телесно
него силно Богом за рушење утврђења, обарајући помисли и сваку охолост, која
устаје против познања Божијега, и покоравајући сваку помисао на послушност
Христу, те смо готови казнити сваку непослушност када се испуни ваша послушност.
Апостол Павле у Другој Коринћанима 7 1 пише о очишћењу, о савршеној
светости и о страху Божијему. Након подсећања да имамо оваква обећања, он
нас саветује: Имајући, дакле, оваква обећања, о љубљени, очистимо себе од сваке нечистоте тела и духа, творећи светињу у страху Божијему. Овај савет
је управо оно што монашки и аскетски живот покушава да испуни. У 13 9 ап.
Павле пише: Молимо (се) Богу, за ваше савршенство. Да би неко био „савршен“
мора претходно да достигне одређени ниво. Овај текст сведочи о динамичкој
природи вере, о духовном животу у Христу, о устајању и падању и потом о
усавршавању.
У Другој Коринћанима 7 10, ап. Павле говори језиком врло сродним ономе који се проналази у монашкој и аскетској литератури, јер он говори о „жалости“ која доноси „покајање“ које води „спасењу“. Јер жалост која је по
Богу доноси покајање за спасење.
Апостол Павле супротставља ову жалост по Богу са жалошћу овога света која доноси смрт. Теме „туге“ и „жалости“ због нечијег греха–тачније „жалости по Богу“–јесу непрестано присутне у монашком духовном животу.
Апостол Павле завршава поменути текст Друге посланице Коринћанима
последњим саветом: Најзад, браћо, радујте се, усавршавајте се, утешавајте
се, исто мислите, мир имајте, и Бог љубави и мира биће с вама. Овде је поново
нагласак на „усавршавању“. Ако би се ови делови језика ап. Павла узели сами
за себе и извадили из контекста, могли би се лако погрешно протумачити у
смислу да човек узрокује Божије деловање, јер ап. Павле пише и Бог љубави
и мира биће с вама. Управо ово „и“ јесте то које уводи Божију активност. Бог
ће бити са вама ако досегнете мир–ово је како би поменути текст могао бити
правилно схваћен када не бисмо скрнавили тело целокупног дела ап. Павла.
Оно што се могло догодити са мишљу ап. Павла је то што се обично дешава са
мислима исказаним у монашкој и аскетској литератури.

Посланица Галатима
Заједно са Посланицом Римљанима, Посланица Галатима је друго дело из
корпуса ап. Павла које је најчешће цитирано од стране теолога лутеранске и
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калвинистичке реформације као и оних теолога који следе ове теолошке традиције. Ово су такође две посланице које је највише наводио свети Августин
како би подржао своје учење о неодољивој благодати и предестинацији. Али у
Посланици Галатима налазимо исту ону нит која може бити погрешно схваћена
у пелагијанском смислу. Наше становиште је овде да су оба ова гледишта једнострана, те да је мисао ап. Павла много богатија него што то једнострана тумачења дозвољавају. Његова мисао је много реалистичнија и по питању славе Божије и по питању трагедије човековог искуства у злу, пропадљивости и смрти.
Али ап. Павле није само задивљен славом Божијом, силом и иницијативом
благодати, већ и радошћу стварног искупљења у коме свака личност мора да
узме учешће како би искупљење човека било савршено.
У десетом стиху прве главе Посланице Галатима, ап. Павле користи језик
који указује на тражење наклоности Божије: Зар ја сад настојим да људе придобијем или Бога? Или тражим људима да угађам? На једном месту у Посланици Галатима, 4 9, ап. Павле затиче себе како запада у веома неразумљиву
употребу људског језика: А сада познавши Бога, или боље, будући познати од
Бога. Непрецизност језика дешава се чак и ап. Павлу.
У другој глави Посланице Галатима пружено је објашњење главног спорног
места у теологији ап. Павла. Тамо где ап. Павле приписује хипокризију ап. Петру
у Антиохији, јер је ап. Петар јео заједно са незнабошцима све док нису стигли
из Јерусалима они који су из „обрезања“. Тада се ап. Петар повукао од незнабожаца страхујући од оних који су из обрезања. Апостол Павле се суочава са
ап. Петром лицем у лице. Поново је читав сукоб око дела закона и дела Духа,
између јудејског закона и Христовог духовног закона као директне последице
Његовог Божанског искупитељског дела. Зато у овом контексту ап. Павле ставља
у разговор учење о оправдању. У стиху 16 ап. Павле пише: Па знајући да се човек
не оправдава делима закона него вером Исуса Христа, и ми поверовасмо у Христа Исуса, да се оправдамо вером Христовом а не делима закона, јер се делима
закона ниједно тело неће оправдати. У грчкој конструкцији коју користи ап.
