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Abstract: У овој стуији аутор постава питање: шта је истинито постојање, ако 
сва ића проазе и умиру? Како можемо рећи за нешто а јесте, каа се оно ис-
тог тренутка мења и на крају престаје а постоји, умире? Анаизирајући претпо-
ставке протоошке онтоогије, коју прати још из античке фиософије, аутор нуи 
изворну хришћанску, есхатоошку онтоогију, као оговор на отворена питања. 
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Уво

Рећи а нешто јесте, а постоји, поразумева а то што постоји постоји 
вечно, тј. а не престаје а постоји. Шта је она истинито постојање, ако 

сва ића проазе и умиру? Како можемо рећи за нешто а јесте, каа се оно 
истог тренутка мења и на крају престаје а постоји, умире? Још је антич-
ка фиософија, уочивши проазност ића у њиховој историјској пројави, 
почеа а трага за истинитим постојањем ића. Јер онтоогија се оноси 
на нешто што вечно постоји, а не на нешто што престаје а постоји. Само 
оно што постоји вечно, може а понесе епитет ића и тиче се онтоогије.

Схоно овоме античка фиософија је истинитост постојања ића поис-
товетиа не са историјским постојањем, већ са вечно постојећом приро-
ом која претхои постојању конкретних историјских ића ии са вечно 
постојећим иејама ића. Доћи о истинског постојања ића, могуће је 
враћањем у прошост, тј. у преисторију. Отуа је античка онтоогија 
онтоогија прошости ии „протоошка“, како је назива митропоит 
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пергамски Јован (Зизијуас).1 Биија говори о томе а су сва ића створе-
на и а имају почетак постојања, тј. а не постоје вечно, и зато постоје о 
почетка историје, само као историја. Биија се такође сусреће са прое-
мом смрти и проазности ића у њиховој историјској пројави. Нови Завет 
се такође ави питањем истинског постојања ића. Центрана теоошка 
тема ране Цркве иа је васкрсење мртвих и поеа живота на смрћу. О 
овоме јасно свеочи Нови Завет. Отуа је проем онтоогије ио кучни 
проем, како за теоогију ране Цркве, тако и за хришћански живот.2

Рани хришћански мисиоци, посено св. оци из јеинства су се такође 
авии питањем онтоогије и истинитост ића су поистовећиваи са 
његовим вечним постојањем. На основу откривења Божјег у Госпоу 
Исусу Христу као Св. Тројице, као и иијског евхаристијског иску-
ства, појавује се, међутим, ново усмерење у вези са онтоогијом, која је 
у супротности са античком. У овој стуији покушаћемо а оговоримо 
на питање у чему је суштина иијске, оносно хришћанске онтоогије 
као и а размотримо разику између античке и хришћанске онтоогије. 
Тачније, покушаћемо а оговоримо на питање: а и се за хришћане ис-
тинско постојање поистовећује са прошошћу и а и постојање историје 
зависи о њеног почетка, тј. о самог стварања ии о нечег ругог? То 
ћемо пре свега учинити на основу учења Светог Максима Исповеника 
(VII в.) који изричито инсистира на томе а је истина постојања твореви-
не есхатон, тј. крај, а не прошост и почетак.3

1. Протоошка онтоогија

Опште је мишење, како античких тако и савремених мисиаца, а се 
истинито постојање сваког ића и цеокупне историје темеи на прошо-
сти, тј. на почетку, а самим тим и на атости. Савремена и општеважећа 
* spcbran@ptt.rs
1 В. Zizioulas, 2017.
2 Вии нашу књигу, Пролем смрти и хришћанска онтологија, Пожаревац, 2012.
3 Св. Максим Исповеник је веики ео свог теоошког опуса усмерио управо на крити-

ку оригенистичке протоошке онтоогије истичући есхатон као истинско постојање. 
Његове реакције на оригенизам су ако уочиве у свим његовим еима. То се вии 
пре свега на његовом инсистирању а јеинство створене прирое са Богом Логосом 
у контексту стварања није ствар прошости, већ уућности и а ова Тајна Христова 
престава узрок стварања и постојања света и његов је ци а не посеица паа. Затим 
из указивања на то а Литургија и итургијски живот извиру из есхатона не из прошо-
сти и а цеокупна историја извире из есхатона, тј. из уућности а не из прошости. 
Оно, међутим, што није овоно нагашено у вези са максимовим учењем то је а је за 
њега онтоогија ствар есхатона а не почетка историје. Даке, оно што чини саму срж 
теоогије Св. Максима у супротности са оригенистичким погеом на свет и теоогију 
то је његово инсистирање на есхатону и есхатоогији и њеном пресуном утицају на 
постојање историје, тј. на онтоогији која извире из есхатона и која је везана за есхатон. 
То потврђују и његове речи: σκια γαρ η Παλαια Διαθικη, εικων δε η Καινη, η αληθια μεν των 
μελλοντων καταστασις. (PG 4, 157d).
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онтоогија, и поре њених разичитих интерпретација, је по апсоут-
ним утицајем античког схватања ића. Стари јеински фиософи су своју 
теорију о ићу и истинском постојању, тј. онтоогију, засниваи искучиво 
на прирои, материјаној ии уховној, оносно на вечним иејама које 
претпостоје и претхое конкретним историјским ићима, а отуа и на 
прошости. Конкретна историјска ића су феномени који откривају веч-
но препостојећу прироу ии препостојеће вечне иеје које претхо-
е виивим ићима. Конкретна ића су сама по сеи проазна и нису 
иа премет онтоогије. Оно што је чинио премет онтоогије за њих 
јесте вечно постојећа прироа ии вечне иеје, а не конкретна историјска 
ића. Античка онтоогија се тиче онога што је ио на почетку, тј. пре, а 
не онога што сеи. Историјска ића проазе и нестају, а вечна прироа 
и иеје остају и зато су оне истинско постојање (το ων) сваког историјског 
ића. Отуа је античка онтоогија „протоошка“, тј. истинско постојање 
је за античке фиософе поистовећено са прошошћу, а не са историјом и 
уућношћу. Историја је сенка ии сика прошости. Постојање историје 
и виивог света није ништа руго о откривање ии отеовење про-
шости, тј. вечних закона прирое ии иеја који препостоје виивом 
свету и његов су узрок. Вииви свет је феномен који проази и не тиче 
се онтоогије, ок су прироа и уховни свет вечни и истинити.

