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Abstract: Богоустановена структура постојања, у својим појединачним аспектима 
сведочи о дејству ожанске промиси не само на саорној, већ и на појединачној 
равни. Творевина неретко показује дејства ожанске промиси и на драматич-
не начине. Проем разумевања драматичних догађаја у творевини остаје от-
ворен. Истраживачи таквих историјских догађаја наводе мноштво показатеа 
који потреују дефинисање гавног узрока таквих дешавања. Биијски текстови 
сведоче о драматичним покретима творевине у њеном историјском трајању, аи 
и о коначном исходишту историјских догађаја. Господ у таквим, драматичним 
оконостима не прекида дејства Своје Промиси већ, најавујући догађаје кроз 
које посепадни свет мора проћи, води изаранике у оећано Васкрсење мртвих 
и живот Будућег Века.
Key words: Бог, творевина, димензије постојања, човек, животиње, драматични до-
гађаји (катастрофе), ожанско Откривење, симвоизам, гносеоогија, космоогија.

Уво

Тематика која недостаје модерним правосавним огосовским тексто-
вима односи се на симвоичне аспекте гносеоогије природних догађаја. 

Богоустановена перспектива симвоичних дејстава ожанског домостроја 
спасења творевине остаје зог тога у сенци уопштено понаваних, ии 
„подразумеваних“ речи о односу Бог–творевина, тако да се реани догађаји, 
припадајући свакодневној равни постојања, сагедавају ии као оични, 
свакодневни, ии ако су драматични, као („ето“) отежавајући по човеков 
реани живот. Препознавање дејстава ожанске Промиси као да остаје ре-
зервисано за нарочите, ии пак психоошки „пријатне“ историјске догађаје, 
те се ако стиче утисак да се поједини деови времена не тичу ожанских 
воа, ии, другим речима, да Бог показује сеективно интересовање за 
творевину у њеним реаним историјским процесима.
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Веики светоотачки ауторитети позивају се на огоустановену ого-
сужено-симвоичну заједницу, односно Цркву, као на основ постојања 
ожанске творевине. Међутим, данас многи мисиоци и истраживачи као 
по „аутоматизму“ користе изразе попут: заједница, итургија (итургијско), 
уав (уавно), соода (соодно), са угавном нејасним, ии пак пов-
ршним значењима. Аи и поред наченог инсистирања на поменутим 
изразима, наша Правосавна вера и дае се куша довођењем у питање 
конзистентности дејства кохезионе сие Духа Господњег. Управо зог тога 
израста модерни парадокс: с једне стране запажа се никада више позивања 
на „итургију“ и „итургијско“, ии „уав“ и „уавно“, ии „сооду“ 
и „соодно“, а с друге стране запажамо никада мање свести о реаним 
историјским проемима другог човека, па ни разумевања оне народне, 
живи и пусти друге нака живе. Из тог разога трагамо за другачијим по-
азиштем, не исмо и указаи управо на догађајни смисао појединачних 
симвоа творевине који су нераздвојни историјски део најсаорније, о-
госужено-симвоичне тајне постојања од које нам зависи и садашње, 
привремено, аи и вечно постојање. Сагедавање догађајне димензије 
симвоа творевине не остава простор за површну ии погрешну упо-
треу горе поменутих појмова.

Евхаристијски сагедавана космоогија пружа нам могућност да из 
другачије гносеоошке перспективе приступимо творевини као ого-
установеном огосужено-симвоичном темеу садашњег и Будућег 
постојања. У том смису, наше интересовање сада управамо ка поје-
диначним симвоима творевине, зог чега почињемо од седећих питања: 
Да и постоји исправно разумевање творевине1 зог кога и се покрети 
унутар творевине увек подразумеваи као јасно разумиви и недвосмис-
ени? Да и смемо закучити да су у огосовском смису космоошке 
теме давно орађене и исцрпене? Да и имамо сведочанства која нешто 
иже говоре о творевини у драматичним тренуцима њеног постојања? 
Да и заборављене (тихе) симвоичне поруке творевине могу имати жи-
вотни смисао у савременој огосовској речи?

1. Показатељ (τὸ τεκμήριον) пројаве знака (τὸ 
σημεῖον) и правосавно‑хришћански символ

Свекоико постојање које оухвата сваки покрет творевине у свесаор-
ном ожанском домостроју спасења, показује с једне стране своју п(р)ојав-
ну страну видиву и сазнајну удским чуима, односно уму. Невидиви 
део ожанске промиси остаје за удски ум ии сакривен ии сазнајан, 
сазнајан укоико ум за сазнање невидљивог покаже пријемчивост. У том 
смису један део видиве стварности која се може разумети, пратити и 
1 Григорије Богосов наводи: „οὐδὲ ἡ τῆς κτίσεως ἀκριβὴς κατανόησις“. Види, Γρηγοριος Θε-

ολογος, Λόγος ΚΗ ,̓ PG 36, 32B.
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оправдати, има своју духовну димензију у човеку који соодно допусти 
симутаност ожанског и тварног процеса сазнања, и то на начин непо‑
мешан и нераздељен.

Иако исмо из огосовског уга нашу проематику моги започе-
ти на многе начине, ипак се опредеујемо и поазимо од питања које је 
поставио професор Симиотике са Национаног тајванског Универзите-
та, Хан Лиан Чанг2, позивајући се на речи Умерта Ека о томе „да сваки 
догађај може ити знак“3. Он наиме постава проем: ако је исправан 
став Умерта Ека о томе да сваки догађај може бити знак, „зог чега тада 
не и постојаа и симиотика катастрофе“?4

Морамо се најпре одредити према правцу кретања смиса овакве си-
миотике; да и је довоно само констатовати могућност(и) симиотичког 
смиса једног ии више насиних космоошких догађаја како и се ое 
„припремии“ за неки наредни драматични догађај историје, ии мора-
мо одредити правац у коме и се таква симиотика кретаа у оквирима 
свог природног, даке сопственог унутрашњег амбијента? Симвоич-
ни знаци које имамо у виду односии и се на симиотику природних 
догађаја у контексту огоустановеног огосужено-симвоичног на-
чина постојања света, а не просто на запажања неоспорних догађајâ ради 
њихове касификације у оквирима разичитих претпоставки, веровања5 
ии реигија (анимизма, поитеизма, пантеизма, дејстава „судине“ и с.). 
Шира проематика повачи за соом питање знака и(и) симвоа (?). Да 
исмо из симиотичког уга покушаи да сагедамо свезу ожанског и 
тварног, поменимо изнова не тако давни догађај катастрофаног удара 
воденог зида (цунамија) који је 26. децемра 2004. погодио најпре оае 
Индонезије, недуго затим Индије, а потом и оае Африке и Аустраије. 
Тада су неки припадници маајског пемена Мокен преживевши трагедију 
говории да је цунами наишао јер је море ио срдито, док су други го-
вории о зовои духова мора. Међутим, за нас је интересантно све-
дочанство оних који су непосредно пре појаве ударног тааса видеи 

2 Наводимо пример поменутог аутора зог његовог истраживања драматичних догађаја 
који су задесии део света у коме он живи и ради. У питању су његове симиотичке по-
ставке у контексту катастрофаних поседица изазваних ударом разорног морског та-
аса (цунамија) који је задесио широка подручја од Индонезије и Индије до Африке и 
Аустраије.

3 Види, Eco, 1984, стр. 15.
4 Chang, 2005, стр. 3.
5 Један од примера оваквих „симиотика“ наазимо у више начина тумачења ове природне 

појаве. Поменућемо на овом месту само један упечатив ерминевтички моменат. Наи-
ме, када је у тринаестом веку удизам ширио свој утицај у једној индокинеској оасти 
коју је погодио цунами, а у циу измирења удизма и анимизма, појавиа се одгонетка 
смиса овако катастрофаног догађаја; наиме, „нешто је морао нахранити ога мора 
који је свој ес показао тако што је „појео“ 5.300 уди“. Види John Burdett, International 
Herald Tribune, од 14. 01. 2005.
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узнемирене дефине, што су схватии као знак да ће се нешто страшно 
десити6. Тада није нико могао са сигурношћу рећи нити шта то наиази, а 
још мање знати о невидивом узроку катастрофе. Овај скори историјски 
догађај индикативан је зог тога што читање неоичних покрета творе-
вине не везујемо директно за гавни, катастрофани догађај, јер он по 
правиу и није на видику, већ за симвоичне покрете који најавују такав, 
ии такве догађаје. Господ Исус Христос нас упућује на покрете природе 
као на симвоичне знаке Његовог домостројног присуства, аи и Његовог 
домостројног Другог Доаска.