Павле динамизам још увек постоји, јер ми верујемо да би могли бити оправдани и од вере. Овај последњи израз садржи ширину, пространство духовног живота које потиче од вере. Ово богатство израза, изобиље и његова динамичност
не смеју се умањити једним редукционистичким тумачењем. Сама употреба
речи „да би“ има теолошке импликације, као и цела конструкција „да би били
оправдани“. Апостол Павле је врло лако могао да напише: „Да смо поверовали
и да смо отад спасени“. Али он није тако написао. Објективна стварност искупљења, објективна стварност човечанства које је оправдано Христом–једна
је ствар. Субјективна стварност учешћа сваке личности у овом већ извршеном
искупитељском делу оправдања, којом (том субјективном стварношћу) треба да
постанемо заиста „помирени“ са Богом–јесте друга димензија, димензија која
захтева и која се односи на читав човеков духовни састав. У наставку ап. Павле
пише: Ако тражимо да се оправдамо у Христу (в. Гал 2 17). У 5 5 он може да пише:
Јер ми Духом, од вере, чекамо наду праведности. Какво је онтолошко значење
наде праведности ако нам је „праведност“ „приписана“ законском разменом, и
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ако је „пасивна праведност“ Божија која нас оправдава? Не, визија ап. Павла је
много дубља. Нада праведности је пре свега наша нада да ћемо учествовати у
тој објективној праведности Божијој која је сада од Бога слободно дата у и кроз
Христа. Али ми се надамо зато што постоји дело које треба да извршимо како
бисмо задобили и вечно учествовали у тој праведности. Бог ствара слободно.
Бог је створио човека по тој слици слободе. Христос прихвата Крст у слободи.
Слобода је темељ стварања и искупљења. А човекова слобода, како год нејака,
још увек може бити подстакнута слободним даром благодати. И у тој слободи
човек мора, како ап. Павле пише у својој Посланици Филипљанима 2 12 да гради спасење своје са страхом и трепетом. Не може се порећи да је монашка и
аскетска духовност ово схватила озбиљно. У Галатима 5 1 ап. Павле пише:
Стојте, дакле, у слободи којом нас Христос ослободи.
Целокупни богословски значај свега што се догодило приликом доласка Христовог, приликом оваплоћења Богочовека, у Његовом животу, Његовом
учењу, Његовој смрти, Његовом васкрсењу, Његовом оснивању Цркве и светотајинског живота у Цркви, приликом Његовог вазнесења, Његовог слања
Духа Светога и Његовог Другог доласка и Суда–све ово је радикално променило дела старог закона, а значење је било јасно раној Цркви. Истина је да се
оно што је ап. Павле рекао о „делима закона“ може применити на било који
вид хришћанства који одступа од праве равнотеже, одступа од изворног „дела
Духа“, замењујући их механичким и механицистичким становиштем. И у
Посланици Галатима 3 27 ап. Павле одмах везује оправдање вером са светом
тајном крштења. Јер сте сви синови Божији вером у Христа Исуса. Јер који се
год у Христа крстисте, у Христа се обукосте. У овом контексту, која је разлика
између оправдања вером и вером бити крштен у Христа и затим облачења у
Христа?
Апостол Павле се обраћа хришћанима, онима који су крштени, који су
примили веру. Упркос свом његовом говору о оправдању вером, о облачењу
у Христа кроз крштење, о објективном виду искупљења које је извршено, ап.
Павле ипак може да напише у Посланици Галатима 4 19: Дечице моја, коју опет
с муком рађам, докле се Христос не уобличи у вама. Шта ово може да значи ако
не да је процес човековог искупљења борба, устајање и падање, непрестани
духовни динамизам? У 5 7 он говори: Трчасте добро и пита: Ко вас спречи да се
не покоравате истини–поново користећи слику трке.