У контексту ове онтоогије, огички посматрано, прво постоји узрок, 
а затим сеује постојање посеица тог узрока. Тачније речено, прво 
постоји прироа ии иеја која се пројавује у историји као конкретно 
иће. Вечне иеје ии прироа су истинско постојање сваког историјског 
ића и њихов су узрок и оређују начин њиховог постојања у историји 
као и њихову коначну суину. Сествено томе, сам начин постојања и 
еовања ића у историји апсоутно се не тиче онтоогије, тј. њиховог 
постојања. Постојање не зависи о историјског еовања, већ о прирое 
и њених закона.

Ако и на основу овога треао а ореимо истински начин постојања 
ића у оносу на историју, то и значио а се вратимо на почетак, у про-
шост. Истинито постојање некога ии нечега је оно постојање које је ио 
на почетку, у прошости. Саашњост као и уућност нису конститутивни 
еементи постојања. Штавише, за ову онтоогију уућност је еграација 
истинског постојања ића. Ако уућност и постоји у онтоошком смис-
у, она није ништа руго о повратак у прошост. Крај се у онтоошком 
смису апсоутно поистовећује са почетком.

Сествено овој онтоогији иће се поистовећује са атошћу и са 
нужношћу. Оно нема никакав соони узрок нити у сеи самом нити у 
ругом. Стари јеински фиософи су просто поазии о ића, не овоећи 
га у везу ни са каквим сооним узроком и почетком. Истинско иће 
нема нити почетак нити крај. Оно је вечно. Отуа је за античке фиософе 
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онтоошка сооа иа апсоутно осутна из свих митоошких и фио-
софских система. Чак ни огови нису ии онтоошки соони. Сооа 
је етичке, а не онтоошке прирое.

Горе описана онтоогија је апсоутно оминантна и у савременој 
фиософији као и ко уи који се не аве професионано фиософијом. 
Ево некоико примера за то. Наша огика је апсоутно утемеена на 
протоошкој онтоогији. Зато на основу опште прихваћене огике прво 
нешто постоји па она еује. То значи а се наша савремена огика темеи 
на постојању које се поистовећује са прироом ића, а не са његовом 
еатношћу, а самим тим и са почетком, а не са крајем. Даке, почетак 
постојања, оносно прошост има апсоутно преимућство у оносу на 
крај и уућност и зато се иће поистовећује са прошошћу.

С руге стране, опште је прихваћено а је истинско постојање историја. 
Међутим, ми историјом називамо огађаје из прошости. У нашој свести 
историја се апсоутно тиче прошости, а не уућности. Ка се говори 
о историји и историјском постојању, по тим се искучиво поразуме-
ва прошост. То значи а је постојање ствар прошости, тј. почетка, а не 
кретања и краја.

Исто тако ми сматрамо историјске огађаје из прошости ефинитив-
ним (завршеним), и непроменивим. Оно што се огоио у прошости 
остаје непромениво и зато истинито, тј. оно се тиче онтоогије. Јер ис-
тина за опште схватање указује на непроменивост, на истост. Нешто 
што се огоио је ефинитивно и не може се променити више јер се о-
гоио (свршен гаго), и зато је прошост јеино истинито постојање. 
Отуа и изрека а се историја не може променити. Даке, ови примери 
указују на то а се ове раи о онтоогији која је везана за прошост, тј. 
поистовећује се са прошошћу.

На основу овакве онтоогије, која је опште прихваћена анас, заснована 
је и теорија о знању, тј. гносеоогија. Јер, ако знање значи иентификацију 
нечега, признање нечега ии некога а заиста постоји и а је то, а не нешто 
руго, она је оно у скау са овом онтоогијом знање о прошости. От-
уа је знање, за старе јеинске фиософе, ио сећање, оносно сећање 
на прошост, и тицао се онтоогије.4 Тачније, онтоогија је ко Пато-
на поистовећена са знањем, тј. са иејама. Ка се сетимо, што значи ка 
потиснемо заорав у оносу на оно што је ио у почетку и вратимо се у 

4 Вечно и непромениво постојање нечега се за старе јеине поистовећивао са истином. 
До истине се међутим, оазио сећањем на прошост, зато што све што је истинито вечно 
постоји. Знање као и истина се не тиче ничега новог а и се о њега ошо напреујући 
ка уућности (уп. Зизијуас, 2013). Знање и истина су сећање на прошост на оно што 
већ постоји. Упореи Патонов мето сазнања познат као μαιευτική μέθοδος (порођајни 
мето) у коме се не оази о знања и истине као о нечега новог које још не постоји, већ 
сећањем на оно што препостоји вечно и које је саржано у нашем уму и уши који су 
вечни. Сично рађању етета које се као већ постојеће пројавује на свет.
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прошост, оазимо о истинског знања, оносно о иеје која је исти-
нитост ића.5 Јер, знање о нечему је признање нечега а заиста постоји. 
Ово важи и за савремено схватање гносеоогије, уући а је и онтоогија 
иста. Наше знање нечега ии некога је такође сећање на нешто што се 
огоио, тј. на прошост. Знање је знање о прошости, тј. онога што се 
огоио јер је оно статично и непромениво, а не онога што је са ии 
ће евентуано ити у уућности. Буући а прошост реано не постоји, 
тј. уући а су ића смртна, онтоогија је у нашем веку поистовећена са 
гносеоогијом, која је сећање ии памћење онога што је нека ио, а чега 
више реано нема. Истинско постојање ића, аке, постоји само у сећању, 
тј. само као знање о њему, аи не и реано. И ово је за опште схватање 
знања и постојања, које је утемеено на онтоогији која извире из про-
шости, јеино огично и истинито, иако је параоксано.6 Сеујући овом 
принципу савремена фиософија је гносеоогијом замениа онтоогију. 
Онтоогија је поистовећена са сећањем, са иејама о ићу, а не са самим 
постојањем ића.