Могућност запажања и дуих сагедавања узнемирујућих догађаја у 
природи оптерећена је основним питањем: да и природни закон у чијем 
стварању човек није учествовао, може ити сам по сеи-катастрофа?! Дру-
гим речима, да и закони природе могу дејствовати мимо човека, и у чему 
и се ту огедаа човекова одговорност за природне катастрофе?

1.1. Символична (тиха) преања творевине

Свакако да је првородни грех ио узрок не само за историјски прву, већ 
и за сваку наредну природну несрећу. Мојсије прву природну катастрофу, 
односно коеање природе и свеопшти рат међу основним стихијама све-
та, описује као захлађење у Рају. Промена начина постојања мимо ожан-
ских воа показује се кроз стид прародитеа пред Богом, сакривања од 
Бога, оачења у кожне хаине, прародитеско спетање ишћа како и 
се прекриа гоотиња. Надае, божанском анатемом прародитеи ивају 
изгнани из Раја да не и окусии од дрвета Живота. Какве све катасро-
фане догађаје крију ове Мојсијеве речи, које се угавном подразумевајући 
сагедавају као „наивне“ ии „езазене приче“? Какве поседице оне имају 
по данашњи свет?

Мојсије сведочи о измењеним стварностима које Господ предочава 
прародитеима посе учињеног греха; покрети творевине ивају сада 
мимо вое човека. Бог указује на веике тегое у начину живота који 
су прародитеи одараи, ишавајући се ожанског циа зог кога су 
створени. Уместо вечнога живота човек са невоама живи, припадајући 
нарушеним законима природе које је сам прогасио „природним“, и на 
крају умире.

Биијски текстови чувају сведочанства о драматичним догађајима 
творевине који прате удску историју оријентисану ка греху и смрти, аи 
исмо теменије иијске димензије драматичних симвоичних догађаја 
природе оставии за неку другу приику. На овом месту поменуи исмо 
најупечативије и свеопштепознато иијско сведочанство о катакиз-
ми. У питању је Мојсијево симвоично предање о Потопу. Наше усмерење 

6 Види The New York Times од 24. 01. 2005., 4.
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према овом догађају произиази из речи Господа Исуса Христа: „а као (што 
је ио) у дане Нојеве, тако ће ити и доазак Сина Човечијег; јер као што 
су ии у дане пре катакизме, једући, пијући, женећи се и удавајући, до 
дана када Ноје уђе у кивот, и не сазнаше док не дође катакизма и узе све, 
тако ће ити и доазак Сина Човечијег“ (Мт 24, 37–39).

Догађај Потопа не односи се само на иијско предање; он је запра-
во дуоко урезан у свести многих народа у разичитим верзијама, ии 
варијантама народних предања. Истражитеи догађаја Потопа сакупи-
и су из читавог света око две стотине разичитих верзија предања, која 
на разичите начине говоре о овој свеопште упамћеној катакизми, што 
наводи на закучак да није сваки део света на идентичан начин сачувао 
сећање на овај древни догађај о коме говори Мојсије. Питање које се у на-
учном смису постава гаси: који је то једноставан, даке примарни уз-
рок изазвао овакву разичитост предања о Потопу на свеопштем нивоу?7 
Питање је даке јасно: на који начин препустити творевини да нам сама 
искаже тајну катастрофаног историјског догађаја који се у њој зио?

Емануи Веиковски (Иммануи́ Веико́вский), руски Јеврејин, 1950. 
год. пуикује књигу „Светови у судару“ у којој критикује званичну на-
уку, чак и ону која у то време кореспондира са Ајнштајном. Написао је и 
књигу под називом „Пре него што се дан прекине“ износећи своја виђења у 
многоројним препискама вођеним са Ајнштајном, који је са своје стране, 
иако веома заинтересован, изразио уздржање према неким идејама Веи-
ковског. Теорије овог врсног истраживача су изигнорисане и енергично 
одачене од академских заједница његовог времена. И заиста, Веиковски 
је у неким својим деима оставао простор за постојање ванземаских 
цивиизација и за њихов упив на историјске токове уди. Међутим ез 
озира на његова „веровања“ ове врсте, ми ћемо се усредсредити на оне 
неоспорне научне аспекте његовог рада који и данас приваче веику 
пажњу истраживача. Наиме Веиковски је употреавао древна сведо-
чанства која су оповргаваа дарвинизам, и која су говориа о сукцесивним 
катакизмама геоошки, паеонтоошки и археоошки видивим на го-
тово свим деовима Земе8. Веиковски је ио даке, врсни истраживач 

7 Овде се чак не ради ни о односу иијског и неиијских предања.
8 Изузетак је „континент“ Антарктика. Зог чега Антарктик представа најмање истра-

живану територију једног, „претпостава се“ континента? Као разог томе помињу се 
тамошњи отежани животни усови зог „ниских“ температура, и поред претходних „не-
оспорних научних достигнућа“ (од пре 50 година) која су довеа до „ета на Месец“ са 
тамошњим температурама од -130 до +150 степени!? Током својих експедиција на Антар-
ктику у првим деценијама XX века, Шактон (Ernest Henry Shackleton) je открио веике 
заихе уга. Двадесетих година XX века, упоредо, аи и посе Шактона, у америчким 
антарктичким војним експедицијама под називом „High jump“ (1947) и „Deep freeze I“ 
(1955/56), које је водио амерички адмира Ричард Бирд (Richard E. Byrd), откривено је 
копно „иза“ Јужног Поа које је веичине територије САД-а. Бирд је о овом открићу го-
ворио тада на званичној америчкој теевизији, рекавши да тамо постоје веика рудна 
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радова из оасти паеонтоогије и геоогије са оригинаним приступом 
овим темама. Управо таквим приступом он је сву своју пажњу управио 
да и на научно видео изнео резутате својих истраживања, пастично 
изграђујући сику драматичних историјских догађаја чије трагове тво-
ревина у сеи чува. У своме деу „Зема у превирању“ Веиковски изно-
си веики рој сведочанстава о догађајима који сведоче о драматичним 
историјским тренуцима на Земи. Он у том смису наводи и резутате 
истраживања до којих су доши његови претходници; тако нпр. истра-
живач Рејни (Froelich Rainey) је истражујући прастара насеа на Аасци 
посведочио да се у оасти панине МекКини крај реке Јукон и доине 
Танана на Аасци, у дужини од око шест киометара, и на дуини од око 
42 метра наазе огромни сојеви (депои) са остацима древних животиња. 
У питању су мамути, мастодонти, супер-изони и коњи9. Ове животиње 
су нестае у скоријим пост-гацијаним временима, односно пред крај 

и енергетска огатства укучујући уга, нафту и уран. Изненада посе његове изјаве 
(1958/59), у време тзв. хадног рата, најпре су представници дванаест земаа света на 
чеу са веиким сиама потписаи документ у коме „заувек“ прогашавају Антаркти-
ку за место „мирне сврхе“, место које неће ити „ојекат интернационаног раздора“. У 
питању су земе: Аргентина, Аустраија, Бегија, Чие, Француска, Јапан, Нови Зеанд, 
Норвешка, Јужна Африка, Совјетски Савез, Веика Британија и Северна Ирска, и САД. 
Од 03. октора 1991. рој држава које партиципирају у овом споразуму на разичитим 
нивоима ио је око 40. Зарањен је доазак на Антарктику, испод 60-тог степена јужне 
географске ширине. Антарктичким споразумом (Antarctic Treaty System-ATS) догово-Antarctic Treaty System-ATS) догово-) догово-
рена је „граница“ јужнопацифичке и атиноамеричке зоне заране ширења нукеарног 
оружја. У скопу споразума одређена су веома компикована и наравно „строга прави-
а“ која важе за научнике-истраживаче, тако да се мимо заједничког теа које одређује 
истраживачка правиа, по Антарктици не може нико кретати. Зог тога се до данас о 
геоошким и паеонтоошким тајнама Антарктике, па ни о поменутим територијама 

