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Abstract: Дионисије говори о „осуштаственим тајнама“ Госпоњег човекоуа, 
а свети Максим Исповеник у својој схоији овај израз тумачи као огађаје везане 
за Госпоње Овапоћење као што су га, тру, хо по вои, уазак кроз затворе-
на врата, васкрсавање мртвих и сично. Извојен из ширег контекста Максимо-
вог огосова, овакав Дионисијев став и могао ити схваћен искучиво кроз 
разеена историјска ејства Госпоње огочовечанске ичности. Аутор, зато, 
анаизира питање: а и се Дионисијеве речи „осуштаствене тајне“ тичу и на-
шег огосужено-симвоичног постојања, ии је ове искучиво реч о тајнама 
огочовечанске ичности које су се појединачно есие пре ве хиае гоина? 
Закучује а нам Максимова огосовска појашњења, ата на ругим местима 
његових Схолија, ају за право а стварност која се крије иза Дионисијевог израза 

— осуштаствљене тајне, иентификујемо са тајновоственим христоошким на-
чинима јерархијског постојања Цркве.
Key words: христоогија, огосужени симвоизам, тајна Цркве, Дионисије Аре-
опагит, свети Максим Исповеник.

Каа Дионисије говори о „осуштаственим тајнама“ (οὐσιώδη μυστήρια) 
(Migne, 1857а, 640C) Госпоњег човекоуа, Максим, у својој схоији, 

овај израз тумачи као огађаје везане за Госпоње Овапоћење као што 
су га, тру, хо по вои, уазак кроз затворена врата, васкрсавање 
мртвих и сично (вии Migne, 1857, 216BC). Извојен из ширег кон-
текста Максимовог огосова, овакав Дионисијев став и могао ити 
схваћен искучиво кроз разеена историјска ејства Госпоње ого-
човечанске ичности. Зог тога нам се намеће суштинско питање: а и 
се Дионисијеве речи „осуштаствене тајне“ тичу и нашег огосужено-
симвоичног постојања, ии је ове искучиво реч о тајнама огочове-
чанске ичности које су се појединачно есие пре ве хиае гоина? 
Наравно а нам Максимова огосовска појашњења на ругим мести-
ма његових Схоија, итекако, ају за право а стварност која се крије 
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иза Дионисијевог израза — осуштаствљене тајне, иентификујемо са 
тајновоственим христоошким начинима јерархијског постојања Цркве, 
што ћемо и показати на страницама које сее.

Темее најширег сагеавања есхатоошко-историјских имензија 
постојања света, можемо наћи у Дионисијевој христоогији. Ако исмо 
пренереги овај крајеугаони камен његовог учења, она и се могућности 
есхатоошко-историјских имензија постојања кретае у нејасним и, у 
крајњем сучају, оригенистичким хоризонтима. Многи аутори траже и 
вие пореко готово сваке имензије Дионисијевог учења у разичитим 
неопатоновско-фиософским, ии пак магијским утицајима времена у 
коме је живео, што је још јеан о разога зог кога морамо указати на 
значај, управо, Дионисијеве христоогије. Указаћемо на чињеницу а пре-
ма Дионисијевом учењу свако створено јестество има свој прирони узрок, 
истрајност и ци у зајеници са Христом, те а есхатоошко-историјске 
имензије постојања, унутар Христове ичности, чине огоустановено 
јеинство свекоиког постојања. На тај начин можемо оправати бого
службену опипљивост христоошких стварности Буућег Века о којој 
Дионисије говори кроз све своје списе.

У приказу Дионисијевог света анђеа каквог нам описује о. Георгије 
Форовски, „анђески свет закања Бога за човека. Директан пут није 
остварив, и то указује на оређену нејасноћу у Дионисијевим христоош-
ким иејама. Он говори о Христу реативно ретко…Ораз Богочовека 
није центрана тачка Дионисијевог уховног опита“ (Форовски, 2009, 
стр. 261). Не овоећи у питање неоспорни огосовски ауторитет о. 
Георгија Форовског и по питањима оноса есхатоогије и историје, со-
они смо исказати извесне неоумице зог поменутог цитата. Као прво, 
остаје нејасан поменути израз „реативно ретко“. Моги исмо на исти 
начин окарактерисати многа светоотачка еа. У истом смису остаје 
нам нејасан исказ о. Георгија а образ Богочовека није централна тач
ка Дионисијевог духовног опита. На страницама које сее, указаћемо на 
могућност ругачијег приступа Дионисијевој христоогији у којој не мо-
жемо ни замисити хришћански живот ез ичности Богочовека1.

Најпре, морамо поменути а Дионисије користи израз богословље 
и као израз најуже повезан са огађајем Христовог Овапоћења јер, 
1 Став који заузимамо није просто опонирање тако веиком и важном огосовском ау-