Ако ову општеприхваћену старојеинску онтоогију, ии, такозвану 
„протоошку“, применимо на иијско и хришћанско схватање постојања 
света и човека, она пре нас искрсавају многи нерешиви проеми. Ако 
узмемо за пример Христову пропове о Царству Божјем као истинском 
постојању творевине, она истинито, вечно иће, није ствар прошо-
сти, већ нечега што ће тек оћи, тј. уућности. Што се пак тиче узрока 
постојања, познати огађај из новозаветне историје који се оноси на 
сепог о рођења указује на то, а се протоошка онтоогија, која узрок 
свега што се огађа вии у прошости, може и те како овести у сумњу. 
На питање Христових ученика: „Ко сагреши, он (сепи) ии роитеи 
његови те се рои сеп?“ (ово питање указује на то а ученици узрок неког 
огађаја вие у прошости), Христос оговара, а није сагрешио ни сепи, 
ни роитеи његови, већ „а се јаве еа Божија на њему“ (уп. Јн 9, 2–3). 
Очигено је аке, из Христовог оговора а овај историјски огађај не 
вои пореко из прошости, тј. нема узрок постојања у прошости, већ у 
уућности, као и то а се савршенство створених ића не наази у про-
шости већ у есхатону. Узрок постојања се, аке, оноси на уућност и 
не препостоји посеици, већ посеица претхои узроку у постојању. 
Како је ово могуће, виећемо касније.

Што се пак тиче огађаја из прошости које ми сматрамо а су се ого-
ии и а су завршени и ефинитивни, тј. а се не могу променити нити 
5 У грчком језику η αλήθεια = истина, оази о речи η λήθη = заорав + негационо α. Ка 

негирамо заорав, тј. ка се вратимо у прошост, оносно на почетак, оазимо о ис-
тине.

6 Буући а прошост реано не постоји у контексту историје, јер све проази и мења се, 
умире, савремена запана мисао је онтоогију замениа гносеоогијом. Уместо реаног 
постојања нечега ии некога, постоји само сећање и знање на оно што је прошо.
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негирати а су се огоии, неки цитати из Св. Писма то негирају. Бог 
говори а се неће сећати наших грехова (уп. Јер 31, 34; Јев 8, 12; 10, 17). То 
уквано значи а нешто што се огоио у прошости, у ствари се није 
огоио. Јер онога чега се Бог не сећа то и не постоји, оносно није се о-
гоио. Исти је сучај и са неким огађајима из нашег живота који такође 
потврђују а протоошка онтоогија уопште није поузана. Љуавни онос, 
за који се миси а је истинит ок траје, а који потом ива раскинут ии 
негиран, заправо није ни ио истинит, ио је ажан, уави није ни ило7. 
Само у коико посењи огађај уе истинит, он ће потври истинитост 
и прошог. Даке, и овај пример показује а се истинито постојање не 
поистовећује са почетком, са прошошћу, већ са крајем.

Што се тиче гносеоогије и она је ругачије преставена у Св. Писму 
Новог Завета. Апосто Паве знање поистовећује са уаву (уп. 1Кор 
8, 2–3), која је зајеница са оним који се познаје а која се тиче есхатона 
(уп. 1Кор 13, 12), оносно онога што се још увек није огоио, већ онога 
што ће се огоити у уућности (уп. Јев 11, 1–3), ако се огои. Истин-
ско знање, аке, по ап. Паву извире из уућности а не из прошости 
и поистовећује се са уаву, са вечном зајеницом која ће се остварити 
у уућности. Саашње знање се поистовећује са „сећањем на уућност“, 
тј. на оно што ће ити, а не са сећањем на нешто што је већ ио, што је 
прошо. Истинско знање се, међутим, поистовећује са постојањем, а не 
са идејама и то са вечним постојањем које је стање уућности.

Навеени примери показују а се протоошка онтоогија апсоутно 
може овести у сумњу, и а прошост не мора а уе истинита, оносно 
постојећа. Она то може ити искучиво у зависности о уућности, тј. 
о посењег огађаја. Шта ово конкретно значи виећемо ниже.

Протоошка онтоогија отвара још јеан веики проем, а то је про-
ем соое у онтоогији. Стари Јеини су просто поазии о постојања 
као вечне атости; ез почетка и ез краја. Постојање се поистовећивао 
са езичном прироом и није се овоио ни у какву везу са сооним 
узроком. Бића не постоје нити на основу неког сооног узрока нити 
пак на основу своје соое, тј. нису сама сеи узрок, већ просто постоје 
на основу прирое и њених закона. Ништа о онога што постоји нема 
соони узрок, тј. нити постоји на основу своје соое, нити пак на ос-
нову соое ругог. Зато све што постоји нужно постоји, на основу при-
рое. Сама прироа такође постоји нужно. Постојање је вечно и нужно, 
нема ни почетка ни краја и поистовећује се са иејама ии са виивом 
прироом и њеним законима. Даке, постојање је за јеинске фиософе 

7 На пример: неко вам је раније говорио а вас вои. Касније је показао а вас не вои. Да 
и вас је заиста раније воео као што је говорио? Шта мисите? Оговор је, наравно, не. 
Лагао је. Даке, оно што се огоио и што мисимо а се огоио, а је истина, потоњи 
огађај негира и показује а је то аж, тј. а се није огоио.
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просто атост, тј. поистовећено је са суштином ии са иејама и оно се 
не мења; нити почиње на основу своје ии соое ругог, нити заврша-
ва. Отуа је и истина атост и статичност, тј. непроменива је. Све што 
постоји постоји увек, нужно и у истом и ништа о постојећег не може про-
менити. Живот и смрт су такође нужност. Нема ничег већег у свему што 
постоји о нужности, каже Еврипи.8 Постојање је поистовећено, ио 
са езичном нужном прироом, која је по сеи вечна, која се вечно врти 
у круг немајући ни почетак ни крај, ио са езичним иејама. Јеини 
ци уске соое и соое огова је мирење са вечним законима нуж-
ности и укапање у овај вечни пореак који ваа у прирои. Међутим, 
ако је постојање просто атост прирое, она то значи а постојање није 
сооно. Не зависи о соое, већ је нужно. Она су и рађање и смрт 
нужност. Таа се постава питање: отку ко уи сооа и захтев за 
онтоошком сооом, ако она не постоји и ако онтоошка сооа уући 
а је иће атост, није могућа, тј. ако она не постоји?