У Посланици Галатима 5 14 ап. Павле понавља Христову заповест о љубави,
мисао која није страна ап. Павлу, посебно када се погледа његова „химна љубави“ (агапе) у 1 Кор 13. Јер се сав Закон испуњава у једној речи, у овој: Љуби ближњега свога као себе самога. Потом прави разлику између дела Духа и дела тела,
изричито повезујући последње са старим законом. А затим поново опомиње и
заповеда имајући у виду стварност духовног живота (5 25): Ако Духом живимо,
по Духу и да ходимо. Какво је значење једног оваквог савета? Он има значење
засновано на стварности једино ако се живети у Духу односи на свеукупност
објективног искупитељског дела Христовог, сада извршеног и доступног људ-
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ском роду, искупљења којим су окружени у животу Цркве у којој живе, али у
исто време и искупљења у коме морају активно да учествују, у коме морају да
ходе ако желе да постигну и приме коначно дело искупљења, заједницу човека
са Богом у љубави, у доброти, у истини. Ово „хођење“ представља очигледно
израз за активност, кретање према циљу. У Галатима 6 2 ап. Павле повезује заповест о љубави и хођење у Духу са законом Христовим. И тако испуните закон
Христов. Сам језик „закона Христовог“ и „испуњења“ тог закона теолошки је
значајан, јер се „закон Христов“ односи на све који су сабрани у Цркву кроз
Христа. Монашки и акетски живот представљају својеврстан покушај да се
испуни овај „закон Христов“. Закључна мисао ап. Павла у Посланици Галатима
јесте: И који год буду живели по овоме правилу, мир на њих и милост. „Нова твар“
о којој ап. Павле говори јесте и већ извршена искупитељска стварност, као и
то да је за личност са духовном слободом „нова твар“ стварност која се тек
мора „пројавити“, стварност која се може достићи једино кроз процес, када се
субјективна стварност сваке личности „саобрази“ објективној стварности „нове
твари“ коју је сатворио Господ наш Исус Христос.

Посланица Ефесцима
У Посланици Ефесцима 1 14 ап. Павле користи веома занимљив језик када
је у питању наше „спасење“ у Христу који је залог наследства нашега, за искупљење тековине, на похвалу славе његове. Овде је јасно значење: печат Духа
Светога јесте „залог“ наслеђа које задобијамо када га стекнемо. Ово је динамичан
текст. Поседовање таквог наслеђа захтева од нас да ходимо у добрим делима што
је јасно према Посланици Ефесцима 2 10: Јер смо његова творевина, саздани у
Христу Исусу за дела добра, која Бог унапред припреми да у њима ходимо. У
Ефесцима 6 11 ап. Павле поново користи слику битке и облачење у свеоружје Божије. „Владање“ је поново споменуто у 5 8 и 5 15: Владајте се као деца светлости
и пазите добро како живите. У 5 9 пише да је плод Духа у свакој доброти и праведности и истини. Ходање у светлости је то које доноси плод сваког добра,
праведности и истине што је описано као оно што је угодно Господу.
У Ефесцима 5 14 ап. Павле наводи оно што је вероватно била химна ране
Цркве, текст који у себи садржи мотив монаштва: Устани ти који спаваш. Који
је разлог да неко мора да устане? У 5 1 он заповеда: Угледајте се, дакле, на Бога. У
4 23 ап. Павле пише да се ми обнављамо духом ума свога и да се обучемо у новог
човека. Он у 4 1 моли да се владате достојно звања на које сте позвани. У 4 15
он саветује да у свему узрастемо у Онога који је глава–Христос. У 6 18 ап. Павле
истиче важност молитве: И сваком молитвом и прозбом молите се у Духу у свако
доба. Све ово јесу видови монашког и аскетског живота.
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Посланица Филипљанима
Посланица Филипљанима садржи многе изразе који се директно односе
на активни духовни живот. У 1 25 он говори о напретку и радости вере. У 1
27 говори о држању себе достојно јеванђеља. Да стојите у једноме духу, једнодушно борећи се за веру јеванђеља. Овде је израз „борба“ који је тако мрзак
Нигрену.
Према ап. Павлу ми смо позвани не само да верујемо него, такође, и да страдамо. У Филипљанима 1 29 он пише: Јер је вама даровано за Христа, не само да
верујете у Њега, него и да страдате за Њега (ού μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλα
και το υπερ αυτου πάσχειν). Он овде, дакле, напомиње „страдање“, „искушавање“.
