
1 
 

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ДИПЛОМСКИ РАД 

 

Предмет: Новозаветна теологија 

ЕВХАРИСТИЈА У ПАВЛОВИМ ПОСЛАНИЦАМА 
 

 

 

 

МЕНТОР                                                                                                    КАНДИДАТ 

Еп. др Порфирије (Перић), доцент           Изабел Тодоровић,Т-379 

 

 

 

 

 

БЕОГРАД 

2009. 
 



2 
 

САДРЖАЈ                          

     

1. УВОД                         3 

2. ХРОНОЛОГИЈА НАСТАНКА ПОСЛАНИЦА  

АПОСТОЛА ПАВЛА                      6 

2.1. Преглед посланица апостола Павла                                6 

2.2. Прва посланица Солуњанима                                                                          8 

2.3. Друга посланица Солуњанима                                                                         10 

2.4. Посланица Галатима                                                                                         10 

2.5. Прва посланица Коринћанима                                                                         12 

2.6. Друга посланица Коринћанимa                                                                       14 

2.7. Посланица Римљанима                                                                                     16 

2.8. Посланице из сужањства:                                                                                 18 

2.8.1. Посланица Филипљанима                                                                 18                              

2.8.2. Посланица Колошанима                                                                    19 

2.8.3. Посланица Филимону                                                                        21 

2.8.4. Посланица Ефесцима                                                                         23 

2.9. Пастирске посланице:                                                                                       24 

2.9.1. Прва посланица Тимотеју                                                                  24 

2.9.2. Посланица Титу                                                                                  26 

2.9.3. Друга посланица Тимотеју                                                                26                           

2.10. Посланица Јеврејима                                                                                       27 

3. ЕГЗЕГЕТСКА МЕСТА У ПОСЛАНИЦАМА  

  КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА СМИСАО ЕВХАРИСТИЈЕ                                                   29 

   3.1. Прва Коринћанима                                                                                            29   

3.1.1. Трпеза заједница                                                                                 30 

3.1.2. Пасхални обед и Тајна Вечера                                                          36       

3.1.3. Тајна Вечера и Евхаристија Цркве                                                   39 

3.1.4. „Један“ и „мноштво“ у Вечери Господњој                                      41          

3.1.5. Еклисиолошко значење евхаристијског сабрања                           43 

3.1.6. Евхаристија - заједница Тела и Крви Христове                              45 

3.1.7. Евхаристијска заједница и служба Цркве                                        48            

3.1.8. Евхаристија је храна                                                                          51 

3.1.9. Евхаристија је суд                                                                              51 



3 
 

   3.2. Друга Коринћанима                                                                                           52 

   3.3. Ефесцима                                                                                                            54 

3.3.1. Икономија спасења Тројичног Бога                                                 54        

3.3.2. Богочовек и Црква                                                                              56 

   3.4. Јеврејима                                                                                                            62 

3.4.1. Мелхиседек – образац Христов                                                        64 

3.4.2. Христос као Онај који приноси жртву и као жртва                        66 

3.4.3. Учешће верних у првосвештеничкој 

           служби Исуса Христа                                                                       67 

   3.5. Пастирске посланице:                                                                                       69 

3.5.1. Прва Тимотеју                                                                                    69 

3.5.2. Друга Тимотеју                                                                                   72 

3.5.3. Титу                                                                                                      73             

4. ПОЈМОВНИ ИЗРАЗИ У ПОСЛАНИЦАМА КОЈИ  

 УПУЋУЈУ НА ЕВХАРИСТИЈУ, НА ЗАЈЕДНИЦУ  

 ПРИЧАСНИКА ТЕЛА И КРВИ ХРИСТОВЕ                                                              75 

        4.1. Црква као народ Божији                                                                                   75   

        4.2. Црква као тело Христово                                                                                 79 

        4.3. Крштење и Евхаристија                                                                                    81  

  4.4. Црква и Израиљ                                                                                                 83  

        4.5. Евхаристија - преображење творевине у црквену заједницу                       84 

5. ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ, ЕВХАРИСТИЈЕ И ЕПИСКОПА 

УТЕМЕЉЕНО У ТЕОЛОГИЈИ АПОСТОЛА ПАВЛА                                                 86 

5.1.Однос Цркве, Евхаристије и Епископа у свести првобитне Цркве               86 

5.2. Повезаност Евхаристије са првобитном свешћу о јединству Цркве            90 

5.3. Истоветност Евхаристије са канонским  Јединством Цркве                         91 

6. AЛУЗИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЕВХАРИСТИЈУ КОД АПОСТОЛА  ПАВЛА                       92                           

             6.1. Место и време                                                                                                   93 

             6.2.  Саставни делови богослужења                                                                       94 

             6.3. Служба Речи и Вечера Господња                                                                  100 

             6.4. Циљ богослужбеног сабрања                                                                         102 

7. ЗАКЉУЧАК                                                                                                                    104 

8. ЛИТЕРАТУРА                                                                                                                107         