Питање соое у онтоогије није акаемско, већ егзистенцијано9. 
Љуи жее а постоје на основу своје соое. Исти је сучај и са захтевом 
човека а не умире, тј. а постоји вечно. Само постојање човека на осно-
ву прироних закона нужности, међутим, као и његова створеност која 
поразумева а му је иће ато, тј. наметнуто ез његове вое, и а уми-
ре такође по нужности прирое, престава изазов његовој онтоошкој 
соои. Навики смо а сооу поистовећујемо са изором између 
ве ии више атости и а то сматрамо сооом. Међутим, нема већег 
изазова за сооу и њеног поништења о атости, посено о атости 
постојања10. Савремена егзистенцијаистичка фиософија је, и поре свих 
својих неостатака, такође јасно показаа а је проем соое у оносу на 
постојање кучно питање за уску егзистенцију. Егзистенцијаистичка 
фиософија је поставиа питање соое у постојању и уући а је за 
егзистенцијаисте постојање атост прирое, неки о ових фиософа су 
остварење соое човека виеи јеино у негирању постојања, оносно 
у негирању прирое. И то не само кроз негирање постојања ругог и Бога 
као ругог а и се ио сооним, већ и кроз негирање сопствене суш-
тине. На основу ове фиософије, наиме, сооа се изражава као соо-
а о ругога па у том сучају сооа се састоји и у негирању сопствене 
прирое јер је и она схваћена као нешто руго у оносу на ичност као 
егзистенцију. Зато су неки фиософи овог правца апсоутну сооу поис-
товетии са непостојањем, тј. са нихиизмом. Ако је иће ато, наметнуто, 
8 В. Еврипиову трагеију Алкиста (Алкеста, Алкестида).
9 Ово потврђује чињеница а уи, каа остигну свест о соои, а то се ешава у маићко 

оа, често поставају питање својим роитеима: зашто сте ме роии, каа ме ни-
сте питаи? Овим уи изражавају жеу а уу они узрок свом постојању, а не а им је 
постојање ато, ии а је оно просто ствар прирое и њених закона.

10 Уп. Ф. М. Достојевски, Зли дуси.
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ии ако зависи о закона прирое, што је сучај у егзистенцијаистичкој 
фиософији ге прироа претхои егзистенцији, она не постоји руги 
начин а се оствари сооа човека као конкретне ичности, осим а се 
негира и оаци сопствено постојање, као и постојање у цеини. Међутим, 
и овакав начин изражавања соое вои у несооу, просто зато што 
негирањем атог постојања као и постојања своје сопствене суштине, ми 
негирамо и сооу. Даке, питање соое човека у оносу на онтоогију 
јесте суштински проем, како за теоогију, тако и за фиософију и науку 
уопште, и то не само у теоријском смису, већ пре свега у егзистенцијаном. 
Међутим, ако не постоји никакав руги начин а човек оствари своју он-
тоошку сооу, оносно укоико је немогуће а човек уе онтоошки 
сооан, постава се питање отку она тај захтев ко човека?

С руге стране, онтоошка сооа захтева не само а је наше иће 
по наше соое, већ и а је постојање свега остаог такође по наше 
соое. Ако су руга ића и свет који нас окружује просто атост за нас 
и постоје на основу нужности прирое чије постојање је независно о 
нас и наше соое, она она чине а ми нисмо онтоошки соони. 
Јер ића која нам сапостоје, а која нису по наше соое, угрожавају и 
ограничавају нашу сооу (уп. мисао Ж. П. Сартра, „руги је мој пакао“). 
Отуа се наша сооа често изражава као негирање ругих и света око 
нас, што указује на то а човек жеи а уе апсоутно сооан, тј. а 
уе онтоошки сооан.

Из оса реченог сеи закучак а протоошка онтоогија, која је 
општеприхваћена као јеина истинита, не може а оговори на кучно 
питање везано за онтоогију а то је питање вечног постојања као и со-
ое у постојању. Истовремено, поистовећење постојања са атошћу и са 
прошошћу, тј. са почетком, постава питање постојања историје која 
се у контексту ове онтоогије јава као ажна и непотрена. Како су 
хришћански оци и мисиоци геаи на ова и руга питања везана за 
онтоогију и како су ефинисаи истинско постојање?

2. Есхатоошка онтоогија

2.1. Бибија и свети оци говоре о постојању света у оносу на крај

Св. Писмо Старог Завета јасно говори о томе а свет није вечан, већ 
а је почео а постоји захваујући Богу који га је створио ни из чега (уп. 
1Мој 1, 1). Биијско схватање стварања ни из чега о стране Бога значи 
а свет није вечан и а се постојање ића не темеи на њиховој вечној 
и пре-постојећој прирои, већ је узрок његовог постојања Бог и Божја 
сооа.

За разику о античке, иијска онтоогија вии постојање као оно 
које има апсоутни почетак и узрок у соои Бога. Све што постоји има 
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почетак који зависи о вое Божије. Биијско поимање постојања све-
та претпостава узрок у постојању, и то сооан узрок, у апсоутном 
значењу ове речи. Бића не постоје тек тако по сеи, већ су почеа а постоје 
захваујући Богу и његовој вои, тј. његовој соои. То значи а је Бог 
Отац као конкретна ичност узрок постојања створене прирое и свих 
конкретних ића која постоје (уп. Никејско-цариграски Симво вере), 
јер је створио сва ића из не-ића својом сооом (уп. Зизијуас, 2016).

Стари Завет нам такође говори о томе а је Бог на крају стварања ство-
рио човека о већ створене прирое аи „по ику и пооију“ свом. То 
значи а је цеокупна прироа возгавена у човеку створена по „икони и 
пооију“ Божјем. Шта то значи? Човек је икона Божија на основу тумачења 
источних светих отаца, зато што је створен сооним11. Свети оци, ма-
хом источни, међутим, разикују икону и пооије у човеку. Бог је аровао 
човеку сооу, тј. створио га је по икони својој, а и се човек упооио 
Богу кроз јеинство с Њим.12 Зашто је Бог створио човека по свом ику 
и пооију, тј. зашто га је створио сооним? Шта значи сооа човека 
у контексту његовог упооења Богу? Има и пооије, оносно то а 
је човек створен сооним, какве везе са онтоогијом? Да и староза-
ветна констатација а је човек и прироа у њему икона и пооије Божје 
има неке везе са неком ругачијом онтоогијом, разичитом о античке, 
оносно о протоошке? Шта нам о томе говоре свети оци?