У 2 16 говори о могућности узалудног трчања и узалудног труда. У 3 8 ап. Павле
говори о „задобијању Христа“ и то у контексту праведности закона који је супротан праведности по вери. Посланица Филипљанима 3 11-16 јесте један веома
занимљив текст. Да бих како достигао у васкрсење мртвих. Не као да то већ
постигох или се већ усаврших, него стремим не бих ли то достигао, као што
мене достиже Христос Исус. Браћо, ја за себе не мислим још да сам то достигао; једно пак чиним: што је за мном заборављам, а стремим за оним што
је преда мном, и трчим према циљу ради награде небескога призвања Божијега
у Христу Исусу. Ми, дакле, који смо савршени, овако да мислимо; ако ли што
другачије мислите, и ово ће вам Бог открити. Уосталом, оно што смо достигли, тога правила да се држимо и исто да мислимо. Овде ап. Павле говори и
о достизању Христа и о томе да Христос достиже. Синергијска делатност је
очигледна и стварна. Сав језик у одломку указује и истиче и Божију и човекову
делатност која је објективна реалност досегнутог избављења и процеса човековог „сезања“, „стремљења“ ка коначном циљу, циљу који је недостижан уколико
човек не постане духовно активан. Грчка глаголска конструкција „постигох“ и
„да сам достигао“ нису без значаја.
У Филипљанима 4 8-9 ап. Павле говори уопштено као и у Првој Римљанима: А даље, браћо, што год је истинито, што год је поштено, што год је праведно, што год је чисто, што год је достојно љубави, што год је на добру гласу,
било која врлина, било што похвале достојно, то мислите; што и научисте, и
примисте и чусте и видесте на мени, оно чините, и Бог мира биће са вама. Ове
вредности–истина, правда, чистота, обдареност–нису вредности које су преиначене помоћу нове твари која је и сама настала као последица оваплоћења
Богочовека. Хришћанска мисао их није породила нити променила. Оне су пре
унутар саме основе људске природе и егзистенције, то су ствари којих је свако
спонтано свестан. Оно што је, међутим, учинило хришћанство, јесте да је подарило нови пут човечанству да заједничари у истини, правди и чистоти на један
нови начин и са новом снагом у Христу. Они више не постоје као идеали, као
апсолути, већ су егзистенцијално и онтолошки доступни људској природи
кроз искупљење. Ап. Павле овде говори скоро платонистичким језиком, али
који је ипак потпуно хришћански.
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Посланица Колошанима
У Посланици Колошанима ап. Павла 1 22-23 и 29 приказана је стварност синергије. Сада вас измири смрћу његовог људског тела да вас изведе преда се свете,
непорочне и невине, ако само останете у вери утемељени и постојани, и не одвајајући се од наде јеванђеља, које чусте, које је проповедано свој твари под
небом, којему ја, Павле, постадох служитељ.
Сада постоји стварно измирење, али да би учествовали у њему морамо
бити свети, непорочни и невини, а све ово се везује за значајно „ако“–ако
само останете у вери. У стиху 28 сусрећемо се са идејом „зрелости“, „труда“,
„борбе“ или „страдања“. Уразумљујући свакога човека и учећи свакога човека
свакој мудрости, да бисмо показали свакога човека савршена у Христу Исусу.
У Колошанима 1 10 изражава исту идеју о „достојанству“, о „угађању“ Богу,
о томе да будете плодни у сваком добром делу, и да растете у познању Бога.
Али сама снага долази по сили славе Божије. Јачајући сваком снагом по сили славе
његове (Кол 1 11). У Колошанима 2 6-7 изражава такође две духовне воље и делатности у процесу спасења: Како, дакле, примисте Христа Исуса Господа, тако
у Њему и живите, укорењени и назидани у Њему, и утврђени у вери као што
сте научени, изобилујући у њој са захвалношћу.
Дубина идеје синергије не налази се само у саумирању и састрадавању
са Христом већ и у васкрсењу са Њим. У Колошанима 3 1 ап. Павле пише: Ако
сте, дакле, васкрсли са Христом, тражите оно што је горе где Христос седи с
десне стране Бога. Апостол Павле наставља служећи се многим саветима у
императиву, у трећој глави: Умртвите, дакле, удове своје који су на земљи: блуд,
нечистоту, страст, злу похоту и лакомство, што је идолопоклонство (5). А
сад одбаците и ви то све (8). Потом заповеда (4 2) да не престају са молитвом и
бдењем.