5 
 

1. УВОД 

 

 По речима многих Светитеља, посебно Св. Јована Златоуста, никоме од људи Бог 

није открио тако велике и неизрециве тајне као aпостолу Павлу.
1
 „Благоизволео је Бог, 

вели сам Павле, да открије Сина Свога у мени (=кроз мене)“ (Гал 1, 15-16).
2
 Откривена 

је Павлу „тајна Бога и Оца и Христа, у Коме су све ризнице мудрости и знања 

скривене“ (Кол 2, 1-3). Открио је Бог Павлу целокупно „Вечно Јеванђеље“ Своје,
3
 које 

Павле назива: „Домострој (Οικονομια=Икономија)
4
, Тајне скривене од векова и 

нараштаја у Богу“ , „Тајна Јеванђеља“ и “Тајна Христова“ (Еф 3, 2, 4, 8-10; 6, 19; Кол 1, 

26; 2, 2; 4, 3). То своје Јеванђеље aпостол Павле нарочито истиче у Посланици 

Тимoтеју, где, говорећи о „Дому Божијем који је Црква Бога Живога“, наглашава 

„Велику Тајну побожности“ (1 Тим 3,15-16). То Јеванђеље је Сам Господ Исус Христос 

као Богочовек, и Његово Тело и Дело – Његово Оваплоћење и Очовечење, Крст и 

Васкрсење, Вазнесење и Педесетница, односно, Христос и Црква Његова. 

       Појава вечног Сина Божјег као Човека у телу и са телом обухвата, по aпостолу 

Павлу, и тајну и стварност Цркве као Тела Христовог,
5
 јер је тајна и стварност Цркве 

потпуно обухваћена Тајном
6
 Христовом. Учење Павла о Цркви као телу Христовом 

                                                           
1
А. Јевтић, Еклисиологија Св .Апостола Павла, Врњци – Требиње 2006, 11. Аутор цитира дела Св. Јована 

Златоустог : Беседа на „Савле још...“,6 (51, 122); Омилија 32, 2 на Римљанима (60, 679). Примедба аутора 

у напомени бр. 2.  

2
Златоуст примећује: „Зашто није рекао: Открио је Сина Свога мени, него „у мени“? Тиме показује да 

није само речима чуо ствари о вери, него је и много испуњен Духом (Светим), јер је откривење сасвим 

обасјало душу његову,  и Христа је имао говорећег у себи (2Кор 13, 3). Примедба аутора у напомени бр. 

3. Исто, 11. 

 
3
 Рим 15, 16; 1 Тим 1, 11; 2 Кор 11, 7. 

 
4
 Грчка реч Οικονομια (οικος+νεμω) коју су Словени превели са домо+строј, тј. устројство дома=план и 

распоред изградње и руковођења дома. Божанска Икономија=Домострој је Божији премудри план 

стварања, уређивања и спасења света и нарочито рода људског. То је Божанско Домаћинство. Речју 

Икономија =Домострој Св. Писмо и Св. Оци најчешће називају Божји план и дело спасења света и рода 

људског у Христу у Цркви, као Дому Божјем и нашем. Примедба аутора у напомени бр. 5. А. Јевтић, 

Исто, 11-12. 

 
5
 Исто, 18. 

 
6
 Реч тајна преведена је од грчке речи μυστεριον (у западном произношењу: мистерија), задржавши тако 

сву дубину и ширину те грчке речи, за разлику од западног термина sacramentum, који је и ужи и 

сиромашнији него реч „мистирион“, тајна. Док реч сакрамент говори само о сакралности (светости) 

једног акта или предмета, дотле реч мистирион, или тајна, указује и на друге веће и дубље, тајанственије 

димензије свештеног предмета или свештенорадње. Притом, мистерион или тајна, и поред тога што 

открива свој тајанствени садржај, истовремено и скрива исти, и захтева дубље посвећивање и 

партиципирање те стварности. Види код А. Јевтића, Духовност православља, Београд 1990, 64. 
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јесте најпотпуније учење о Цркви,
7
 јер је доводи у најужу везу са великом тајном 

Оваплоћења. Јер, у тајни Оваплоћења Бог се јавио у телу, постао је тело, и Цркву је 

учинио телом Својим. И Црква представља наставак, продужетак, проширење и 

испуњење тајне Оваплоћења. „Крајњи циљ оваплоћења Божјег био је тај да Оваплоћени 

има „тело“, што јесте Црква“.
8
 Оваплотивши се Христос је „узео на Себе тело Цркве“,

9
 

и постао је једносуштан са природом Цркве, постао је првина (απαρχη) тела Цркве и 

глава (κεφαλη) тела Цркве. На тај начин Христос као Богочовек јесте у Цркви, тачније, 

Он јесте Црква, јер глава и тело чине једно тело (εν σωμα).
10

 

         То јединство Христа и Цркве изражава се најпотпуније у Тајни Свете 

Евхаристије
11

,  у Литургији Цркве, као „ заједница тела и крви Богочовека Христа“.
12

 