Старозаветни опис стварања ића могао и а се протумачи тако а је 
постојање света опет постојање које се темеи на почетку, на прошости, 
а самим тим и на прирои која је постојећа и есмртна самим стварањем. 
Иако не на вечној и ванвременској, оносно ванисторијској прошости, 
какав је ио сучај са античком онтоогијом, ипак може изгеати а се 
и иијска онтоогија оноси на прошост. Заиста, каа се у Старом За-
вету говори о стварању света и човека, стиче се утисак а су ића самим 
стварањем, тј. на почетку, оиа савршено постојање о Бога. Мојсије 
говори а је Бог на крају стварања виео а је све што је створио „оро 
веома“ и а је свршивши сва своја еа отпочинуо у семи ан о свих 
еа својих (уп. 1Мој 1, 31; 2, 1–2). Међутим, а и је тако, а и су ића 
самим стварањем истински постојећа и есмртна?

Сам опис стварања и живота првих уи који нам оноси Биија 
указују на то а човек у почетку није ио савршен. Сам је тежио нечему 
изван сее, што је и овео о првороног греха и смрти, а све то јасно 
показује а човек није створен савршеним. Савршенство, наиме, пораз-
умева мировање и осуство сваке тежње за нечим ругим, што виимо 
није сучај са првоствореним човеком. С руге стране, ако створена ића 
и човек постоје на основу своје прирое коју је Бог створио есмртном, 
11 В. ставове Св. Григорија Ниског у PG 44, 184, ии Св. Максим Исповеник, PG 91, 1076ab.
12 В. Св. Максим, PG 91, 1076bc.



82|Мидић, И., Стари Завет је сенка, Нови Завет је икона, а истина је стање Будућег века 

она се постава питање соое човека у оносу на његово постојање. 
Таа човек није онтоошки сооан. Његово постојање је атост која као 
што смо виеи ствара веике проеме у оносу на сооу човека и 
његовог захтева а уе онтоошки сооан. Даке, а и створена при-
роа и човек могу постојати на основу прирое и самог стварања? Шта 
нам о овоме говоре св. оци и хришћански мисиоци?

Истини за воу већина хришћанских мисиоца као и многи св. оци 
овај иијски опис стварања света и човека тумаче у смису протоошке 
онтоогије. Бог је, према њиховом схватању, створио свет и човека савр-
шеним у оносу на почетак и есмртним по прирои. Узрок постојања 
творевине се наази у прошости и постојање зависи о саме прирое 
која је створена есмртном јеном за свага. Сва ића као а постоје посе 
стварања инивиуано, на основу своје есмртне прирое, немајући он-
тоошку потреу за нечим изван сее, као и за сооом. Међутим, постоје 
и св. оци који имају ругачије мишење о овога које смо изнеи. То су 
пре свега апосто Паве, као и у каснијем периоу Свети Максим Испо-
веник. Како они геају на постојање, оносно како они вие иијска 
свеочанства о постојању творевине и човека?

2.2. Узрок стварања и постојања творевине 
је у буућности, а не у прошости

Свети апосто Паве говори о томе а је Бог све створио „кроз Христа, 
за Христа и у Христу“ (уп. Ко 1, 16), што значи а почетак постојања света 
као и његово истинско постојање зависе о његовог сјеињења с Богом у 
Христу, тј. о краја историје, а не о почетка. Сјеињење човека с Богом је, 
заправо, огађај који посеује стварању света и човека. Он огађаје који 
су описани у Старом Завету овои у везу са уућим огађајима везаним 
за Христа, тј. постојање и истинитост старозаветних огађаја по Паву 
зависи о огађаја који ће се есити касније, у Новом Завету. Стари За-
вет и огађаји описани у њему су тип и прасика новозаветних огађаја, 
тј. уућности, а не прошости (уп. Јев). То значи а се узрок стварања и 
постојања света као и његово истинито постојање наазе у уућности, а 
не у прошости, не на почетку и у стварању, већ у есхатоошкој зајеници 
с Богом у Христу. Узрок у овом сучају, као и истинско постојање, не прет-
хое посеици, већ посеица претхои узроку у постојању, а истинско 
постојање је ствар уућности и зависи о зајенице творевине преко 
човека с Богом у Христу. Старозаветни правеници су живеи вером у 
ууће сјеињење творевине с Богом, тј. њихов основ постојања, „ипостас“ 
није у прошости и не заснива се на њиховој прирои, какав је сучај у 
античкој онтоогији, већ на уућности у којој су ишчекиваи оазак 
Месије и осоођење о греха и смрти.13 Вера је по Паву „ипостас“, основ 
13 У вези са иијском есхатоогијом вии Αγουρηδης, 1956.
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свему чему се наамо и она је та која чини постојећим историјски живот у 
оносу на оно што ишчекујемо а се огои у уућности, а што је јеино 
истинско постојање историје (уп. Јев 11, 1–3).

Створена прироа не може а постоји само на основу почетног стварања. 
Ово првенствено потврђује огађај васкрсења Христовог. Створена при-
роа превазиази смрт и истински постоји јеино у Христу. Историјски 
огађај Христовог васкрсења је, међутим, по ап. Паву, преокус и икона 
општег васкрсења које ће се есити на крају, тј. у есхатону, ка Христос 
поново ође у „сии и сави“. Новозаветни огађаји, аке, чији су типови 
и сенке старозаветни огађаји, такође су везани за Христа, аи есхато-
ошког Христа. Јеинство света и човека с Богом у Христу је тај есхато-
ошки огађај ка коме су усмерени, како старозаветни огађаји везани 
за изарани Наро Божји, тако и новозаветни, везани за Цркву Христову. 
Постојање света зависи о коначног сјеињења Бога и човека у Христу, 
тј. о есхатона, а не о почетка. То значи а ће јеино посењи огађај 
историје, тј. Други и савни Христов оазак и васкрсење мртвих, ати 
историји и прошости постојање. У противном, према Светом апостоу 
Паву, историја неће постојати. Васкрсење Христово као историјски 
огађај неће постојати, ако не уе Другог Христовог оаска и општег 
васкрсења мртвих. На то указују речи ап. Пава упућене Коринћанима: 

„Јер ако мртви не устају, то ни Христос није устао“ (1Кор 15, 16). Зато по 
Паву, хришћани немају са и ове истинско постојање, већ очекују уући 
гра, горњи Јерусаим (уп. Јев 12, 22; 13, 14), оносно оазак Христа и 
сјеињење цеокупне творевине с Богом у Христу што је ууће Царство 
Божје и истинито постојање творевине.