„иза“ ње, не говори ништа, тако да се одмах намеће питање: како је могуће да веике ин-
тернационане корпорације које економски експоатишу читаве државе зарад похепе 
незнатног круга уди (поставајући широм света своје марионетске ваде у циу исте 
те експоатације), немају приступа тако веикој територији каква се крије „иза“ Јужног 
поа, а о којој је говорио чувени амерички адмира? Другим речима, данас, када се чују 
миитантни гасови против тзв. пренасеености Земе, као и „зарињавајући тоно-
ви“ зог смањења земаских ресурса потрених за живот уди, зог чега се игноришу 
таква веика и ресурсима огата пространства? Интересантна је и чињеница да је по-
стигнути споразум неприкосновено на снази скоро 60 година, односно дуже од сваког 
другог међународног уговора у историји!? Шта тек рећи на посвуда прихваћену ажну 
научну чињеницу открића Антарктике од стране енгеског мореповца капетана Џејмса 
Кука (17. јануара 1773), када се за Антарктику знао и много времена пре 1513. год.? Наи-
ме, те године је отомански адмира Пири Реис исцртао карту света, имајући за узоре 
неке много древније мапе, и приказао Антарктику као територију на којој нема еда! О 
истраживањима Шектона види Shackleton, 1909, стр. 314, 316, 319, 323, and photographs 
opposite, 293, 316. Интервју адмираа Бирда види на интернет адреси: https://www.youtube.
com/watch?v=tzWHqooAJtM 28. 04. 2014. 07:30. Документи антарктичког међународног 
споразума названог „Antarctic Treaty System-ATS“ могу се у pdf формату наћи на интер-Antarctic Treaty System-ATS“ могу се у pdf формату наћи на интер-“ могу се у pdf формату наћи на интер-
нет адреси: http://ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_Volume_1_Complete_Document_e.
pdf 20. 05. 2016. 17:30.

9 Види Rainey, 1940, стр. 305.
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поседњег Леденог доа, док су у горњим сојевима прекривене остацима 
животиња преживеим до наших времена10. Људи су наравно живеи у 
исто време када и ове животиње11. Веиковски постава питање: 1) под 
којим се оконостима десио уништење у таквом оиму, да су се мииони 
животиња раскомаданих удова помешаи са миионима трупова дрвећа 
извађеним из корена? У тој оасти постоје најмање четири насаге ву-
канског пепеа, аи, иако и вукан могао уништити шуме и животиње 
одозго, ипак не и могао ишчупати тоике коичине шума, нити раско-
мадати тоики рој животиња, што наводи на закучак да и ураган ии 
потоп, ии ураган и потоп заједно моги смешати тоики рој разнород-
них и разноврсних тееса. Уз то, оаст катастрофе већа је од оне коју 
и некоико ерупција вукана мого прекрити12. Зог тога Веиковски 
на другачији начин постава питање: 2) Који догађај и могао изазвати 
надоазак Арктичког мора и Пацифика тако, да они оперу шуме са чита-
вом животињском попуацијом и смешају читаву ту масу ацајући је по 
територији данашње Ааске?

У питању нису само догађаји на Аасци; и сиирске оасти откривају 
многе древне драматичне догађаје. Тако нпр. пронаажен је веики рој 
мамута којима су у утроама, као и између зуа, препознати остаци не-
свареног растиња, растиња кога сада нема у поменутим оастима, па ни 
по острвима Арктичког мора. Микроскопским увидом у састав коже ма-
мута откривена су чак и очувана црвена крвна зрнца чијом су анаизом 
истраживачи утврдии изненадну смрт гушењем гасом ии водом13. Ус-
мена предања о драматичним догађајима у вези са наступајућим Леденим 
доом на територији данашње Русије очувана су до данашњег дана14. На 

10 Види Velikovsky, 1955, стр. 1.
11 Rainey, 1940, стр. 307.
12 Види Velikovsky, 1955, стр. 2.
13 Види исто, 6.
14 Наводимо само једно интересантно сведочанство: „Пре одређеног времена… на Земи је… 

наступио едено доа. У областима којима се лагано примицао ледник, мењаа се кима. 
Захађење није дозвоавао да расту многи оици растиња. Места, раније оиујућа 
шумама, подоносним аштама и ујним травама наизменично са цвећем, постепено су 
се претвараа у доине, прекривене само оскудним иним покривачем. Људи живећи 
у то време у једној од предгорских доина процении су: пређашњи живот у усовима 
захађења је немогућ. Одучии су да напусте своје домове и да крену у потрагу за ме-
стом са повонијом кимом. Раније су отиши мушкарци. По њиховом трагу, старешина 
рода — Вуд, одводио је из насеа децу, жене и старце. Седи стодвадесетогодишњи старац 
је ишао испред каравана од дванаест мамута, натоварених петеним корпама. У неки-
ма од њих су иа смештена деца, а у другима су ие сожене заихе хране, зато што је 
ио неизвесно коико ће трајати путовање. Са ое стране каравана мамута, на коњима 
и пешке, кретаи су се уди његовог рода и сва ситна стока, (сви) који су живеи у родов-
ском насеу. Стицао се утисак да је све живо схватао нужност да се упуте у нове крајеве 
и седио је човека. У насеу је остао само растиње, које није имао могућност да се 
преаци. Растиње, осуђено на пропаст. Вуд је размишао, покушавајући да одговори на 
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поменутим просторима данашње Русије наазе се и остаци сонова, но-
сорога и мошусних говеда, као и изона и коња15. Сви они су се напасаи 
на овом деу света. Такође, пронађен је веики рој костију и кова ма-
мута на северним сиирским острвима Котеној, Маој, као и на острву 
Нови Сиир (Љаковска острва у Поарном мору). Истраживач Саникоф 
је 1809. само са острва Нови Сиир пренео је 10.000 комада фосине со-
новаче16. На пијацама северне Русије кости мамута и сонова продавае 
су се, између остаог, и за правење „дирки на кавирима“. На истом ос-
трву истраживач Хеденстром открио је веики рој окамењених шума, 
код којих су многа деа стојаа усправно, а нека ежаа хоризонтано на 
смрзнутом ту; окамењене шуме називане су и „дрвена рда“ чија су деа 
иа висока око четрдесет метара, и чије је растојање дуж оае ио око 
пет киометара17. На многим местима пронађена су рда висока до деве-
десет метара, рда сачињена од окамењених деаа читавих шума међу 
којима су пронађени и многи остаци четвороножних животиња.

Сумњајући у представу о „претпоставеном“ мирном евоуционом 
процесу који и се очекивао у некаквом „нетуруентном“ времену, Веи-
ковски постава питање: Који и могао ити узрок промене температуре 
ових сиирских оасти? Можда исмо уместо Веиковског за садашњи 
историјски тренутак поставии мао шире питање: који и основни уз-
рок изазвао тако драстичну промену температуре огромних, ако не и свих 
оасти тадашњег света?

О крајње драматичним догађајима историје наазимо индикативна ар-
хеоошка и геоошка сведочанства. Тако су нпр. кости китова пронађене 
на 130 метара изнад нивоа мора северно од језера Онтарио, а у Вермонту на 
око 150 метара надморске висине, као и на око 160 метара изнад нивоа мора 
у оасти Монтреа — Квеек18. Био да се ради о спуштању та испод ни-

питања поставена самом сеи: Зашто су настае неповоне промене у природи, зог 
чега је почео захађење? Чијом воом је ставена у погон ова катастрофа? Неће и она 
постати катастрофа цее Земе? Да и су у човеку утемеене моћи да предузме ии 
шта за њено спречавање? Да и су катастрофе усовене деовањем човековим? Вуд је 
схватао: укоико одговори не уду пронађени, његову децу и унуке, цео његов род очекује 
тужна судина. Видео је: сви одраси, крећући се сад у каравану, схватају природне про-
мене као трагедију, њихова ица су тужна и заокупена мисима. Чак су и деца утиха 
и напрегнута. Само је његова уимица, шестогодишња праунучица Анаста, несташна 
започеа игру са предводником, мамутом на чеу каравана…“. Види пореко овог усме-
ног предања записаног у књизи, Мегре, 2010, стр. 37, 38.

15 Whitley, 1910, стр. 43.
16 Године 1989. на пијацама у Јакутску наазио се око 80.000 комада фосине соноваче са 

острва у Поарном мору, што говори о запањујућем роју животиња које су некада тамо 
живее. Барон То препознао је истоврсни ини свет на острву Нови Сиир са оним 
на Гренанду и Спицергену. Види D. Whitley, 1910, стр. 43–49.