Прва и Друга Посланица Солуњанима
У Првој посланици Солуњанима ап. Павле наставља о другом виду процеса искупљења који се односи на дело вере (1 3), изражавајући забринутост
да наш труд [не] буде узалуд (3 5) и саветује: Чврсто стојите у Господу (3 8) и
будите обучени у оклоп вере и љубави (5 8). Још изискује да се све испитује те да
се држи оно што је добро, уздржавајући се од свакога зла (5 21-22). У 3 10 ап. Павле
пише: Ноћ и дан најусрдније се молимо Богу да видимо лице ваше и да допунимо
оно што недостаје вери вашој. Зашто је потребно да се испуне недостаци вере
ако је „само“ вера једини критеријум спасења, како то сматрају одређене школе
теологије укорењене у традицији Реформације? У 4 3-4 ап. Павле занимљиво
пише: Јер је ово воља Божија: светост ваша, да се чувате од блуда, и сваки од
вас да зна држати своје тело у светости и у части. Овде је освећење циљ
духовоног живота у Христу, а посебно су значајни изрази држати тело своје
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у светости и чистоти. Овакав језик изражава динамизам синергичког процеса
искупљења. У 5 9 ап. Павле користи израз да добијемо спасење. У Другој посланици Солуњанима 2 14 ап. Павле служи се изразом: Да задобијете славу Господа
нашега. У Другој Солуњанима 1 11 ап. Павле се моли да буду удостојени звања
и да Господ испуни сваку благу намеру доброте и дело вере у сили.

Прва и Друга Посланица Тимотеју
У Првој посланици Тимотеју 1 5-6 читамо: А циљ заповести јесте љубав
од чиста срца и савести добре и вере нелицемерне, од чега неки одступише и
скренуше у празнословље. У 1 18-19 поново је употребљена слика борбе: Ову ти
заповест предајем, сине Тимотеје, сходно пређашњим пророчанствима о теби
да по њима ратујеш добар рат, имајући веру и добру савест, коју неки одбацивши претрпеше бродолом вере.
У Првој Тимотеју 2 1-4 пружа исти интензитет духовног деловања који
се налази и у монашкој и подвижничкој литератури: Молим, дакле, пре свега
да се чине мољења, молитве, прозбе, благодарења за све људе, за цареве и за
све који су у власти, да тих и миран живот поживимо у свакој побожности и
честитости. Јер је ово добро и угодно пред Спаситељем нашим Богом, који хоће
да се сви људи спасу и да дођу у познање истине. Исто истицање се наставља и
у 4 7-10, нарочито у речима вежбај се у побожности и јер за то се и трудимо и
бивамо срамоћени. У Првој Тимотеју 6 11-12 поново наглашава „борбу“ којом се
„хвата“ за оно што је стварно извршено у делу спасења. Бори се добрим подвигом вере, хватај се за живот вечни у који си и позван. А у стиху који претходи
овоме је заповест: Иди за правдом, побожношћу, вером, љубављу, трпљењем и
кротошћу. Какво духовно значење могу да имају речи иди за правдом уколико
не показују да иако је „праведност Божија“ утврђена у Христу Исусу, ми и
даље морамо непрестано да се боримо у духовној борби не би ли задобили ову
„праведност“? Већ је у Првој Тимотеју 5 9 јасно је да су „удовице“ одређених
година имале посебно место унутар духовног живота Цркве: Да се упише међу
удовице. Где да се упише? То је очито једна посебна активност унутар духовног живота Цркве у коју су биле укључиване удовице, један посебан облик
духовне активности који је постојао већ у најранијем животу Цркве.
У Другој Тимотеју 1 6 јасно се јављају и објективна реалност дара искупљења и субјективни индивидуални труд неопходан да се „задобије“ ово
дело спасења: Напомињем ти да разгореваш благодатни дар Божији који је у
теби. О синергији у делу спасења говори се у 2 11-12 са давањем великог значаја
речи „ако“. Истинита је реч: ако с Њим умресмо, с Њим ћемо и живети; ако
трпимо, с Њим ћемо и царовати; ако ли се одрекнемо, и Он ће се нас одрећи.
У 2 21 светост је условљена самоочишћењем. Ако, дакле, ко очисти себе од
ових, биће суд за част, освећен и користан домаћину, припремљен за свако
добро дело. У 2 22 поново нас саветује: Бежи од младалачких жеља, а држи се
правде, вере, љубави, мира са свима који призивају Господа од чистога срца. У
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4 7 пут спасења је поново представљен као борба: Добар рат ратовах, трку
заврших, веру одржах.