Даке, узрок постојања старозаветних и новозаветних огађаја, као и 
цеокупне историје, се према апостоу Паву наази у уућности, тј. у 
есхатону, а не у прошости и творевина ће истински почети а постоји тек 
о краја историје, о Другог и савног оаска Христа и општег васкрсења, 
захваујући зајеници с Богом у Христу. Доте је историја, оносно ство-
рена прироа, сенка и икона истинског постојања. О томе а су старо-
заветни огађаји прасике новозаветних и а своје остварење и пуноћу 
оијају у огађајима Новог Завета који су везани за Христа, као и а су 
новозаветни огађаји иконе посењег огађаја, општег васкрсења, који 
такође зависе о есхатона, тј. а свет не може а постоји сам за сее ез 
зајенице с Богом у Христу, говоре и руги новозаветни писци (уп. Дап 
2, 14 и ае) као и неки каснији оци и учитеи Цркве, што ћемо касније 
и виети.

У каснијем периоу је есхатоошко усмерење у Цркви осаио и то је 
имао посеица и по онтоогију. Хришћанска онтоогија је иваа све 
више везана за почетак, него за крај. Истинско постојање је постао ствар 
почетка, тј. ато је у почетку прииком стварања света о стране Бога 
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јеном за свага. Хришћанска теоогија, угавном на Запау, кренуа је 
о тога а је Бог постојање творевини ао на почетку јеном за увек кроз 
есмртну прироу, оносно есмртну уску ушу. Отуа се теоогија у 
овом периоу није авиа тоико проемом онтоогије јер он у оквиру 
оваквог схватања постојања није ни постојао. У контексту хришћанског 
живота теоогија се угавном авиа етиком и етичким проемима. Он-
тоошки проем је фактички престао а постоји за многе хришћане све 
о најновијих времена. Отуа се хришћанска теоогија, посено на Запау, 
усресреиа пре свега на морану имензију живота Цркве и руштва 
као и на социјану еатност на основу хришћанске етике, сматрајући а 
је то сама суштина Цркве и њене еатности у свету, а не на ишчекивању 
оаска Царства и укиања смрти. Проем смрти у свету запани све-
ти оци су ојаснии јуриички и етички, као Божју казну зог преступа 
заповести Божије и пеагошку меру која не угрожава само постојање. У 
овом контексту, крај историје, тј. есхатон и спасење се не тичу онтоогије 
и онтоошке соое човека, већ опраштања грехова човеку о стране 
Бога и његово поновно враћање у првоитно, пре-паско стање.

Правосавна Црква је сачуваа Христову изворну пропове о ишче-
кивању уућег Царства пре свега у Литургији и повижништву. Литургија 
је у источној траицији икона есхатона, тј. уућег Царства Божјег (уп. 
Миић, 2015). Есхатон није схваћен као остварив у историји уским 
сиама, већ се ишчекује а Бог то учини, тј. а Царство Божије „оозго, 
насино уђе у историју“, према речима о. Георгија Форовског. И поре 
тога консеквенце оваквог схватања есхатоогије нису овоно нагаше-
не у новијој правосавној теоогији, а посено нису овеене у везу са 
онтоогијом. У нашим ранијим стуијама ми смо се авии есхатоогијом 
са више аспеката и управо смо нагашаваи ову есхатоошку имензију 
Цркве и њен значај за њен историјски живот,14 и није нам намера а то 
саа понавамо. Ове ћемо размотрити конкретно онос есхатоогије 
и онтоогије у свету учења Св. Максима Исповеника о томе. Јер овај 
учите је јеан о ретких светих отаца Цркве који посено инсистира на 
есхатоошкој онтоогији и зато жеимо посено а се осврнемо на њега 
и његово учење. Како Свети Максим Исповеник вии постојање о коме 
говори Биија, као и апосто Паве?

Сеујући ап. Паву, Свети Максим Исповеник тври а је све створе-
но раи Христа и у Христу. По Св. Максиму Стари завет описује огађаје 
почевши са стварањем света и човека и њиховим постојањем и закучно 
са огађајима који оеежавају историју изараног нароа Израиевог, 
пре свега у оносу на Христа и његову Тајну. Тајна Христова ии Христос 
је, по Максиму, сјеињење створене и нестворене прирое, тј. сјеињење 
Бога Логоса и човека које ће ати постојање створеном свету. Отуа је овај 

14 В. Миић, 2008.
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огађај ци зог кога је Бог створио свет. Старозаветни огађаји, почев-
ши о стварања света и човека па све о суотњег ана у коме се оконча-
ва стварање, јесу типови и сенке тог циа, тј. онога што ће се есити на 
крају, тј. у есхатону, а нису по сеи истинско постојање.15 То потврђују, опет 
према миси Св. Максим, Мојсије, пророк Дави као и руги пророци и 
старозаветни писци. Мојсијев опис стварања света и човека и авање прве 
заповести човеку, указује на то а човек и свет нису савршени и есмртни 
самим стварањем на почетку историје, већ ће то остварити каа Бог уђе 
у историју и сјеини се са створењима, што ће се огоити у уућности 
на крају историје каа створења преко човека остваре потпуну зајеницу 
с Богом у Христу. Ка Мојсије говори о суоти као ану починка Божјег 
о свих еа својих он, по Св. Максиму, говори о посењој суоти као 
есхатоошком огађају у коме ће сва створења наћи истинско постојање 
у зајеници с Богом у Христу, а не о прошости.16 Ово Мојсије потврђује, 
како каже Максим Исповеник, и тиме што говори а је Бог, ајући запо-
вести уима а не јеу о рвета познања, рекао: „…јер још нисте оши 
о омора и насества које ти аје Госпо Бог твој (5Мој 12, 9)“.17 Такође 
и псамопевац Дави говори о есхатоошким огађајима ка говори о 
истинитом постојању јер каже: „Жена је уша моја Бога, Бога живога 
каа ћу оћи и виети својим очима Бога“ (Пс 42, 2; уп. Пс 17, 15). Даке, 
Стари Завет на основу тумачења Св. Максима говори о томе а ића нису 
савршена у свом постојању самим стварањем на почетку историје, ии 
тачније не могу постојати само на основу почетног стварања, већ ће то а 
постану тек у уућности, у есхатону ка остигну у јеинство с Богом у 
Христу.18 Речју, огађаји и ичности из Старог завета су за Св. Максима 
типови и сенке уућих огађаја који имају пресуну уогу на постојање 
творевине. То значи а старозаветни огађаји немају истинско постојање 
по сеи. Њихово истинско постојање је стање у уућности. Зато су они 
сенке и типови уућих огађаја.