17 Исто, 43, 44.
18 Види Velikovsky, 1955, стр. 43.
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воа мора, ии подизању нивоа мора као озинијој варијанти катастрофе, 
Веиковски постава заправо питање о узроцима оваквих догађаја. Канад-
ски геоог Деи (Reginald Aldworth Daly) такође постава питање о томе 
како је могуће да оаа од Мексика до Ааске уде потопена, а да се по-
том вода повуче и препусти место копну, односно, „откуд ова промена?“19

На другој страни Атантика, деови јужне Енгеске су у периоду 
Пост-гација-Неоит потопени тако да су се терени, узвишени од око 
300 метара, напрасно наши испод нивоа мора. У једној оасти око Пи-
мута на Канау (Веика Британија), у кречњачким пећинама разичитих 
веичина пронађено је оштро поомено камење заједно са костима ма-
мута, водених коња20, носорога, коња, поарних медведа, и изона. Кости 
су притом ие смрскане у неројено пуно деова, тако да ниједан скеет 
није сачуван у цеини21. Идентична наазишта поомених костију оштрих 
ивица пронађена су и на другим местима (у Девоншајру и Пемрокшајру 
у Весу)22.

Остаци авова пронађени су на Аасци, остаци апандских ирва-
са пронађени су на Криму, гренандских ирваса у јужном Њу Џерсију и 
јужној Француској. Остаци водених коња пронађени су у Француској и 
у Енгеској.

Између много растиња на северним деовима Гренанда пронађени 
су остаци магноије и смоквиног дрвета23. Шуме и егзотична стаа са 
сочним суптропским икама расе су на земи која ежи дуоко у хад-
ном Арктику на коме поарна ноћ траје по шест месеци24. У Спицергену 
на Сваарду (Арктички океан) откривено је 136 врста фосиизованих 
иака, а међу њима су ор, јеа, смрека, кипарис, рест, ешник, водени 
иан. Осим веиких коичина уга у оасти Спицергена пронађени су 
и кораи који данас расту у топим тропским морима. Осим тога кораи 
су пронађени и на северном ооду читаве Северне Америке (од Ааске 
до Гренанда)25.

У Француској на рду поред Семура у Бургундији, на око 430 метара 
висине, пронађени су остаци мамута, ирваса, коња, и других животиња, 
док су у стенама између Дижона и Лиона, на узвишењу изоованом са све 
четири стране, пронађени помешани остаци костију вукова, медведа, коња 
и воова. У највећем роју, пронађене су кости изомених оштрих ивица, 
19 Daly, 1926. 90.
20 У серском језику уоичајен је назив „ниски“ коњ. Међутим, ови коњи не живе само у 

реци Ни, већ и у другим водама, тако да се опредеујемо за назив „водени“ коњ.
21 Prestwich, 1895, стр. 25–26.
22 Prestwich, 1892, стр. 336.
23 Heer, 1868, стр. 48–52.
24 Velikovsky, 1955, стр. 40.
25 Види и Heer, 1868, стр. 31–40.
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што наводи на закучак да то није део нити других дивих животиња, 
нити човека. Помешани остаци вукова, пећинских авова, медведа, но-
сорога, коња, воова и јеена говоре о драматичном догађају с озиром 
на чињеницу да се по природи, животним навикама и сконостима, по-
менута ића не могу пронаћи на једном тако маом простору26.

Гиратарску стену испресецану пукотинама испуњавају поомене и 
разацане кости пантера, рисова, афричких дивих мачака, хијена, вуко-
ва, медведа, носорога, коња, диве свиње, јеена, козорога, зечева, воо-
ва, и др. Кости су у највећем роју изомене на мноштво деова и нису 
грижене, иако је тоико месождера тамо живео. Ова чињеница Пре-
ствича (Joseph Prestwich) наводи на закучак да је једино некакав потоп 
могао све животиње једне овакве оасти сакупити, измешати и уацити 
у јаме и пећине27. Тако је нпр. само из окоине једне пећине око Паер-
ма сакупено око двадесет тона (!) костију воденог коња за шест месеци 
истраживања; кости су изгедае потпуно свеже, и сведочие су о свим 
узрастима животиња, па чак и фетуса. Прествич постава питање: „на који 
начин су сакупене? Никакви предатори не и моги сакупити и оставити 
иза сее овоико костију“28. Прествич претпостава да су све животиње 
скончае истовремено, јер су све оне ежае од надоазеће воде29. Будући 
да су њихови остаци очувани у потпуно „свежем“ стању, закучује се да 
се ради о скором космоошком догађају, а с озиром на чињеницу да су 
животиње свих старосних доа увучене у катастрофу, очигедно да је ка-
тастрофа иа изненадна. Прествич, као што је већ напоменуто, наводи 
и уде као жртве такве, опште катастрофе30. Археоошки показатеи 
сведоче о катастрофаним догађајима који су истовремено, аи и више 
пута задесии многа насеоине древног света од Крита, Мае Азије, Кав-
каза, Месопотамије и Ирана, до Сирије, Паестине, Кипра и Египта. Ови 
догађаји временски се покапају са Бронзаним доом у Египту, док је 
Европа уазиа у доа Неоита31. У Норфоку крај Северног мора осим 
птица, жаа и змија, пронађени су остаци саозуог тигра, огромног 
медведа (Ursus horribilis), мамута, сона са правим ковама, водених 
коња, носорога, изона, и модерног коња. Остаци две искучиво север-
не врсте, прождривац и мошусно говече, нађени су међу животињама 

26 Prestwich, 1895, стр. 37–38.
27 Исто, стр. 47.
28 Исто, стр. 50.
29 Исто, стр. 38.
30 Исто, стр. 74.
31 Velikovsky, 1955, стр. 51. Постоје наравно и друга места на Земи која сведоче о катастро-

фаним догађајима, и у Атантском, Индијском, и Тихом океану, аи и на пространстви-
ма свих континената.
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тропских крајева32. Остаци мастодонта пронађени су у Кент Каунтију 
(Онтарио, Канада)33.

Интересантно је поменути на овом месту археоошка ископавања, 
претпостава се, древне Троје34. Град је имао шест ии седам темеа. Други 
по реду теме града уништен је насиним природним дејством истовре-
мено са падом Старог Краевства у Египту. Троја III уништена је ужас-
ном ватром и земотресом који је срушио градски зид од око 16 метара 
висине, аи и уништио доар део Мае Азије. Троја IV, V и VI (која је пре-
позната као Троја краа Пријама) уништене су разорним земотресима; 
поседњи земотрес (Троја VI) ио је неупоредиво разорнији од напада 
Агамемнонове војске35.

1.2. Негативни симвоични покрети творевине нашег времена

У поседњих некоико година пажњу привачи веики рој „медиј-
ски-зарињавајућих“ догађаја од којих на овом месту издвајамо свега не-
коицину, уз констатацију сада већ свима јасне чињенице да не прође нити 
један дан у години ез медијских извештаја о разичитим видовима некада 
мањих, а некада већих природних ии социјаних несрећа. Не узимајући 
овај пут у озир нама знане катастрофе изазване попавама, кизиштима, 
и свагда некажњеним немаром васти, осврнућемо се на оне према којима 
смо угавном равнодушни, јер се, како наивно мисимо, „не дешавају 
нама“ већ другима. Међутим, сви уди дее исто право на постојање 
иака и животиња као симвоичних ића која је Бог створио. Данас је 
угрожено око 20.000 животињских и иних врста. Само у поседња два 
века човек је својим начином живота уништио животињске врсте попут 
тасманијског тигра, западно-афричког црног носорога, пиринејског козо-
рога, гоуа путника, врсту карипске фоке, морску куну, јаванског тигра, 
итд.36 Врста детића која је живеа на југоистоку САД-а поседњи пут је 
виђена 1940. год. Научници данас панирају да конирањем поврате неке 

32 Исто, стр. 52.
33 Dawson, 1894, стр. 9.
34 Амициозни аик, Хајнрих Шиман, који се није авио археоогијом, већ се као шегрт 

продавца, дечак од пауе рода (који је упропаштен), и књиговођа, зарекао да ће пронаћи 
древну Троју. Своје снове је „испунио“ „пронашавши“ 1873. древну Троју на земи 
садашњег турског сеа Хисарик. Не жеећи атернативним истраживачким подухва-
тима да „кваримо“ општеприхваћену сику о географском поожају Троје, а с озиром на 
чињеницу да је у питању за нас геоошки значајно место у Маој Азији, узимамо турско 
сео Хисарик за „место“ древне Троје. Оно нам привачи пажњу зог шест ии седам 
сојева темеа града настаих на истом месту, а не зог имена и географије места које је 
Омир просавио у својој Иијади.