Посланица Јеврејима
Посланица Јеврејима изобилује мишљу о оба вида искупљења–о делу
Божијем и о духовној борби човековој. У 3 14 језик је прецизан: Јер смо постали заједничари Христови, само ако првобитну веру до краја чврсто одржимо. У 4 1 идеја је слична: Бојимо се, дакле, да неко од вас, док још важи обећање
за улазак у починак његов, не помисли да је одоцнио. Идеја „одласка у починак“
наставља се и у 4 11: Постарајмо се, дакле, да уђемо у тај починак, да не би
ко пао по истом примеру непокорности. У 6 1 говори се о почетку процеса искупљења коме се придружује савет похитајмо ка савршенству. У 6 11 мора се
показати ревност ради остварења наде све до краја. Такво саветовање може се
наћи у читавој Посланици Јеврејима. У 10 22-23 стоји: Приступајмо истинитим
срцем и држимо се чврсто у исповедању наде без колебања
У 11 1 дата је дефиниција вере: А вера је основ свега чему се надамо, потврда ствари невидљивих (Έστιν δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις, πραγματων έλεγχος
ου βλεπομένων). Ова дефиниција вере је често прелако одбацивана. Ово је веома
дубока мисао, посебно када се сагледава у свом оригиналном изразу, на грчком
језику. Вера је основ стварности на којој почива „нада“ хришћанске побожности. У тој стварности садржи се сам доказ, потврда Царства Божијег. Цела једанаеста глава открива да је „вера“ била жива и под „старим законом“, иако је вера у
Христа дубљег онтолошког значаја пре свега зато што је утемељена на новој
стварности која није била доступна под „старим законом“. Након дугог увода
који обилује примерима „вере“ под „старим законом“, Посланица Јеврејима
у 12 1 пружа један савет који се тиче духовног делања нове вере. Зато и ми,
имајући око себе толики облак сведока, одбацимо свако бреме и грех који нас
лако заводи, и са стрпљењем хитајмо у подвиг који нам предстоји. Стварност
„дисциплине“ је наглашена у Посланици Јеврејима, нарочито у 12 7: Подносите
карање. А да се може остати без благодати Божије јасно је из 12 15.

Прва и Друга Посланица Петрова
У Првој посланици ап. Петра 1 9 није сам почетак вере или вера уопште оно
што има за своју последицу спасење, него је управо крај вере тај којим се „прима“ спасење. Очишћење и послушање јесу доминантне теме у Првој посланици ап. Петра: Душе своје очистивши Духом у послушању истине за братољубље
нелицемерно, од чиста срца љубите једни друге искрено (1 22). Процес узрастања
у духовном животу наглашен је у 2 2:...да ...узрастете за спасење. О „борби“ између страсти и душе говори се у 2 11: Љубљени, молим вас као путнике и странце, да се чувате од телесних жеља, које војују на душу. У Другој Петровој 1 4 изре-
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чена је дубока богословска мисао. Обећања која је Бог дао велика су и драгоцена.
Трулежност је дошла у свет због похоте, а човеку је дато не само да се избави од
трулежности већ и да постане причасник и заједничар у Божанској природи.
Ово је идеја која се развила у ранохришћанској богословској мисли, идеја на
којој је утемељено учење о θέωσις–у, о обожењу. Кроз које су нама дарована
драгоцена и превелика обећања да кроз њих постанете причасници божанске
природе, избегнувши похотну трулеж у свету. Стога смо у наредним стиховима
саветовани да се старамо за своју веру, како би могли духовно да узрастамо. И
управо на ово уложите сву ревност па пројавите у вери вашој врлину, а у врлини
знање, а у знању уздржање, а у уздржању трпљење, а у трпљењу побожност, а у
побожности братољубље, а у братољубљу љубав. (2 Пт 1 5-7)
У Другој Петровој 1 10 спомиње се призвање и избор. И у самом том тексту,
човек се подстиче да буде „вредан“ како би утврдио овај „призив и избор“: Постарајте се још већма да своје призвање и избор утврдите. У 2 20-22 отпадање од
„пута праведности“ није само могуће, већ се и догађа, и то је још горе него да
човек уопште није спознао „пут праведности“. Текст говори и о онима који су
задобили „пуно познање Господа“. Јер ако они који побегну од нечистоте света
познањем Господа и Спаса Исуса Христа, опет се у њих заплету и буду надвладани, бива им потоње горе од првог. Јер боље би им било да не познаше Пут правде, неголи кад га познаше што се вратише од предате им свете заповести.