Нови Завет по овом св. оцу такође говори о есхатоошкој онтоогији, тј. 
о истинском постојању историје које зависи не о почетка, већ о уућег, 
посењег огађаја. Са новозаветним огађајима се не завршава спасење 
15 Исто важи и за огађај из историје првих уи који Биија карактерише као прворо-

ни грех. Буући а је пата за грех смрт то се и грех сагеава о стране овог св. оца из 
есхатоошке перспективе, оносно из онтоошке, а не из јуриичке визије. Зато је за Св. 
Максима грех првих уи промашај (ἀστοχία) циа раи кога су створени. Рај из кога су 
истерани прароитеи није пре-постојао као историјска реаност у који се треа вра-
тити, већ ће се он у пуноћи остварити на крају. Тачније, историјски Рај о коме говори 
Стари завет је тип и сенка уућег истинског Раја.

16 В. Св. Максим, О разним недоумицама, PG 91, 1080cd; уп. Јев 4, 10. Уп. тумачење Св. 
Васиија Веиког на ову тему у PG 30, 177cd. Св. Григорије Богосов, О теологији 2. (PG 
36, 48).

17 В. Св. Максим, PG 91, 1072d-1073a.
18 В. Св. Максим, PG 91, 1073b.
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творевине о смрти и њено вечно постојање. О овоме свеоче, на основу 
мишења Св. Максима Исповеника, сви новозаветни писци, као и сам Го-
спо Исус Христос. Ап. Паве говори о томе а стреми и хита ка васкрсењу 
које још није остигао јер је то уући и посењи огађај историје, аи а 
је икона уућег васкрсења показана у Христу и зато он каже а га је Хри-
стос већ остигао (в. Фи 3, 10–13).19 И сам Госпо Христос ово потврђује 
каа каже: „Који јее моје тео и пије моју крв има живот вечни; и ја ћу га 
васкрснути у посењи ан“ (Јн, 6, 54), као и: „Сваки који живи и верује 
у мене неће умрети о века“ (Јн 11, 26) и опет на ругом месту: „Дођите к 
мени сви који сте уморни и натоварени и ја ћу вас оморити“ (Мт 11, 28). 
Даке, творевина у Христу има живот вечни аи и још не, зато што још 
није ошо опште васкрсење и укиање смрти кроз коначно сјеињење 
творевине с Богом у Христу. Отуа су старозаветни правеници и први 
хришћани, као и сам Госпо Исус Христос, са нестрпењем очекиваи крај 
историје и установење Царства Божјег као јеино истинито постојање 
историје. Сествено овоме, иијско схватање постојања, како Старог 
Завета тако и Новог, иће овои у везу, опет према Св. Максиму, не са 
почетком, тј. са самим стварањем ића, и са јеинством творевине с Богом 
која је већ постојаа па је прекинута, већ са крајем историје и сјеињењем 
творевине преко човека с Богом у Христу.20

За разику, аке, о протоошке онтоогије која узрок постојања 
смешта у прошост, Биија и Св. апосто Паве, према Св. Максиму Ис-
повенику, вие узрок постојања творевине на крају, тј. у есхатону, а не у 
прошости. Св. Максим, сеујући ранијим св. оцима, такође говори а је 
Бог у почетку створио све из не-ића својом воом, тј. сооно. Међутим, 
то не значи а је узрок постојања творевине у прошости. По овом св. оцу 
узрок постојања творевине је у уућности, тј. у есхатону. Јер по Максиму 
истинско постојање творевине је у јеинству човека с Богом у Христу што 
је огађај краја, а не почетка. Бог је стварајући свет својом воом зажеео 
а се тај свет сјеини с Њим преко човека и то како сооом Бога, тако и 
сооом човека и а тако постоји вечно. „Имајући у виу овај ци, Бог је 
створио сва ића“, каже Св. Максим.21 Догађај сјеињења Бога и човека је 
огађај уућности, а не прошости и оноси се на само постојање творе-
вине. Отуа узрок постојања творевине, као и њено истинско постојање, 
није у прошости, већ у есхатону, на крају, ок је сама историја сенка и 
икона есхатона. Бог је, аке, створио сва ића са цием а се она сјеине 
с Њим у Сину Божјем и кроз Сина што је огађај уућности у оносу на 
почетак стварања. Из тог разога Св. Максим је јеан о ретких св. отаца 

19 Уп. Св. Максим, PG 91, 1073ab.
20 В. Св. Максим, PG 91, 1076a: „Την εσσομενην, αλλ ου την γεγενημενην και παραφθαρεισαν 

τοις αξιοις της αγαθοτητος μετουσιαν“.
21 Св. Максим, Таласију 60, PG 90, 601.
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који је инсистирао на томе а је Тајна Христова, која треа а се оствари 
на крају историје, узрок стварања и јеини начин постојања твари, а не 
посеица паа. А Тајна Христова је сооно јеинство Сина Божјег, тј. 
Бога и творевине преко човека. Ово јеинство није постојао у прошости, 
нити ванвременски, како је тврио Ориген, нити је пак оно постојао на 
почетку стварања, тј. на почетку историје. Оно по Св. Максиму треа а 
се оствари у уућности, тј. на крају историје. Тајна Христова је по њему 
ци стварања света о стране Бога и огађај уућности, тј есхатона, а 
не ствар прошости.

Сам историјски огађај овапоћења Сина Божијег је, по Св. Максиму, 
испуњење старозаветних огађаја који су ии типови и његове сенке и 
истовремено икона и преокус потпуног сјеињења творевине с Богом у 
Христу. То ће ати истинско постојање творевини и очекујемо а се о-
гои на крају историје. Отуа, за овог св. оца „Стари Завет је сенка, Нови 
Завет је икона, а истина је стање уућег века“22.

Есхатоошка онтоогија творевине која зависи о ичне зајенице човека 
с Богом у Христу а на којој инсистира Св. Максим најое се пројавује 
по овом св. оцу у Цркви, тј. у Евхаристији. Преставићемо његово виђење 
и тумачење евхаристијског огађаја.