35 Velikovsky, 1955, стр. 175, 176.
36 Види http://www.huffingtonpost.com/2013/10/22/11-extinct-animals_n_4078988.html 24. 07. 

2016. 21:20.
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од животињских врста које су нестае зог човекове деатности (исхране), 
као нпр. птицу до-до, квагу (врсту јужно-афричке зере), врсту ноја (висине 
око 3,5 метара), мамута, итд.37 На путу нестанка су емур, гориа, снежни 
еопард, ускар, носорог, тигар, морска корњача, сон, и сви они уазе у 
наведени и готово нестварни рој од 20.00038. Шта тек говорити о ката-
строфаним поседицама драстичног смањења шума по читавом свету?!

Свакодневни медијски насови упућују на катастрофане податке од 
којих на овом месту помињемо само неке драстичне примере; тако нпр. 
око 5.000 мртвих косова првог дана 2011. године „пао“ је са неа у гра-
ду Бии у Арканзасу, а недуго затим у изини Батон Ружа у Луизијани 
пронађено је још око 500 мртвих птица39. У реци Арканзасу пронађено је 
изу 100.000 мртвих риа, и то на око 180 киометара од поменутог гра-
да. Такође, на уици шведског града Факопинга, пронађено је десетине 
мртвих птица40. Надае, око 100 тона (!) угинуих ракова пронађено је 
у Вијетнаму, док је 720.000 (!) птица „пао“ са неа у Ираку ез јасног уз-
рока. Пронађено је 65 тона рие у Камоџи, затим 400 тона угинуе рие 
у Индији, преко 70 тона угинуе рие у Коумији, док је у Панами ез 
јасног узрока угинуо око 50 дефина. Око 190.000 (!) угинуих птица пао 
је са неа у Нигерији. Хиаде тона угинуих сардина ез јасног узрока 
пронађено је у Чиеу41. У Коумији су фармери наши хиаде гра уги-
нуе стоке ез јасног узрока, пронађено је стотине угинуих корњача на 
Тајанду и Фиипинима. Угинуо је више мииона риа (!) у заиву Чи-
запик, у америчкој држави Мериенд. Оаа је иа пуна њихових уги-
нуих теа, заједно са теима морских звезда, јастога и морских сунђера. 
Огромни помори риа откривени су и у Бразиу и Новом Зеанду42. Око 
1000 риа саарки угинуо је само у Бразиу. У Аустраији је пронађено 
хиаде угинуих свиња ез јасног узрока. У Вирџинији (Ферфекс) је „по-
падао“ са неа хиаде птица. Око 700 угинуих корњача пронађено је у 
Мексику, док је десетине дефина угинуо у Коумији. И опет, око 11.000 
птица у Индонезији само је „пао“ са неа. Море је у Енгеској изацио око 

37 Преузето са: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2298805/Scientists-want-bring
-24-animals-extinction-Dodos-make-list--dinosaur-DNA-old-Jurassic-Park-isnt-option.html 
24. 07. 2016. 21:20.

38 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2298805/Scientists-want-bring-24-animals-
extinction-Dodos-make-list--dinosaur-DNA-old-Jurassic-Park-isnt-option.html 24. 07. 2016. 
21:45.

39 Преузето са: http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/svet/822558/pomor-zivotinja-sirom-sveta.
html 20. 07. 2016. 10:45.

40 http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/svet/822558/pomor-zivotinja-sirom-sveta.html
41 Преузето са: http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/thousands-dead-fish-wash-up-7736327 

12. 04. 2016. 08:28.
42 http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/svet/822558/pomor-zivotinja-sirom-sveta.html
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40.000 мртвих ракова и других морских животиња43. У Јужној Патагонији 
(Аргентина) најпре је пронађено 30, а потом и 307 угинуих китова (ради 
се о ићима дугачким око 18 метара). У јуу месецу 2016. год. пронађено 
је најмање 60 угинуих китова на јужној оаи Чиеа44. Око 35 тона рие 
угинуо је у једном кинеском језеру (Хаинан)45, итд. Оно што представа 
најаармантнију стварност јесте, да рој оваквих космоошких страхота 
искучиво говори о нечему што доази иза ових испраћених, ии медијски 
равнодушно констатованих догађаја. Међутим, управо такав, симвоич-
ни ожански есхатоошки аларм наазимо у речима самог Господа: „јер 
ће тада ити невоа веика, каква није иа од постанка света до сада, 
нити ће ити“ (Мт 24, 21).

Једна од поседица недостатка осећаја савременог човека за симвоич-
ну структуру постојања творевине46, и, зог тога, недостатка одговарајуће 
симвоичне гносеоогије коју таква структура нуди, представа есо-
весно искориштавање творевине47, као да међу „васницима“ овога света 

43 Исто.
44 Преузето са: http://rs.n1info.com/a178698/Svet/Svet/Kitovi-se-nasukali-u-Cileu.html, 21. 07. 

2016. 11:53.
45 Преузето са: http://time.com/4321592/dead-fish-china-lake/ 06. 05. 2016. 11:33.
46 О томе смо писаи у Петровић, 2013.
47 Поорници теорије о тзв. гоаном загревању сматрају „зарињавајућом“ повећану 

емисију уген-диоксида изазваном прекомерном употреом фосиних горива. При-
том, највећи загађивачи припадају управо оним државама које иницирају финансијско 
кажњавање других држава по истом питању. По њима је тзв. гоано загревање зог 
употрее фосиних горива основни узрок повећања температуре Земе, и, поседично, 
узрок животињских помора широм света усед промена праваца и осциација темпера-
тура ваздушних и водених струја Земе. Уз то, они оавезно фаворизују тзв. „оновиве“ 
изворе енергије, што никако не значи и соодно коришћење енергије природе. По но-
вом панираном модеу економске зависности, уди и треаи ити срећни јер се 
њихова експоатација догађа од сада у „чистој“ животној средини. Поорници теорије 
о гоаном загревању не могу да одговоре на питање о сукцесивним катакизмичним 
догађајима у историји када је ио драстичнијих појава тзв. „гоаног“ загревања. Не 
можемо се отети утиску да „теоретичари гоаног“ загревања тачно знају оно о чему 
ћуте. Ако говоримо о хеиоцентричној поставци Сунчевог система, тада се веика 
тема о којој поменути теоретичари не и треао да ћуте односи на могућност проме-
не осе Земе која утиче и на понашања мора и тектонских поча. Поседњих година се 
рапидно умножава рој земотреса, и ерупција вукана. За поседњих 50-так година 
рој земотреса повећан је са 4.539 (од 1973), на 118.404 (у 2014), а ерупција вукана за 
око 500 процената. Отварају се огромне рупе у земи као и кизишта по Азији, Јужној 
и Северној Америци, Јапану, Европи, Сииру, појавују се огромне попаве и торнада. 
Као да сва зема дрхти од доаска нечега!? Све ове промене званична наука приписује 
гоаном загревању, аи таквој науци се намеће питање: да и и (ако је истина да се 
оса Земе помера) гоано загревање мого утицати на промену нагиа осе Земе?! 
26. јуна 2013. ојавено је да Северни по више није чврсто едено то на коме се стоји, 
већ да је језеро. Истраживачи који не припадају званичној науци, говоре о померању по-
ова 2011. за око 40 миа, односно око 64 км. годишње, док је 2013. примећено померање 
поова 1 миу дневно према Сииру, што ће рећи 365 миа годишње (више од 586 км). 
До сада (у 2015-тој години — август месец) поови су се померии око 800 км у правцу 
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не постоји потреа за њеним постојањем. У таквом духу је нпр. организо-
вано тровање птица у Јужној Дакоти (Јанктон). Наводно се радио о 200 
чворака који су заједно са још 15.000 птица „угрожаваи животе уди и 
стоке“48!? У акцији еиминисања птица коришћен је вро јак отров па су 
се „званичници“ „чудии“ како су птице и поред тровања успее да ете 
тако дуго!? Притом су исти ти „званичници“ поручии да мртве птице 
не представају ризик за окано становништво и животиње!? Претход-
но је у Висконсину пронађено 200 мртвих крава. Заеежена су по ко зна 
који пут масовна угинућа птица у САД-у (Арканзасу, Ааами, Луизијани, 
Кентакију, Каифорнији), Итаији и Шведској49.