Њима се догодило оно што вели истинита пословица: Пас се враћа на своју
бљувотину, и: Свиња се окупала па се у блату ваља.

Посланице св. апостола Јована
У три посланице св. ап. Јована сусрећемо исти језик, исту стварност
два вида искупљења. Исто „ако“ је присутно у њима, исто наглашавање потребе очишћења (в. 1 Јн 3 3), исти језик о „угађању Богу“ и исто наглашавање
„држања заповести“ и „негрешења“. Постоји органска веза између љубави према Богу и држања Његових заповести–држања свих Христових заповести.

Посланица апостола Јакова и Лутерова оцена
Лутеров став према Посланици ап. Јакова добро је познат. Заправо, Лутер је на крај немачког издања Библије ставио не само Посланицу Јаковљеву, него и Посланицу Јеврејима, Посланицу Јудину и Откровење. А његов
критеријум био је да им недостаје јеванђелске „чистоте“. Он није био први
који је ово учинио. Његов колега из Витенберга, коме се Лутер касније окренуо, Карлштат, направио је разлику између књига Старог и Новог завета пре
него што је сам Лутер предузео активност. Почетком 1520. год. Карлштат је
поделио целокупно Св. писмо на три категорије: libri summae dignitatis у које је
Карлштат уврстио Петокњижје и Јеванђеља, libri secundae dignitatis у које је уврс-
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тио Пророке и петнаест посланица и libri tertiae dignitatis.
Лутер је одбацио богословско учење Посланице Јаковљеве, али ју је из
нужде оставио у немачком издању Библије само као неку врсту додатка (апендикса). На крају Лутеровог предговора његовом издању Библије на немачком,
а који је изостављен у потоњим издањима, пише на немачком језику свог
времена: „...из тог разлога је Посланица Јаковљева једна потуно безвредна посланица, јер она заиста нема никакве Јеванђељске вредности у себи“. Лутер ју је
богословски одбацио „јер она даје за право делима потпуно супротним Павлу
и другим књигама Св. писма... пошто, иако подузима да поучава хришћане,
ни једном не спомиње страдање, Васкрсење, Дух Христов; спомиње Христа два
пута, али не учи ништа о Њему. Она назива закон законом слободе, док га ап.
Павле назива законом ропства, гнева, смрти и греха“.
Лутер је чак додао реч „само“–а11еin–у Посланици Римљанима 3 28 испред
речи „вером“ како би побио речи у Посланици ап. Јакова 2 24: Видите ли, дакле,
да се делима оправдава човек, а не само вером? Штавише Лутер је постао врло
агресиван и дрзак у својим одговорима на критике због додавања речи „само“
у текст Библије. „Ако ваш паписта чини непотребну пометњу због речи sо1а,
а11еin, одмах му реци: ‘Доктор Мартин Лутер вам каже: Паписти и магарци су
исти, sic volo, sic jubeo, sic pro ratione voluntas. (тако хоћу, тако наређујем, нека тако
моја воља буде разлог). Јер ми не желимо да будемо ученици и следбеници паписта, него њихови учитељи и судије.“ Лутер наставља подругљивим тоном
покушавајући да опонаша ап. Павла у писму у коме даје одговор својим противницима. „Да ли су они доктори? И ја сам. Да ли су учени? И ја сам. Да ли су
проповедници? И ја сам. Да ли су теолози? И ја сам. Да ли су философи? И ја
сам. Да ли су писци књига? И ја сам. А хвалићу се и надаље: Ја могу тумачити
Псалме и Пророке, што они не могу. Ја могу да преводим, а они не могу... Зато ће
реч а11еin остати у мом Новом завету и ако све папе–магарци побесне и полуде
неће моћи да избаце ту реч.“ У неким немачким издањима реч “а11еin” је чак
одштампана крупним словима! Неки критичари Лутеровог превода оптужују
га за намерно нетачно превођење како би подкрепио свој сопствени теолошким став. Почетком 1523. год. др Емсер, Лутеров противник, тврдио је да Лутеров превод садржи „хиљаду граматичких и хиљаду и четристо јеретичких
грешака“. Ово је преувеличано, али остаје чињеница да постоје бројне грешке
у Лутеровом преводу.