Литургија као зајеница многих и разичитих ичности у Христу је за 
овог св. оца, пре свега икона Св. Тројице,23 а као сарање свих уи око 
Христа у посењи ан (уп. Мт 25, 31–32) јесте и икона буућег Царства 
Божјег. Зато је она сарање (σύναξις), оносно огађај сарања нароа 
Божјег, тј. верника око архијереја.24 Сарање око архијереја, тј. Литургија 
иконизује, ии тачније открива бууће Царство Божје у историји као 
сарање цеокупне творевине око Христа и у Христу које ће се остварити 
у уућности. Први огађај у итургијском сарању је уазак архијереја у 
Цркву праћеног нароом Божјим. Он за Св. Максима иконизује први оа-
зак Сина Божјег Исуса Христа у свет који овим огађајем открива „ууће 
Царство Божије“ у историји. Ово откривање уућег Царства Божјег кроз 
Литургију заокружује уазак архијереја у отар и његов узазак и сеење 
на горње место, што по Св. Максиму иконизује уући узазак Христа на 
нео и његово сеање на нанеесни трон.25

22 Уп. PG 4, 137d.
23 В. Св. Максим, Мистагогија, PG 91, 664d и ае, 1.
24 В. Св. Максим, Мистагогија, PG 91, 688bcd, 8.
25 В. Мистагогија, 8. Уазак нароа зајено са архијерејем у Цркву престава повратак 

нароа који је ио неверујући ка Богу, тј. то је покајање. Покајање поразумева проме-
ну начина живота уи, о прироног, иоошког ка есхатоошком. Ово указује, по Св. 
Максиму, не само на покајање оних који су неверујући, него и на покајање и на повратак 
Богу, оносно на уући есхатоошки начин постојања сваког о нас који смо верни, а 
који сваконевно грешимо јер постојимо у смрти (уп. Мистагогија, 689, 9). (Ово указује 
на то шта је то Тајна покајања која се разикује о њеног анашњег схватања). Све ово 
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Читање ожанских списа, апостоа и јеванђеа значи откривање и 
саопштавање ожанске вое а у уућности арује творевини и уима 
вечни живот у Христу. То ууће Царство престава основ и нашег 
саашњег понашања и живота26. Литургијско певање открива ууће 
аженство у Царству које произази из уавне зајенице уи с Богом 
и међу соом у Христу27. Посе читања Јеванђеа сиазак архијереја са 
горњег места и уаавање из Цркве, оносно из итургијског сарања, 
оних који нису крштени и који нису остојни, иконизује уући руги 
оазак Христов и свршетак историје, оносно су свету и почетак Цар-
ства Божјег. Овом прииком уаавање некрштених из Цркве указује на 
ууће уаавање из Царства Божјег оних који га нису хтеи, ок ће вер-
ни остати у вечном аженству са Христом. Ово ће се зити након што 
реч Божја, тј. Јеванђее уе проповеано свим нароима28.

Уазак светих арова ии „веики вхо“ иконизује ууће ново и пот-
пуно откривење цеокупне тајне нашег спасења која је ууће Царство 
Божије29. Божански цеив је израз јеинства свих уи међу соом и назна-
ка је, тј. икона нове ипостаси, тј ичности сваког, новог начина постојања 
у уућем Царству, што ће се остварити каа се открију уућа ора која 
саа очекујемо вером и уаву. Овим уућим откривењем постаће прис-
ни Богу Логосу сви они који су Њега остојни. На крају, кроз причешће 
самим Богом Логосом, што је и ци цеокупне тајне спасења, сви они који 
су тога остојни постаће у уућем Царству огови, аи не по својој при-
рои, већ по агоати, захваујући Богу Логосу који ће их прожимати 
својим сјеињењем с њима30. Речју, Св. Максим вии Св. Литургију као 
начин постојања прирое и уи, која открива ууће огађаје спасења 
света и човека, тј. која открива есхатон као истинити начин постојања 
творевине у буућем Царству Божјем. Царство Божије је вечни живот 
творевине као уућа вечна зајеница свих створења међу соом и с Бо-
гом Логосом. Тај уући начин постојања је, међутим резервисан за крај 
историје, тј. за удуће Царство Божје које ће оћи са ругим и савним 
Христовим оаском. Отуа он вии Литургију као икону оносно као 
скуп симвоа који симвоишу Тајну Христову ии тајну нашег спасења, 
оносно истинског постојања творевине у есхатону. Јер, по Максиму ис-
тинско, есмртно постојање је постојање „уућег века“ у Христу. Даке, 

иконизује уазак уи који то жее у ууће Царство Божје које је нови начин постојања 
уи и творевине, оносно које ће ити зајеница соое и уави творевине и уи с 
Богом у Христу.

26 Мистагогија, 10
27 Исто, 11.
28 Исто, 14.
29 Исто, 16.
30 Исто, 21.
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Св. Максим говори на основу Литургије о томе а је есхатон истинско 
постојање творевине, а не прошост, оносно саашњост.

Закључак

Есхатоошка онтоогија, која указује на то а творевина нема постојање 
самим стварањем у почетку (протоошка визија ића), већ ће то остварити 
у уућности ка се сјеини преко човека с Богом у Христу, упућује нас на 
закучак а постојање творевине зависи и о соое човека. Сјеињење 
створене прирое с Богом преко човека зависи и о соое човека, а не 
само о соое Божје. Јеини начин а творевина постоји наик Богу је 
а оствари зајеницу соое с Богом.

На основу изоженог учења Светог Максима Исповеника, које је 
иијски утемеено, закучујемо а ће постојање творевине почети о 
краја, о есхатона, а не о почетка. Тек ка се сјеињење оствари, твореви-
на ће истински постојати. Доте постојање творевине јесте сенка и икона 
тог огађаја који ће ити њено истинско постојање, јер, како каже Свети 
Максим, нијено о створених ића још увек није остварио оно што је 
Бог оећао, тј. потпуну зајеницу с Богом у Христу. Даке, за Св. Макси-
ма и иијске писце (посено апостоа Пава) постојање творевине је 
огађај краја, есхатона, а не почетка.
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Protological and Eschatological Ontology

In this study, the author has raised the following question: If all beings are 
transient and die, then what is true existence? How can we say for something 

that is, when it would be change at that moment, and at the end it would stop 
existing, it would die? Analyzing the assumptions of protological ontology, 
which follows since antique philosophy, the author offers the original Christian 
eschatological ontology as an answer to these questions. To verify his views, 
the author refers to the Biblical tradition (especially Apostle Paul) and the work 
of Saint Maxim the Confessor.
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