Огроман рој угинуих животиња поуђује на најозиније размиша-
ње о дуим узроцима већих ии мањих, аи готово свакодневних при-
родних катастрофа. Ако и занемаримо некада очигедно директни удски 
узрок зог оваквих помора, никако не можемо занемарити друге, озиније 
узроке из сфере непознатог.

1.3. Уздисаји, усиновљење и „замка“

Када апосто Паве говори о творевини, он је види у христоошком 
смису, јер наводи: „јер знамо да сва твар заједно уздише и тугује до сада. 
И не само она, него и ми који прве дарове Духа имамо, и ми сами у сеи 
уздишемо чекајући усиновење, изавење теа нашега“ (Рим 8, 22–23). За 
апостоа Пава творевина је совесна јер је њен симвоизам дуоко по-
везан са симвоизмом Сина Божијег, односно са Христовим домостројем 
спасења. Зог тога апосто Паве на другом месту говори: „Јер жарким 
ишчекивањем творевина очекује да се јаве синови божији“ (Рим 8, 19). Шта 
представа жарко ишчекивање творевине, и како се оно може приижити 
савременом човеку, у веикој мери отуђеном од природног начина живота?

Очигедно да су Јевреји суоту сматраи даном када Бог не дејствује 
чак ни према изечењу оесних, јер су осуђиваи Господа зог суотњег 
изечења у Витезди, када је Јеврејима рекао: „Отац мој до сада деа, и ја 

северозапада, што не значи да је померање и престао. Насупрот томе, званична наука 
негира померање поова. Што се тиче магнетних поова Земе они су у потпуном не-
скаду са географским Северним поом. Померање магнетних поова Земе показује да 
се данас магнетни по на северу наази у југоисточном деу Карског мора, између Нове 
Земе и Јамаског поуострва (иже поуострву). Интересантно је да је управо на том 
копненом деу поарне Русије, даке на Јамаском поуострву 2014. откривена потпуно 
округа рупа у земи ширине 60 метара. У науци је општепозната чињеница да магнетни 
поови утичу на кретање риа и птица, зог чега и треаи дуоко да се запитамо: који 
је могући узрок померања магнетних поова земе? Зар не треа да нас чуде огромни 
помори риа и птица свуда по свету, као и чудна понашања птица (нпр. гоуови који 
ходајући на земи неприродно орћу гаве не распознајући правац горе–дое)?

48 Преузето са: http://www.blic.rs/vesti/svet/vlada-sad-naredila-pomor-cvoraka/tqq0bd1 20. 07. 
2016. 11:00.

49 Исто.
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деам“ (Јн 5, 17). Сматрамо да се ова реченица односи не само на поменути 
догађај, и не само на свеопшти (васеенски) смисао домостроја спасења, 
већ и на појединачни знак присуства ожанског Промиса, односно ожан-
ског дејства које и за појединачне деове творевине носи жива заједница 
са Христом — Црква. Вишедимензионаност ожанског откривења, одно-
сно ичног присуства Бога Логоса унутар творевине, сагедава се и кроз 
постојање могућности разичитих гносеошких варијанти, односно раз-
ичитих појединачних искустава уди; тако, када Господ на разичите 
начине открива Своје постојање кроз постојање ића и (с)твари, Он то 
чини имајући у виду меру пријемчивости, односно меру спознаје сваког 
појединачног ића унутар сваког нивоа створеног постојања. Господ даке 
има у виду и меру пријемчивости свакога човека понаосо, за препознавање 
божанских дејстава у неизројивим симвоима постојања, као живим 
односима који дејствују између уди, аи и унутар творевине уопште.

Ако је у питању ожанско откривење Његовог постојања унутар цркве-
не заједнице, таква, најсаорнија пројава ожанског откривења не одваја 
се од појединачних симвоа творевине; све створено тежи свеопштем 
јединству, односно свом покоју у свепштем Узроку постојања. Међутим, 
инсистирање на догађајима унутар појединачних димензија постојања тво-
ревине открива ожанска дејства и на нижим нивоима постојања, одно-
сно кроз разноико постојање природе око нас. Божије речи упућене Јову 
(38–41) говоре о моћи пријемчивости човека за симвоичну гносеоогију 
ожанских воа, тако да се Господ по мери пријемчивости сваког човека 
открива у сваком нивоу постојања ића које човек може да докучи, одно-
сно за чији појединачно-саорни смисао постојања показује пријемчивост.

Другим речима, сагедавање разичитих догађаја унутар природе (ии 
усовно названог „природног симвоизма“) сведочи о начину познања ии 
препознавања гносеолошких знакова дејстава божанских воља, које не-
изоставно прате многодимензионани, односно саорни начин постојања 
човека и света у заједници са Богом. Сично је и са крајње неоичним, ии 
драматичним догађајима о којима говоре истраживачи веиких, и очигед-
но катастрофаних промена у начину постојања творевине. У питању су 
наиме, неоичне и надасве важне природне промене које у наша времена 
прете крајње озиним поседицама по свакодневни живот уди, па и по 
наш живот у Цркви. Узимајући у озир овакве појаве у творевини, појаве 
припадајуће природи око нас аи и природи у нама, морамо се суочити 
са чињеницом да и ствари и ића око нас Господ промисаоно укучује у 
тајну свеопштег домостроја спасења, тако да и они јесу својеврсни симво-
и и весници Његовог домостројног присуства у свету, Његовог Распећа 
и Смрти50, Васкрсења и Његовог Другог и Савног Доаска. Ову истину 
сведочи нам нашироко и иијско огосужено-симвоично предање.

50 Зема у катакизмичним променама сведочи о оестима и смрти творевине, као што 
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Није довоно констатовати узрок неког драматичног догађаја да и 
се просто заокружио један гносеоошки приступ појединачном сазнању; 
потрено је пронаћи егзистенцијану поуку коју такав догађај носи. Го-
спод Исус Христос говори: „ии оних осамнаест што на њих паде куа у 
Сиоаму и пои их, мисите и да су они криви ии од свих уди што 
живе у Јерусаиму? Нису, кажем вам, него ако се не покајете, сви ћете тако 
изгинути“ (Лк 13, 4–5). Другим речима, да и је довоно препознати нпр. 
помешано пореко неких катастрофа (као што у већ поменутој катастрофи 
изазваној цунамијем констатујемо два чиниоца — геоошки по узроку, и 
хидроошки по консеквенцама)51, ии пак егзистенцијално наравоученије 
таквог догађаја, које говори о неизвесности, односно о драматичној важ-
ности сваког животног тренутка за свако постојеће иће. Јеванђески 
догађај са куом у Сиоаму однео је неупоредиво мање удских живота 
него што је то сучај са поменутим ударом воденог зида (цунамијем) који 
је однео преко 250.000 удских имена. Међутим, да и у овом догађају 
препознајемо и јеванђеску поруку, ии само констатујемо да је то још једна 
у низу веиких несрећа која је погодиа неке „удаене уде и крајеве“? Да 
и су драматични догађаји сами сеи ци, ии постоји дуока повезаност 
догађаја и уди, уди и творевине, Бога и света, удући да је живот на 
Земи јединствен? Да и човек изнаази дуа саосећања према удаеним 
жртвама од оних психоошких, с озиром на чињеницу да сваки човек 
Земе деи исту ту Зему као место спасења? Није и најзад, свекои-
ка природа управо симиотичка стварност огоустановених симвоа 
постојања, па чак и у равни космоошког, односно социјано-историјског 
контекста?

Савремене недоумице које зог симвоичних пројава ожанског домо-
стројног дејства природа сведочи човеку и мимо његове вое, јесу седеће: 1. 
Који је истински узрок гоаног загревања? 2. Да и је индустријаизација 
узрок непоправиво штетних поседица емисије уген-диоксида на жи-
вот човека и света? 3. Како то да су у давној историји света, када није ио 

„индустријаизације“, постојаи катакизмични догађаји који су изриса-
и са ица земе неројена жива ића? 4. Који су стварни узроци удског 
немара, ии ахатости, према огоустановеним симвоичним структу-
рама творевине? 5. Који су то догађаји утицаи на страховита страдања 
којима је неоспорно и свет у прошости, аи и данас изожен? 6. Да и се, 
и какве ожанске поруке ии перспективе откривају у тако страховитим 
догађајима?