торитету какав је ио и остао о. Георгије Форовски, већ је, како већ рекосмо, наста-
вак истраживања којима се и он авио, аи истраживањем оста непопуарним, зог 
тога што су многи запани и неки источни огосовски аутори суећи по изгледу при-
ступаи Дионисијевим списима са већ формираним мишењем о његовом огосову. 
Мишења смо а је зог тога и о. Форовски овео у питање Дионисијеву Христоогију. 
Наш порив покреће Максимов неизрецив огосовски тру а Дионисија прикаже у 
сасвим ругачијем, екисиоошком, а не инивиуаистичком свету, и а притом не 
изнесе нити јеан усиљени огосовски став којим и ранио Дионисијев огосовски 
ауторитет по сваку цену.
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како рече: „Оно што је најочигеније у читавом огосову, оносно, 
у уском огосазању Исуса, јесте неисказиво (сваком) речју и незна-
но (сваком) уму па и самом првом о презвитерујућих анђеа“ (Migne, 
1857а, 648A). Рорем потпуно превиђа ово Дионисијево оређење појма 
богословље, тако а Рорему мањкају оговарајућа екисиоошка поазиш-
та и исхоишта како старозаветног и новозаветног, тако и огосуженог 
(тајновоственог) сагеавања Дионисијевог огосова, чиме се мето 
Роремовог указивања на разичита значења појма богословље не разикује 
о општеприхваћеног метоа критичко-историјског иентификовања 
разичитих текстуаних места у којима се овај појам појавује (Rorem, 
1984, стр. 14–22). Проематичност оваквог приступа ежи у потпуно 
неоавезујућем значењу самог појма богословље.

Међутим, Дионисијев појам богословља које, како виесмо, везује 
за „уско огосазање Исуса“, оавезује нашу пажњу и чињеницом а 
је огосове по њему неовојиво о појма богодејство, као у речима 

„огоејство је возгавење огосова“ (Migne, 1857а, 432B), тако а је 
огоејство неовојиво и о „уског огосазања Исуса“ који је, како 
Дионисије рече, „читаво огосове“. Ово нас приижава поменутом 
Максимовом тумачењу иијског хоризонта огоименовања именом 
Христос као огоименовања тајне Христове. У наставку ћемо вие-
ти како Дионисијев приступ тајни Христовој не може а се замиси 
ез њене истинске, оносно свештене прирое, што још више оговара 
максимовској „Тајни Христовој“.

По Дионисијевом учењу, Бог Отац је „изворно ожанство“, а Исус и 
Дух су „огороног ожанства огоизанци (Θεόφυτοι)…и насуштин-
ска светиа“ (Migne, 1857а, 645B). Описујући атриуте приоате Божјем 
ићу у писаном огосовском насеђу, Дионисије атриут „човекоуно“ 
тумачи у контексту потпуне и истините ипостасне зајенице, јене о 
ичности Свете Тројице и „уске посењости“ коју је Бог призвао к 
сеи и „поставио горе“, и о које је „прости Исус“ неисказано ио сазан, 
примивши као вечан временску имензију, при чему је он као насуштин-
ски очувао такво сјеињење „неизмењиво и несмешиво (της ἀμεταβόλου 
καὶ ἀσυγχύτως)“ (Migne, 1857а, 592B). (Оговарајућа Максимова схоија 
упућује између остаог и на апостоско пореко израза „ἀσυγχύτως“ — 
несмешиво)2. Исусово човекоуно „потпуно и неизмењено постојање“, 
Дионисије исказује у смису „осуштаствених тајни“ (Migne, 1857а, 640C) 
које се, по Максиму, тичу овапоћења, јер се Дионисије супротстава 
геишту по коме се отеотворење есио привино (вии Migne, 1857, 
216BC). Исусово „мужно“ осуштаствење примамо тајанствено, аи нам 
остаје незнано на који начин се о „евичанских крви“, мимо прирое, 

2 Вии Migne, 1857, 196D. Да Бог у Христу остае неизмењен (ἀμεταβόλως) вии Migne, 
1857а, 181C. и ἀμετάβλητος ко Migne, 1857, 57A.
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есио очовечење, нити како су Њему, хоајућем по „мокрој и немирној 
суштини“, остае непоквашене ноге и поре теесне тежине, као ни мно-
го ругог што је приично „натприроној Исусовој фисиоогији“ (Migne, 
1857а, 648A), тако а и Дионисијев израз „мужно огоејство“, Максим 
тумачи као Христово очовечење у коме је Бог „уући у теу, ејствовао 
ожанске тајне“ (Migne, 1857, 57A).

Сеећи христоошки моменат који Дионисије тумачи јесте Госпоње 
име Анђео Великог Савета. Дионисије навои а Исаија (у 9, 6) Госпо-
а назива Анђелом зог „свештенопројавног уређења Његовог орое-
атног оаска“3. Максим уз то навои а се Госпо Исус Христос као 
човек потчињује анђеима, што значи а се потчињује изоражењима 
Бога Оца која ивају кроз анђее (Migne, 1857, 57D), оајући Матејево 
свеочанство о приступању и сужењу анђеа Госпоу посе кушања 
у пустињи (Мт 4, 11) (Migne, 1857, 60B). Максим уз то преупређује и 
питање о потреи присуства анђеа уз већ присутно Христово ожан-
ство, оговарајући а Свето Писмо посвуа говори а „Бог кроз анђее 
чуоејствује“ (Migne, 1857, 60B). Божанска сотириоогија не укиа Ису-
сово име Анђела Великог Савета (којим га именује пророк Исаија, јер 
нам Он „јава што је чуо о Оца“ (Migne, 1857, 181D)), зог чега морамо 
имати у виу управо речи Госпоње: „О саа ћете виети нео отворено 
и анђее Божије како узазе и сиазе на Сина Човечијег“ (Јн 1, 51), као на 
Анђела Великог Савета, јер је Госпо и творац и Узрок анђеа.

Наае, Дионисије назива Исуса „Очевом светошћу која јесте, 
светошћу истинитом која освећује сваког човека који оази на свет“ 
(Јн 1, 9), и „кроз коју имамо приступ начаосветосном Оцу“ (Migne, 
1857а, 121A). И, по Максиму, не освећује се свако о Логоса, него „многи 
преивају не(пр)освећени и по познању непричасни светости“ (Migne, 
1865а, 1336B), ок je причасник светости Логоса онaj, који „по сопственој 
вои (κατ᾽ οἰκείαν γνώμην) оази у истински свет врина“ (Migne, 1865а, 
1336B).