Заправо читава реформација у свом држању према Новом завету се по
овом питању директно противи светом Августину, који је веома поштован од
стране теолога реформације и од кога су они узели основу за нека своја теолошка гледишта, посебно о предестинацији, првородном греху и неодољивој
благодати код Лутера и Калвина. На ову тему, као и на многе друге, не постоји
додирна тачка између Лутера и Калвина са једне стране и светог Августина с
друге. Свети Августин је писао: „Не бих веровао јеванђељу да није потврђено
ауторитетом Цркве“. Треба истаћи да се Калвин није освртао на Посланицу
Јаковљеву.
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Лутер је запао у апстрактност једне пасивне праведности, био је тако
гневан због свог монашког искуства у вежбању у оном што је називао „праведност дела“, тако заокупљен покушајем да створи посебно значење једној
нити у мисли ап. Павла, да је превидео сам темељ на коме настаје богословска
мисао св. ап. Јакова–а то је иницијатива и воља Божија. Лутерова критика да
ап. Јаков не спомиње страдање, васкрсење и Дух Христов је бесмислена, јер
су његови читаоци познавали апостолско предање–није, дакле, било потребе
помињати саму срж и темељ живе вере која је била позната онима који су Посланицу читали. Таква Лутерова критика показује огромни недостатак за разумевање историјског живота ране Цркве, јер је Црква у то време постојала, а
посланице су писане у Цркви и за Цркву. Историјски, Црква је постојала пре и
једног написаног текста „Новог завета“. Црква је живела усменом традицијом
примљеном од апостола, што се јасно види на страницама Новог завета.
Сама основа богословског гледишта ап. Јакова јесте воља Божија. У 1 17-18
ап. Јаков пише: Сваки дар добри и сваки поклон савршени одозго је, силази од Оца
светлости, у којега нема изменљивости ни сенке промене. Јер нас је драговољно
родио речју истине да будемо као првина од његових створења. У 4 15 ап. Јаков
пише: Уместо да говорите: Ако Господ хоће, и живи будемо, учинићемо ово
или оно. Једна теолошка мањкавост у тексту Посланице ап. Јакова јесте у 4 8:
Приближите се Богу, и Он ће се приближити вама. Узета сама за себе она има
примесу пелагијанства . Овакви изрази могу се често сусрести и у монашкој
и аскетској литератури. Али значење и у Посланици и у монашкој и аскетској
литератури мора се схватити у ширем контексту. Када је синергизам процеса
спасења заузео место у човековом срцу, тада је егзистенцијална узајамност благодати и одговора на њу тако динамична да је могуће, као што се и дешавало,
да неко користи такве изразе, јер се подразумева да је Бог иницијатор свега и да
благодат увек делује у људском срцу, у свим дубинама како унутрашњег тако
и спољашњег човековог живота. Текст Посланице ап. Јакова мора се схватити у
контексту 1 18 и 4 15. Штавише, треба приметити да овом тексту претходи: Покорите се, дакле, Богу. У „покоравању Богу“ већ постоји однос, однос који претпоставља Божију иницијативу и човеков одговор.
Посланица ап. Јакова садржи многе изразе који ће се примењивати и
у монашком и аскетском животу: искушење (1 14), страдање (4 1), очишћење,
исцељење, самопонизност (4), као и трпите и тугујте и плачите (4 9). Речи
осуде упућене богаташима (в. 5 1-6) сежу до монашког завета сиромаштва.

Живот ране Цркве
Живот ране Цркве као што описују Дела апостолска је тако јасан да није
потребна никаква анализа или представљање текста како би се показало да је у
својој суштини духовност истоветна монашком или аскетском хришћанству.
Такође треба споменути и живот светог Јована Крститеља. „Добро је утемељено мишљење проучаваоца монашких извора, попут Дом Германа Морина, који
указује на очигледан парадокс: није толико сам монашки живот био новина
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крајем трећег и почетком четвртог века, већ је то пре био живот који је прилагођаван свету од стране масе хришћана тога времена након престанка гоњења.
Монаси заправо нису чинили ништа друго, до што су чували нетакнутим–усред измењених околности–првобитне идеале хришћанског живота ... Постоји
још један непрекинути ланац који иде од апостола преко отшелника и касније
киновита, а чији се идеал, мање нов него што изгледа, распространио тако брзо
из Египатске пустиње крајем трећег века. Тај ланац сачињавали су мушкарци
и жене који су живели у сталном подвигу и целомудрености и који никада нису
престали да буду прослављани у древној Цркви.“
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