природа појединачних живих ића трпи оести и смрт. Зог тога и апосто Паве го-
вори: „јер знамо да сва твар заједно уздише и тугује до сада. И не само она, него и ми који 
прве дарове Духа имамо, и ми сами у себи уздишемо чекајући усиновење, изавење 
теа нашега“ (Рим 8, 22–23).

51 Chang, 2005, стр. 6.
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У симиотичком смису, када говоримо о природној катастрофи, ми за-
право имамо у виду хуманитарну катастрофу са већ некаквим „природ-
ним окидачем“52. Иако даке, можемо поистоветити споашност „знака 
(τὸ σημεῖον)“ са његовом евидентношћу, односно са његовим пројавним 

„показатеем“ (τὸ τεκμήριον)53, нама за симвоичну пројекцију неког догађаја 
недостаје коначни Узрок, а све зог смиса који неки догађај мора да носи. 
За Правосавне хришћане није довона исправна констатација природног 
узрока неког драматичног догађаја. Коико год неки догађај ио катастро-
фаан, ез свог дуег смиса ио и „есмисен“. Међутим, правосавно 
хришћанско предање не зна за „есмисене“ догађаје, нити има „судинску“ 
димензију догађаја (односно димензију „фатуумске“ датости). Хришћански 
смисао драматичних догађаја део је динамичне симвоичне структуре 
створеног света. Све оно што је Адам унутар такве огоустановене струк-
туре створеног света покренуо својим животињским дејствима, наставио 
је свој негативно-симвоички историјски правац. Отуда закучујемо да 
тзв. природни закони имају и свој крај, и итекако су подожни катастро-
фама, јер „закон постојања природе“ није исто што и „закон постојања 
пае природе“, коико год и за један и за други закон неко користио атри-
ут „природни“! Зог тога остаје пред нама да созерцавамо за овај свет 
парадоксану перспективу огосужено-симвоичног начина постојања 
која се крије иза речи Господа и Спаситеа света Исуса Христа: „ии оних 
осамнаест што на њих паде куа у Сиоаму и пои их, мисите и да су 
они криви ии од свих уди што живе у Јерусаиму? Нису, кажем вам, 
него ако се не покајете, сви ћете тако изгинути“ (Лк 13, 4–5), аи и речи: 
„А када се почне ово збивати, усправите се и подигните главе своје, јер 
се приближава избављење ваше“ (Лк 21, 28).

Правосавна хришћанска вера пред драматичним догађајима о којима 
говори Господ, а нарочито Јован Богосов у књизи Откривења, не остава 
простор ни за какав „огосовски дефетизам“. Она је управена ка сваком 
догађају историје коико год се он чинио суровим ии неправедним, јер 
Јован у Откривењу говори о поседњим данима када ће повика на Бога 
ити огромна зог драматичних догађајима у којима многима неће ити 
ако живети (види књ. Откр). Јован Богосов говори о многим знакови-
ма Господњег Другог Доаска; поменућемо само неке, попут седећих: 

„И видех кад отвори шести печат, наста земотрес веики, и сунце поста 
црно као врећа од кострети, и месец сав поста као крв, и звезде нееске 
падоше на зему, као што смоква одацује заметке своје када је зауа 
веики ветар. И нео се измиче као свитак кад се савије, и свака гора, и 
острво покренуше се с места својих. И цареви земаљски и великаши и 
војводе и богаташи и сваки роб и слободњак сакрише се у пећине и стене 

52 Исто, стр. 5.
53 Исто, стр. 6.
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горске54 … и потом видех четири анђеа где стоје на четири уга земе и 
држе четири ветра земаска, да не дува ветар на зему нити на море нити 
на икакво дрво“ (Откр 6, 12 – 7, 1). Очигедно да се овде ради о драма-
тичним дејствима нееских сиа. На другом месту Јован пророкује: „…и 
наста град и огањ, помешани са крву, и то и ачено на зему, и трећина 
земе изгоре, и трећина дрвећа изгоре и сва трава зеена изгоре… и као 
веика гора огњем запаена и ачена у море; и трећина мора поста крв. 
И изгие трећина живих створења у мору и трећина ађа пропаде… И 
паде с неа звезда веика…(па опет говори:) И видех звезду где паде са 
неа на зему и даде јој се куч од дуине ездана, и отвори дуину ез-
дана и изиђе дим из дуине као дим зажарене пећи помрачи се сунце и 
ваздух од дима из ездана…“ (Откр 8, 7–9, 2).

Не смемо упасти у преест ивајући искучиви и тврдити да се под 
антихристом не подразумева нека још увек неоткривена, односно „удућа“ 
удска ичност, већ, имајући у виду предречено, уколико је у питању 
пуноћа времена историјских тренутака у којима живимо, а не неких у 
далекој будућности, најмање на шта морамо оратити пажњу јесте потреа 
да се истовремено, кроз један од симвоичних нивоа неживог постојања 
ожански указује на долазак нових символа унутар творевине, као што се 
то зио са звездом и мудрацима са Истока у време Рођења Богомаденца, 
ии са астрономски неочекиваним помрачењем Сунца и земотресом у 
време Господњих страдања на Крсту, ии као са знаковима творевине у 
Старом Завету који су ии сједињени са конкретним ожанским дејствима 
унутар творевине. Такав догађај представа нпр. продужење трајања дана 
у време итке код Гиеона (ИсНав 10, 11–13), и у том историјском догађају 
нема ничег аегоријског — све је симвоично!

Када говори о тужењу и уздисању творевине апосто Паве помиње 
наду и говори: „А нада која се види, није нада. Јер кад ко види нешто, 
како и да се нада? Ако и се надамо ономе што не видимо, чекамо са 
стрпењем“ (Рим 8, 24–25). Да и се нада о којој говори апосто Паве 
односи и на догађаје о којима Јован говори у књизи Откривења? Сматрамо 
довоним позвати се на речи апостоа: „…мисим да страдања садашњег 
времена нису ништа према сави која ће нам се открити“ (Рим 8, 18). Ако 

54 Широм САД изграђено је око на стотине подземних градова. Овакви градови потпу-
но су опремени за вишегодишњи живот „одараних“. Хоивуд је начинио и мноштво 
наивних и ненаивних фимова на ову тему. У свести уди подземни градови схватају 
се као приежишта у сучају атомског рата, аи наивност оваквог концепта изази на 
видео ако се има у виду да за некоико минута, односно кратког времена од ансирања 
неке нукеарне ракете до удара, просечан становник једног града не може временски ни 
ифтом изићи из зграде, а камои доспети у ижи ии удаени подземни град! Русија, 
Кина аи и друге државе имају хиаде подземних градова. Бесмисеност официјених 
ставова по питању постојања подземних градова наводи нас на закучак да је њихова 
изградња иницирана потпуно другачијим разозима, односно очигедно очекиваним 
догађајима.
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су страдања садашњег времена ништавна према очекиваној Нади, како 
сагедавати сасвим изгедни знак унутар символа ожанске творевине 
који изгеда као својеврсни уништитељ? Како сагедавати Господње 
речи: „када угедате гнусобу (јевр. ужас, срп. мрзост) опустошења (јевр. 
пустош, запањеност, лишеност, уништење, застрашеност, рушевине) 
о којој говори пророк Данио, где стоји на месту светом, тада који уду у 
Јудеји нека беже у брда?“ Аи зог чега Господ говори да се ежи „у рда“? 
Зар не може просто да се „ежи даеко“? Да и се ради о неком страховито 
изненадном догађају? С друге стране, када и у питању ио нешто попут 
атомског удара, тешко да и и рда помога!? Аи Господ настава: „…и 
одмах ће по невољи тих дана сунце помрачити и месец своју светлост 
изгубити, и звезде с неба пасти и силе небеске покренути се. И тада 
ће се показати знак Сина Човечијег на небу…“ (Мт 24, 15–17; 29–30). Код 
јеванђеисте Луке пак, наазимо речи: „…и иће знаци на сунцу и месецу 
и звездама; и на земљи мука и невоља народима у ужасу од хуке морске 
и таласа“. Аи одаке доазе и какви су то тааси? Зар уди који живе 
покрај мора и језера нису навики на хуку и уку тааса? Одаке такав 