Као творачки Узрок, Госпо Исус Христос по Дионисију јесте и На-
чао сваке јерархије, аке и нееске и земаске, и Он не укиа ни јену 
о јерархија (нити нееску, нити земаску), већ их показује као ва краја 
постојања помирена у Његовом начину огочовечанског постојања. Бо-
госужена траиција Правосавне Цркве чува ову имензију у 9. песми 
катавасије „Отворићу уста моја…“ и то у речима: „…сакупивши разеене 
прирое…“4, ии пак у речима стиховње стихире: „Испунио си ажени 
Очево аговоење, сјеинивши горње (стварности) с оњим, вазнео си 

3 Migne, 1857а, 181D. Максим за пројавно уређење Анђеа Веиког Савета навои Јованове 
речи: „ојавио сам твоје име уима“ (Јн 17, 6).

4 Зборник црквених богослужбених песама, 2009, стр. 692 — Канон, 9. песма, Среа 
Препоовења, 4. нееа по Пасхи.
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се у сави к првим (стварностима)“5, ии у речима: „(Са) горњим и оњим 
(ићима) саа скупа се весеимо…“6, ит.

Другу важну христоошку имензију Дионисијевог огосова наа-
зимо у речима: „Шта и ко рекао о мироточивом човекоуу по Христу? 
По њему не учимо више а ратујемо, нити са соом, нити са ругима, нити 
са анђеима, него да и са њима садејствујемо божанске (тајне), по про
мислу Исусовом који све у свему дејствује и ствара мир неизрециви и од 
века предодређени, поново нас мирећи себи, и у себи, Оцу.“ (Migne, 1857а, 
953AB) О овој свези мира између Госпоа, уи и анђеа, Максим оаје: 
„Онај који не ратује са соом, (то је онај) који је огосу потчинио гнев и 
жуњу. А мири се са уима (онај) који је јено мишење (τὴν γνώμην μίαν) 
стекао према свима. И ко свој ум ржи посушним према (стварностима) 
покретаним кроз анђее, тај је и са анђеима постигао мир“ (Migne, 1857, 
400AB). Да се мир, о коме је ове реч, не оноси ни на какву нецрквену 
стварност, виимо из управо поменутих Дионисијевих речи: „…него да 
и са њима садејствујемо божанске (тајне), по промислу Исусовом који 
све у свему дејствује и ствара мир неизрециви и од века предодређени…“ 
Максим на оговарајућем месту тумачи ову огосужену имензију 
речима схоије: „То јест, а поштујући ожанско, савршавамо исто 
огосужење и покоњење са њима (анђеима).“7 Иентичну огосуж-
ено-симвоичну стварност наазимо и у моитви Маог вхоа: „…нека 
са вхоом нашим уе и вхо твојих светих анђеа…“ Богоустановени 
огосужени онос анђеа и уи наазимо и у Дионисијевим речима: 
„…најожанственије уређење нанееских суштина није ио у незнању 
најогоначанијег Исуса снисхоећег за (наше) освећење, (него) умује 
Њега свештено у (Његовим) људским (стварностима) зог ожанске и 
неизрециве ороте, и, о Оца, о Сее и Духа освећеног геајући, сро-
но вие начао које каа у свему ејствује, непромењиво остаје. Оате и 
преање свештених симвоа (чини, а) освећеном миру постава сера-
фиме, неизмењиво признајући и приказујући Христа у потпуном по нама 
и истинитом очовечењу, и што је још ожанственије, а се свето миро 
користи у сваком свештеном савршавању јасно показујући, по Речи, а 
освећени освећује, као вечно исти по сваком огоначаном ороејству.“ 
(Migne, 1857а, 481D–484A)

Најза, у огосуженом смису треа сагеавати Дионисијево инси-
стирање на Христовом уређењу начина постојања јер је Христос „Тво
рац символа“ (Migne, 1857а, 428B). Зог тога је веома важна чињеница а 

5 Зборник црквених богослужбених песама, 2009, стр. 720 — Стиховње стихире, Четвртак 
јутрење, нееа 7. по Пасхи.

6 Минеј за децембар, 1984, стр. 554. — 29. ецемар, икос, посе шесте песме канона.
7 На овом месту Максим очигено по множином заменице „αὐτοῖς“, има у виу и анђее 

и уе јер Дионисије претхоно говори у том контексту. Вии Migne, 1857, 400B.
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Максим у Христу вии сјеињеним и природни закон, и писани закон, и 
закон благодати, јер је Христос Творац свега и Творац закона природе, 
а као Промислитељ и Законодавац, и у речима мудро и у Духу, односно 
благодати; Он је и крај закона (Рим 10, 4), односно писаног закона ду
ховно умованог, али и Измиритељ свега са Богом (Migne, 1865а, 308BC). 
Зог тога „вапи (и) творевина кроз створења у њој и ојавује (на свој 
начин) онима који могу умно чути сам узрок, тројично појан (τριαδικως 
ὑμνουμένην)“ (Migne, 1865а, 296C).