„ужас од хуке морске и тааса“?! Господ надае говори: „Умираће људи од 
страха и очекивања долазећих (ствари) у васељену, јер ће се силе небес‑
ке покренути“. Како је ово могуће схватити?! Одаке уди знају, и шта је 
то што и видели да доази на свет те да умиру од страха, као и то да „не-
што“ доази на свет? А ако доази, одакле долази?! Лука надае сведочи 
Господње речи: „И тада ће угедати Сина Човечијег где доази на оаку 
са сиом и савом веиком. А када се почне ово збивати (јер очигедно 
ће свима ити видив почетак овог страховитог зивања) усправите се 
и подигните главе своје, јер се приближава избављење ваше“ (Лк 21, 25–28). 
Аи, Јеванђеист Лука одмах затим настава речима: „И каза им причу: 
гедајте на смокву и на сва дрвећа; када видите да већ потерају пупоке, 
сами знате да је већ изу ето. Тако и ви када видите да се ово зива, 
знајте да је изу Царство Божије… Аи пазите на сее… да дан онај не 
наиђе на вас изненада. Као замка (ὡς παγίς) доћи ће (ἐπεισελεύσεται — унићи 
ће) на све који обитавају на лицу васцеле земље“ (Лк 21, 29–35). Одаке 

„замка“? Одаке „замка“ за све уде у једном историјском тренутку? Да и 
Господ постава удима замке?! Зар није Господ Исус Христос Спасите 
света?! Да и можда „замку“ коју помиње апосто Лука треа тумачити 
из перспективе вадара овога света? Не поставају и „васници“ овога 
света историјске „замке“ и разноврсне „димне завесе“ народима, како и 
скретаи пажњу човека са његовог основног проема, проема смрти 
и жее за вечним животом, на фантазмичне производе удске охоости 
ии разириге?!
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Закључак

Човек демонстрира највећу пријемчивост управо за чуне начине 
постојања, аи је често недовоно свестан да чак и у њима самима Го-
спод пројавује праведна есхатоошка значења постојања ића, односно 
значења речи „и виде Бог све да је доро“ (Пост. 1, 31). Богоустановена 
огосужено-симвоична визија творевине отвара гносеоошку пер-
спективу огочовечанских односа и унутар иконичних одраза ожанског 
сагедавања творевине. То значи да ична, односно христоошка заједница 
Бога и света омогућује евхаристијско сагедавање творевине из перспек-
тиве доазећих стварности, коико год оне ие драматичне. Свекоика 
откривења Божија Господ пројавује унутар вишедимензионаних равни 
саборног, тако да појединачни симвои творевине имају свој покрет, одно-
сно својеврстан Вход ка свом Узроку, ка Архисимвоу, односно ка свеоп-
штим, најјединственијим димензијама ожанског откривења. Ако нема 
Входа појединачних симвоа ка Архисимвоу, а што је Господ установио 
да уде у васти човекове вое, тада свака појединачност остаје у сеи 
и доводи до погрешних критеријума познања света, као и до погрешног 
начина постојања, како појединаца тако и погрешних начина постојања 
читавих народа. Како другачије на овом нивоу дејства Духа сагедавати 
речи Господа Исуса Христа: „не ој се мао стадо, јер и воа оца вашега 
да наседите царство“ (Лк 12, 32)?

Једно је немоћ пред проемом исправног разумевања творевине55, а 
друго је оесмишавање симвоичних тајноводстава које води широким 
путем у васеенску невоу „каква није иа од постања света, нити ће је 
ити“ (Мт 24, 21). Аармантни захтеви за симвоичном гносеоогијом у 
времену у коме живимо не оставају простор за ицемерно изузимање 
сее од свеопште одговорности за историјски тренутак у коме смо; најпре 
смо одговорни за сопствене грехе и незнања народа, тако да се, у времену 
у коме се подразумева да умемо препознавати символичне знаке божан‑
ских познања света, не смемо позивати „на сопствена незнања“, јер жи-
вимо у времену када се мора знати, ии познати, ии препознати. Господ 
нас даке упућује не само на оне симвое које јасно идентификујемо са 
заједницом, већ и на све природне симвое, јер су они од Њега, и јер су 
и они Његови васеенски знаци и весници доаска Вечне заједнице (као 
што је Његов симвоични пример са зрном пшенице које док не умре, једно 
остане, а ако умре, род многи доноси — Јн 12, 24, итд.), знаци упућени свим 
удима, макар они ии знаци природе око нас, ии космички, односно 
астроошки знаци, које сви могу да виде, сагедају, и да немају више из‑
говора за незнање читања символа васељене.

55 Григорије Богосов наводи: „οὐδὲ ἡ τῆς κτίσεως ἀκριβὴς κατανόησις“. Види, Γρηγοριος Θε-
ολογος, Λόγος ΚΗ ,̓ PG 36, 32B.
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Зог тога у овом историјском тренутку ваа имати, ии пак стицати 
увиде у разичите нивое симвоизма природе, јер се свуда око нас, ис-
под, изнад нас, аи и у нама, пројавују ожански симвои који указују на 
остварење многих речи Божијих, многих оећања Господа и Спаситеа 
нашег Исуса Христа. Данас много више него до сада, драматични догађаји 
упућују на удућа ожанска разрешења историје. У том смису, катастро-
фани догађаји, осим историјских тегоа, носе и унутрашња разрешења 
историјских токова. Другим речима, драматични догађаји природе имају 
свој унутрашњи, преоражавајући Ци који не може постојати мимо со-
весног ожанског циа постојања. Ако „проази оичје овога света“ (1Кор 
7, 31), зар не треамо управо у том процесу, односно у проласку обличја 
овога света да сагедавамо ново одбројавање времена у коме догађаји врло 
брзо сустижу једни друге?

У том смису, питања која за сада оставамо отвореним, гасе: 1. Зог 
чега Зема све чешће подрхтава? 2. Зог чега су вукани и земотреси из 
године у годину све агресивнији? 3. Зог чега се Зема све више загрева 
унутар сопственог језгра? 4. Зог чега животиње и рие умиру у миио-
нима? 5. Зог чега стотине хиада птица падају са неа? 6. Зог чега тако 
драматичне и страховите сике временских приика у читавом свету? Да 
и постоји могућност да останемо ез симвоа творевине? Да и је и нама 
тада иско нестајање? Да и симвои творевине по циу свога постојања 
учествују у очувању социјаних могућности човека?56

Свеоухватно питање које нам се из свега предреченог намеће гаси: 
удући да сви историјски догађаји најпре пројавују симвоичну струк-
туру и симвоичну перспективу постојања и сагедавања света и догађаја 
у њему, како се поставити према драматичним симвоима времена и тво-
ревине који доазе, да исмо јасно сагедаваи смисао речи Господа Ису-
са Христа: „А када се почне ово зивати, усправите се и подигните гаве 
своје, јер се приижава изавење ваше“ (Лк 21, 25–28)?!

56 Наравно да постоји и много питања која се тичу и јерархијски другачијих нивоа твореви-
не, аи искреном истраживачу и ова наведена су више него довона за преиспитивање 
знања о симвоичним покретима творевине.
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Symbolic Aspects of the Gnoseology of the Cosmological Events

Unifying the effect of divine providence is manifested in the individual sym-
bolic aspects of the structure of existence set by God. No created exist-

ence is a goal to itself. No event is within the dynamics of the created existence 
is meaningless, nor is it self-sufficient. Community with God is the only true 
objective of historical events within the universal divine history of salvation. 
Creation more often than not announces dramatic events, which is why the 
issue of understanding the effects of divine providence creation remains open 
in such events. Researchers of dramatic historical events have listed a multi-
tude of indicators by setting a requirement to define the causes of such events. 
Biblical texts provide proof of unusual movements of creation, as well as of the 
final origin of the dramatic historical events. The Lord does not interrupt the 
effects of the history of his salvation even in the case of dramatic historical 
circumstances. Instead, by announcing those very events through which the 
Church has to go within the world after the fall, our Lord leads the chosen ones 
towards the promised resurrection of the dead and the life of the age to come.
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