Својим огочовечанским присуством Дионисијев Христос историјске 
огађаје чини новим, јер свако ко је учествовао у зајеници историјског 
живота Госпоа Исуса Христа, постао је огосужени ео оазећег Цар-
ства. Свака твар која је оша у оир са Њим постаа је огоустановена 
огосужена твар. Тако на пример, тајну савршења мира Дионисије са-
геава на христоошки начин. Миро је сазано из више мирисних ее-
мената; аи уући ескрајно по прирои, јер је на симвоичан начин 
езгранично, оно се показује као саставено из много агоуханих ми-
риса тако а Дионисије миро овои у везу са самим „најожанственијим 
Исусом“ који је „насуштински агоухан“, и као што агоуханијем ои-
ше сваки онај који узима уео у светој тајни свештања мира, тако смо уве-
рени а Исус агоуханијем испуњује ум наш, умно разеујући ожанска 
заовоства (Migne, 1857а, 477C). Зог тога је Исус „извор агоуханих 
ожанских прихватања (ἀντιλήψεων)“ (Migne, 1857а, 480A), тако а је о 
Њега и „мирис знања Његовог које се јава кроз нас у сваком месту“ (2Кор 
2, 14). Даке, Тајна Отеотворења Бога Логоса огосужено се открива 
као Тајна спасења сваког ића које оази у огосужени онос са ого-
човеком Христом.

Истовремено Дионисије христоогију постава на параигмама пав-
овског огосова. Имајући у виу речи апостоа Пава о крају његовог 
апостоског живота као о завршетку трке коју је трчао (2Тим 4, 7), 
Дионисије на павовски начин исказује узвишену параигму постојања 
у Христу. Христос по Дионисијевим речима јесте и „творац такмичења 
(ἀϑλοϑεσίας δημιουργός) (који је) као муар поставио правиа (такмичења)“ 
(Migne, 1857а, 401D). Он је као Творац такмичења заправо први такми-
чар који је иза сее у свештеним „законопоожењима“ установио на-
чине хођења Његовим „божанским траговима“ тако а се такмичар „у 
богоподражатељном такмичењу бори са енергијама и постојањима која 
се противе обожењу, (и) саумире са Христом греху на тајанствени на
чин крштењем“ (Migne, 1857а, 404A). Ове Дионисијеве речи упућују нас 
на важне гносеоошке оренице; оне почињу огоустановењем свеш-
тених начина постојања као свештеним траговима Христовог земаског 
живота. Отуа и сва огојавања као и Дионисијева огосовствовања 
јасно оишу огосуженим карактером христоошког постојања. С руге 
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стране остаје све оно што Дионисије свои по енергије и постојања која 
се противе обожењу, што ругим речима има значење хоа ка непостојању, 
а што Дионисије и навои као наступање ка стварностима за које се само 
миси а постоје (Вии Migne, 1857а, 436А).

На ругом месту, за Христова тајновоства, Дионисије ће користити 
речи „мужна Исусова огоејства“ (Migne, 1857а, 429C), ии речи „ого-
преано свештено учење и огопоражајно живење његових ученика“ 
(Migne, 1857а, 429CD). Госпо Исус Христос установује омење хеа 
„који се еи, аи се не разеује“. Дионисије у истом смису говори а 
Бог стварајући свет остаје Јеан, јер стварањем света, оносно стварањем 
мноштва, Сам сее не еи. Госпо Исус Христос је, као творац символа, 
оносно творац такмичења у симвоичним огосуженим рањама, 
утврио истине о стварању света и уопште о циу стварања као и сва 
знања која ми зог наших посепаних немоћи не можемо открити при-
роним начином постојања. У Дионисијевом огосову не може се 
развојити тајна о знања, јер ни тајна ни знање не припаају свакоме.

Свештеноначаник свештеним ејствима, описујући чуно наш жи-
вот као иконе, изводи на видело Исуса Христа из Божје скривености у 
потпуно и несмешиво нашој прирои човекоуно очовечење, оаке 
се човекоуно разаје чинећи нас „истински заједничарима Божјим и 
(заједничарима) божанских (стварности)“ (Migne, 1857а, 444CD). При-
хватање миомира испуњује заовоством наше чуо мириса, ако је 
чуо зраво и пријемчиво, и анаогно томе, и наше умне сие, усмере-
не ка „огоејственим мериима“ оговарајућим повратком ума ка о-
жанским стварностима, остижу огоначани миомир и „свештено 
задовољство (της εὐπαϑείας ἱερας)“ (Migne, 1857а, 477D). По Максимовим 
речима: „Писмо очовечује (оно што је) ожанско, називајући (ожанско) 
о (ствари) човечанских“8, јер се по Дионисију „ожанско тео Његово 
назива виивим огојавањем“ (Migne, 1857, 197C). И огосуже-
на пјенија свеоче: „Неописан ожанством, (а) описан теесном тварју, 
жеећи оћи воама Јоранским а се крсти, Њега мисеном чистотом 
примимо: јер жеи учинити оновење свих…“9, ии речи стихире: „Го-
спое, и Јовану си ошао на Јоран као човек, но ниси оступио о пре-
стоа, са Оцем зајено сеећи…“10, као и речи: „С више Отац вопијаше 
ово је Син возуени мој, који се крсти теом у воама јоранским.“11 
Богосужено-симвоично Крштење Госпоње јесте куч откривења 
огоустановености огосуженог симвоизма којим Госпо премуро 

8 „…ἀνϑρωπολογεῖ τὸ ϑεῖον ἡ Γραφὴ ἐκ τῶν ἀνϑρωπίνων αὐτὸ ὀνομάζουσα“, Migne, 1857, 
197BC.

9 Минеј за јануар, 1984, стр. 50. — 3. јануар, Сјеаен.
10 Минеј за јануар, 1984, стр. 218. — 9. јануар, Стихира на Госпои возвах.
11 Минеј за јануар, 1984, стр. 230. — 9. јануар, Стиховње стихире, јутрење.
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ознањује а мимо Његових огосужено-симвоичних преусова 
постојања, Њему нико не може прићи! Ову огосужено-симвоичну 
истину пројавују речи јеванђеисте Јована у огоименовању светости 
ојавујући: „И еше светост истинита која оасјава сваког човека који 
долази на свет“ (Јн 1, 9), што значи а се ојеци „најначаније светости“ 
(Migne, 1857а, 425B) сагеавају кроз конкретан огоустановени начин 
огосуженог постојања. Отуа, као што рекосмо, и Максим указује на 
истину по којој Логос „не просвећује сваког човека који оази на овај 
свет, јер многи остају не(пр)освећени…већ (освећује) сваког човека који 
по сопственој вои (κατ᾽ οἰκείαν γνώμην) оази у истински свет врина“ 
(Migne, 1865а, 1336B).

Поожај христоогије у структури Дионисијевог огосова угавном 
се сматра октринарним, тако а нијеан критичар Дионисијевог „не-
опатоничког“ огосова који се отакао Дионисијеве миси, христо-
огију не сматра важном имензијом његовог огосова. Зог тога о 
њој нико и не говори као о теми која ко Дионисија, итекако, пораз-
умева огосужену Тајну постојања. Тако на пример, Лаут постава 
питања: „Зар (у Дионисијевим еима) није онос између светих тајни 
и овапоћења неоређен? Зар нису свете тајне, које су овеене у тако 
иску везу са неопатонистичким разумевањем теургије као ореа и 
жртве која оезеђује јеинство између огова и уи, свеене на врсту 
магијског клерикализма, као што је приметио Јован Мајенорф?“ (Louth, 
1989, стр. 73) Лаут најза закучује а се Дионисијева христоогија „чини 
неоређеном“ (Louth, 1989, стр. 75). Свакако и овакав став ио оправ-
ан каа и Дионисије у својим (сачуваним) списима, у заиста нејасном 
контексту, помињао ичност Госпоа Исуса Христа. Аи, уући а ово 
није сучај, и а он овоно јасно приказује огосужену прироу Тајне 
личности Господа Исуса Христа, покушаћемо показати а Дионисије 
изузетно христоцентричним огосовем у најширем смису открива 
огоустановене христоошко-јерархијске темее постојања. Наравно 
а Дионисијево инсистирање на свеоухватности ожанског омостроја 
спасења покреће најтежа и најзначајнија питања постојања осоњена и на 
богословље као име за старозаветно преање. Међутим, мишења смо а 
се у приступу његовим списима не треа воити квантитативним присту-
пом помињањима ичности Госпоа Исуса Христа, коико на унутрашњи 
смисао његовог огосова, како то и чини Максим Исповеник.

У наставку раа указаћемо на, за нас неоспорну чињеницу, а постав-
ање сваке јерархије у васти Госпоа Исуса Христа овои у питање 
мишење Јована Мајенорфа, о Дионисијевој „сасвим произвоној еки-
сиоогији“ (Мајенорф, 1996, стр. 84), као и мишења Лаута, Рорема и 
многих ругих, о јеинским темеима Дионисијевог учења о Цркви.
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Дионисије говори и о прироама Христове ичности у контексту чо
векоприродних (ἀνϑρωποφυϊκαῖς) истинских осуштаствења „насуш-
тинског Исуса“ (Migne, 1857а, 1033A), који је, иако се јавио, ипак остао 
„скривен… и у својој п(р)ојави“ (Migne, 1857а, 1069B), навоећи а „ми Ису-
са не оређујемо само по уској прирои, јер није само човек… (већ је) 
науски (аи) и уским (начином) насуштински осуштаствен“ (Mi-
gne, 1857а, 1072BC). Мишења смо а овакав Дионисијев став, по питању 
ожанске скривености и у својој човечанској појави, утиче на о. Георгија 
Форовског а закучи како Дионисије „пренаглашава неизрецивост и 
тајанственост тог јавања“ (Форовски, 2009, стр. 261), не узевши притом 
(по нашем мишењу) у озир сву реаност осуштаствљења као кон-
кретну историјску пројаву Богоејства, иако Дионисије с правом инси-
стира на чињеници а се надсуштински, а опет, на уски начин, есио 
осуштаствење. Тако, с јене стране, Овапоћењу Сина Божијег није 
претхоио „сасуштаствење“, аи је он, ипак, постао истински човек; 
с руге стране, иако је постао истински човек, он се овапотио насуш-
тинским начином, оносно начином који је изнад начина нашег суш-
тинског оаска на свет. Уз то чињеница је а се, како Форовски рече, 
инсистирање на неизрецивости и тајанствености јављања Госпоа 
Исуса Христа наази на многим новозаветним местима као нпр. и у не-
оумицама апостоа попут оних у речима: „…тоико сам времена међу 
вама, а ниси ме познао Фиипе?“ (Јн 14, 9), ии пак речима: „…ако не ви-
им у рукама његовим место12 о кинова и не ставим прст свој у траг о 
кинова, нећу веровати.“ (Јн 20, 25)

Онтоошки проем на који наиазимо у жеи а „схватимо“ свеоп-
ште тајне ожанске икономије спасења наазимо у воструким ејствима 
Исусове ичности. Тако, нпр. Максим науско очовечење тума-
чи као рођење о Дјеве, а на уски начин тумачи, у утрои временско 

12 Оговарајућа реч грчког текста је „τὸν τύπον“, ок у ругим верзијама текстова у Nestle-
Аland-овом изању наазимо речи „τὸν τόπον“, и „τοὺς τύπους“. Ми смо се оучии за 
реч „τὸν τόπον (место)“ као најприканију, иако и можа најои прево ове речи мо-
гао ити отисак, траг у смису знакова места на којима је Госпо прооен. Раи се о 
јеној о много проематичних речи у српском превоу Новог завета, зато што „ране 
о кинова“ (иако у грчком језику најпре реч „ἡ πληγή“ означава рану) у говорном језику 
поразумева постојање теесне поврее. У црквеносрпском превоу појавује се реч 
јазва која означава и рану, аи и траг од ударца, ожиљак, модрицу, тако а у том смеру 
и треа превоити грчку реч „τὸν τύπον“. Неко и зог превоа ове речи, речју рана, мо-
гао поставити питање: а и је Тома у теесном созерцању ожанске ичности Госпоа 
Исуса Христа имао на рукама остатке крви, оносно, а и су ране Госпоње по Његовом 
Васкрсењу зарасе ии не? Ако су зарасе, таа нису више ране, а о ругој могућности 
и а не говоримо. Управо с тим значењем Госпо и говори Томи: „Принеси (φέρε) прст 
свој ове и вии моје руке и принеси (φέρε) руку своју и стави у рера моја (ок мој-τὴν 
πλευράν μου)…“ (Јн 20, 27) Најза, ако и и имао сумњу, Тома не и имао потрее за при-
ступом Теу Госпоњем, а ране Госпоње нису зарасе. Истовремено треа имати у виу 
и речи апостоа Пава: „Сеје се тео ушевно, (а) устаје тео уховно.“ (1Кор 15, 44)
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очовечење, ии (очовечење) по законима труноће (вии Migne, 1857, 
532D). Оговарајућу христоошку имензију Дионисијевог учења, на-
азимо, у његовим речима, а је Госпо Исус Христос „уске (ствари) 
ејствовао науски“ (Migne, 1857а, 1072BC), о чему и Максим пише у 
свом спису О различитим недоумицама, тумачећи веичанствену Дру-
гу есеу Григорија Богосова, рекавши а је Госпо Исус Христос „вас-
на еа (τὰ δεσποτικά) ејствовао као суга (δουλικως), оносно ожанскa 
(еа) теесно“ (Migne, 1865, 1044C), оаке, коначно, произази истина 
по којој, што се више јена о прироа показује у Христу, тоико се више 
иста прироа и сакрива, показујући ругу прироу ејствујућом у мери 
и моћи пријемчивости оних који у вема прироама у Христу трагају 
за сопственим огочовечанским, оносно симетричним уеоништвом! 
Соони смо Дионисијево оређење надљудског дејствовања људских 
ствари сагеати и у речима Максимовог разговора са Пиром: „…све 
прироно што се тиче Христа, има сјеињен по сеи и огос, и натприро-
ни (ὑπὲρ φύσιν) начин (постојања), а се и прироа кроз огос оправа (πι-
στοϑη), (аи а се оправа) и омострој (спасења) кроз начин (постојања).“ 
(Migne, 1865, 297D–300A) По Дионисију, у истом смису, ива и наше 
огопоражавање (τὸ ϑεομίμητον) које ејствује као саеатно Богу (Θεου 
συνεργόν γενέσϑαι), и то у пројави ожанске енергије у нама (по нашој 
моћи), кроз јерархијско уређење које ејствује у икономијској тријаи 
очишћења, просвећења и усавршења (вии Migne, 1857а, 165C).

Дионисије Госпоа Исуса Христа вии и као Начаника мужественог 
начина постојања који се огеа у томе а је Госпо воио мужествени жи-
вот, тако што „није по Богу (оносно зог тога што је само Бог) чинио о-
жанска (еа), нити уска (еа) по човеку (човечански, аке, зог тога 
што је само човек), већ се ваао (πεπολιτευμένος) (према) нама по некој 
новој богомужeској енергији (ϑεανδρικὴν ἐνέργειαν) омужественог Бога 
(ἀνδρωϑέντος Θεου)“ (Migne, 1857а, 1072BC). Тумачећи Дионисијев израз 
„богомужeска енергија, Максим навои а је Госпо теом показивао о-
жанска еа, и ејствовао тако а се разикују „енергије суштина“, оносно 
покрети којих је Он (Христос) ио несмешиво (ἀσύγχυτος) сјеињење, а 
да се не прихвати раздеоба природа, чијих Он беше ипостас…и у свему 
што је чинио силом свога божанства, недељиво (ἀχωρίστως) је сапокази
вао енергију свога тела…Због тога Он истински беше страдални Бог, и 
(Он) исти, истински беше чудотворећи човек“ (Migne, 1865, 1044D).

Тумачећи Дионисијеве речи о натприроном оаску Госпоа Исуса 
Христа у свет, Максим навои а се Госпо није потчинио прирои онако, 
како се ми, као паа ића, потчињавамо прирои. Напротив, узимајући 
као Бог читаву нашу прироу, осим греха, Христос ејствује „чинећи 
је ругачијом тајном (ἕτερον αὐτὴν ποιήσας μυστήριον)“ (Migne, 1865, 
1048D–1049A), тако а тајна Његовe ичности и као „изговорена, остаје 
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неизрецива, и (као) умована остаје незнана“ (Migne, 1865, 1049A). Овог 
пута речи Максима Исповеника оповргавају преречено о о. Георгија 
Форовског који навои како „Дионисије пренаглашава неизрецивост и 
тајанственост божанског јављања“ (Форовски, 2009, стр. 261).

Бог Логос је постао истинити човек сјеињујући натприроне начине 
постојања и прироу ез њиховог међусоног супротставања. Овакво 
сјеињење, претхоно, није ио могуће. Међутим, Госпо Исус Христос 
еше истинско сјеињење, не ејствујући ничим (ништа) на извојени 
начин о онога што је иа његова ипостас, него је (ејствујући) сваким 
еом уверавао о оном ругом еу, јер је, уистину, ио сјеињен о оа 
еа. Као Бог, ио је покретач своје уске прирое, а као човек, ио је 
јавате сопственог ожанства. Максим навои и речи: „Божански је, а 
тако кажем, имао страаност, својевоно, јер не еше изузетан човек (μὴ 
ψυλὸς ἄνϑρωπος ἧν). Био је човечански а чуотвори, кроз тео, јер није 
ио само Бог (ἐπεὶ μὴ γυμνὸς ὑπῆρχε Θεός).“ (Migne, 1865, 1056A)

Госпо остава Тајну свога Теа у речима евхаристијског агоарења, 
оносно огоустановује као јерархијски устројену огосужено-симво-
ичну тајну Цркве. Зог тога Дионисије и говори о христоошкој прирои 
црквеног огопознања рекавши: „…ако је дозвољено да кажем, мој Хри
стос, јесте надахнуће сваке јерархије“ (Migne, 1857а, 145BC), (и опет) „као 
што свеколику јерархију видимо да се савршава у Исусу, тако и свака 
(понаособ јерархија савршава се) у јерарху.“ (Migne, 1857а, 505B) Сви верни 
сагеавају умне стварности савршитених рањи, „светловођени Ису
сом“ (Migne, 1857а, 557А), оносно „световођени ороејственим зраци-
ма Христа ка ожанским ороејствима“ (Migne, 1857а, 1085C). Исусово 
световоство огоустановено ејствује кроз свештено сарање (Migne, 
1857а, 428C), тако а се и „…свештенотајници и нашег и законског преања 
нису ореки оговрсних симвоа, већ (и) свесвештене анђее виимо а 
кроз енигме ожанствене (ствари) тајанствено превое, а самог Исуса да 
у причама богослови и богодејствене тајне предаје кроз типску трпезу“ 
(Migne, 1857а, 1108A). Исус је и наш „најожанственији жртвеник“ у коме 
смо „посвећени и (у коме смо) тајанствене (жртве) свепаљенице“ (Migne, 
1857а, 484D). За Дионисија Госпо је и „најсветији Исус“, који „сее освећује 
за нас и сваким нас освећењем испуњује…“ (Migne, 1857а, 485A).

Стојећи пак, поре ожанственог жртвеника свештеноначаник „поје 
… свештена Исусова богодејства, најбожанственијег нашег промисла, 
(богодејства) која је савршио за спасење рода нашег благовољењем свенај
светијег Оца у Духу Светом“ (Migne, 1857а, 441CD), ок уеоништво у 
Христу свеочи причешће најожанственијом евхаристијом (вии Migne, 
1857а, 124A).

Неовојивост Дионисијеве христоогије о свештеног, оносно о-
госужено-симвоичног начина постојања, вии се и из описа чина 
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крштења по коме јерарх, посе катихуменовог орицања сатане и окретања 
ка истоку, „заповеа а се (катихумен) присајеини Христу и свим бого
преданим свештенословљима“ (Migne, 1857а, 396B). У огосуженом 
смису, Исус ће правенике по оаску Царства „поставити за трпезу и 
сужити (их)“ (Migne, 1857а, 1113A). О огопоражавању као уеоништ-
ву у свештеним стварностима Дионисије говори: „А како и ругачије 
постиги огопоражавање, ако се помен најсвештенијих огоејстава 
не и увек (изнова) онавао свештеноначаним свештеносовима и 
свештеноејствима?“ (Migne, 1857а, 441C) Управање творевине, у нат-
прироном смису, могуће је „само Христу Свеузроку који чини веике и 
изузетне (ствари) којима нема роја“ (Migne, 1857а, 1081B). Имајући стога у 
виу васност ичности Христове на ое јерархије, нееске и земаске, 
Дионисијево огосовствовање о анђеима саржи вишеимензиона-
не христоошке преусове огопознања. Из тог разога он говори а се 
прве нееске суштине уостојавају зајенице са Исусом „не у свештено-
сазаним иконама које оично оражавају огоејствено усичњење, већ 
приижавањем првом уеоништву знања Његових огоеатних свет-
ости“ (Migne, 1857а, 208C).

Ако пренерегнемо јасна, непомешана (несмешива) огосужено-
симвоична мериа Дионисијеве христоогије, она се намеће мноштво 
неоумица о којих и ко самог Дионисија наазимо сеећа запажања: 
шта је као погрешно учинио Осија, или Саул приносећи жртву Богу? 
Шта је лоше у правилном демонском исповедању Исусовог божанског по
рекла? Старозаветна сведочанства показују како се Господ „љутњом 
разљутио на дрскост Осије, (и како је) Марија добила лепру покушавајући 
да управља законодавца“ (Migne, 1857а, 1089C). Црквени начин постојања 
претпостава најпре а „свако на сее треа а пази, и а не умује (ства-
ри) узвишеније и уе, већ треа а размиша само о оним (ствари-
ма) поставеним његовом остојанству“ (Migne, 1857а, 1092A), оносно 
остојанству граница сваке о црквених сужи. Зог тога Дионисије ин-
систира на немогућности а нижи црквени реови оавају рање виших 
јерархијских реова, јер виши, савршенији реови, осим својих, познају 
и „сваку свештену сиу и науку“ (Migne, 1857а, 513C) нижих реова, ок 
оратно, то није сучај. Свештена уређења су за њега „иконе ожанских 
енергија“ (Migne, 1857а, 508C) и то иконе „несмешљивих уређења божан
ских енергија“ (Migne, 1857а, 508C), јер „у себи показују…прве, средње и 
последње свештене енергије и редове“ (Migne, 1857а, 508CD), оносно 
несмешивост ожанских енергија, тако а „јерархија ожанских ико-
на у сеи разеује реове и сие“ (Migne, 1857а, 508D) показујући а о-
гоначане енергије стаино и несмешиво преивају у непомешаним 
свештеним реовима (Migne, 1857а, 509A). У оносним схоијама, Максим 
навои а свештени реови међу уима „ејствују Божија (еа)“ (Migne, 
1857, 165A).
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Посеовање тајни хиротонија, као и енергија сваког јерархијског 
реа, говори управо о немешању онога што као огоустановено ејству-
је несмешиво, аи и неразеиво. Тако је у Дионисијево време сва-
ка хиротонија оавана пре конкретном трпезом, аи се на гавом 
приступајућег хиротонији за јерархијски чин, кечећег оема нога-
ма испре трапезе13, наазио јеванђее и рука јерарха који је оавао 
хиротонију изговарајући „свенајсветије призиве“ (Migne, 1857а, 509B). 
Хиротонија свештеника се такође оаваа ок је он кечао оема но-
гама испре ожанског жртвеника, аи изна гаве није имао текстове 
Светог Писма, већ само руку јерарха који је, освећујући свештеника, изго-
варао „свештенотворне призиве“ (Migne, 1857а, 509B). Хиротонију ђакона 
кога Дионисије назива „итургом (ὁ λειτουργος)“ (Migne, 1857а, 509B) 
пратио је кечање са јеном ногом испре ожанског жртвеника, аи 
Дионисије „не појашњава којом ногом“ (Migne, 1857, 165B), ок је јерарх 
ржао руку на гави свештеног изараника, изговарајући „савршитене 
призиве за итурге“ (Migne, 1857а, 509B). Хиротонију сваког о помену-
тих чинова пратио је оеежавање „крстоврсним печатом“ (Migne, 1857а, 
509B), свештено наречење, као и савршитени цеив „сваког о свештено 
присутних мужева“ (Migne, 1857а, 509BC). Приступ и коенопрекоњење 
испре ожанског жртвеника свеоче о потчињењу живота и умног 
посвећења Богу у потпуности, тако а светост и неоскврњеност чине 
свештеноначаника јеноврсним Богу.

Максим Исповеник, највероватније, пратећи Дионисијево разико-
вање „свенајсветијих призива“ (за хиротонију епископа), „свештенотвор-
них призива“ (за хиротонију свештеника) и „савршитених призива“ (у 
хиротонији ђакона), за сваки о чинова, навои ругачије речи. По њему 
хиротонија епископа саржи речи: „За светог оца нашег…“, хиротонија 
свештеника на оговарајућем месту моитве саржи речи: „За презвите-
ра…“, а хиротонија ђакона, речи: „За рата нашег ђакона…“ (Migne, 1857, 
165C).

* * *

Пре приоженим христоошким аргументацијама самог Дионисија, 
не можемо затворити очи, већ признати а је његов приступ Христу, оно-
сно Тајни Христовој неовојив о свеопште огосужено-огоејствене 
(црквене) тајне свештенства. Зог таквог, светотајинског приступа Тајни 
која се зиа у Христу, сеи а се у Дионисијевом огосову макси-
мовска „Тајна Христова“ може јасно препознати. Дионисијев и Мак-
симов Христос јесте центар постојања; о његовог оаска све се на 
огоустановени начин креће ка њему. Посе овапоћења „све се интерио-
ризује, све се усмерава уз помоћ категорија празног и испуњеног, осутног 
13 Максим навои а се „саа ругачије савршава“ овај чин. Вии Migne, 1857, 165B.
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и присутног… па је јеини прави саржај времена, у ствари, присуство 
Христа у његовом трајању“ (Евокимов, 2009, стр. 218), што за правосав-
не хришћане престава огоустановени огосужено-симвоични 
начин постојања, откривен као Црква.
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Liturgical assumptions Dionysius’ Christology

Dionysius speaks of “substantial secrets” of the Lord’s benevolence, while 
Saint Maximus the Confessor, in his Scholia on substantial secrets, in-

terprets as events related to the Lord’s Incarnation such as hunger, hard work, 
walking on the water, entering through the shouted door, the resurrection of 
the dead, and the like. Separated from the broader context of St Maksimus’ 
theology, the Dionisije’s attitude could be understood only through the his-
torically divided actions of the Lord’s God-made-man personality. The author, 
therefore, analyzes the question whether the words of Dionysius substantial 
secret relate to our liturgically-symbolic existence, or does this explicitly come 
to the mysteries of the God-made-man personality that took place individually 
two thousand years ago? He concludes that the Maksimus’ theological expla-
nations, given elsewhere in his Sholia, entitle the right that reality, hidden be-
hind the Dionisius’ term “substantial secrets”, we identify it with mistagogically 
Christological ways of the hierarchical existance of the Church.

Key words: Christology, Liturgical Symbolism, the Mystery of the Church, 
Dionysius the Areopagite, St Maximus the Confessor.
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