Ту истину=стварност најкраће изражава aппстол Павле речима: „Чаша благослова коју 

благосиљамо није ли заједница (κοινωνια) крви Христове? Хлеб који ломимо није ли 

заједница тела Христова? Јер један је хлеб, једно смо тело многи, пошто се сви од 

једног тела причешћујемо“ (1 Кор 10, 16-17). Света Евхаристија=Литургија је истинско 

тело Христово. Тајна Евхаристије јесте у томе што је она сами Богочовек Христос, 

даван (=самоприношен) Цркви у Литургији као њено истинско биће, животна храна и 

живот вечни. У том причешћивању Црква постаје „сутелесник“ Христов, постаје тело 

од тела и крв од крви Његове. „Јер шта је хлеб? – Тело Христово. А шта постају 

причасници? – Тело Христово. Не тела многа, него тело једно“.
13

 Христос је у 

Евхаристији дао нама Своје тело, и нас чини телом Својим. Мимо овог 

Богочовечанског међусобног прожимања, нема за род људски већег и тешњег 

сједињења и јединства са Богом Живим и Истинитим. Према томе, сва тајна бића и 

живота Цркве налази се у њеном сједињењу са Христом и у Христу, а то се сједињење 

и јединство остварује најконкретније у Божанској Евхаристији=Литургији Цркве. 

                                                                                                                                                                                     
 
7
А. Јевтић, Еклисиологија Св .Апостола Павла, Врњци – Требиње 2006, 103. Аутор цитира Г. Флоровског 

који наглашава да је Црква тело Христово. Примедба аутора у напомени бр. 52. 

 
8
 Примедба аутора у напомени бр. 56. Исто, 103. 

 
9
 Примедба аутора у напомени бр. 57. Исто, 103. 

 
10

 Аутор цитира Ј.Златоустог: „Христос је глава Цркве, тако да је једно тело Христос и Црква“. Примедба 

аутора у напомени бр. 59. Исто, 103. 

 
11

 Погледај интернет страницу: Црква и Евхаристија, http://www.pravoslavlje.rs/broj/968/teksr/crkva i 

evharistija/, преузето на дан  14. 12. 2009. 

 
12

 А. Јевтић, Еклисиологија Св .Апостола Павла, Врњци – Требиње 2006, 243. 

 
13

 Аутор цитира Ј.Златоустог. Примедба аутора у напомени бр. 2. Исто, 244. 

http://www.pravoslavlje.rs/broj/968/teksr/crkva%20i%20evharistija/
http://www.pravoslavlje.rs/broj/968/teksr/crkva%20i%20evharistija/
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          Ово сједињење Христа и Цркве изражава aпостол Павле и упоређује са 

сједињењем у браку. Света Тајна брака представља само слику и „предобразац“ 

„Велике тајне“ духовног брака између Небеског Женика Христа и Невесте Његове 

Цркве. „Тајна је ово велика, а ја говорим о Христу и о Цркви“ (Еф. 5, 32). И овде 

aпостол Павле истиче духовно–телесно сједињење Христа и Цркве, то јест људских 

личности у заједници са Христивом Личношћу. У овом савршеном „несливеном-

нераздељивом“ јединству Цркве са Христом, и удова=чланова њених са Христом, и 

међусобно у Христу, пројављује се подобије Свете Тројице у Цркви, јер је Црква 

створени „образ и подобије“ Божанске Тројице. Овде нам се открива пуни смисао 

католичности = саборности Цркве.
14

 

          Апостол Павле, највећи еклисиолог свих времена, дефинише Цркву као 

мистичку, светотајинску, али стварну заједницу Живота у Тројици Бога Христа са 

Народом Божијим. Тајна, дакле, Цркве, по апостолу Павлу, спојена је нераздељиво са 

тајном Тројичног Бога кроз тајну ипостасног (=личног) сједињења у Богочовеку 

Христу. Тако је у Богочовеку Христу садржана сва тајна Цркве, јер се у Христу 

возглављује све и сва на небу и на земљи ( сва логосна створења и сав створени свет).
 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Исто, 244. 

 
15

 Код апостола Павла, возглављење свега (=сједињење), нема ничег заједничког са пантеизмом, ни 

јелинизмом, нити са Оригеновом „апокатастазом“. Исто, 248. 
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2. ХРОНОЛОГИЈА НАСТАНКА ПОСЛАНИЦА  

 АПОСТОЛА ПАВЛА 

 

2.1. Преглед посланица апостола Павла
16

 

  

 

Посланице апостола Павла су први писани споменици Новог Завета. У Светом 

Писму Новог Завета имамо двадесет и једно писмо, посланицу, од којих четрнаест 

припадају апостолу Павлу: 1 и 2 Солуњанима; Галатима; 1 и 2 Коринћанима; 

Римљанима; Филипљанима, Колошанима, Филимону и Ефесцима (посланице из 

сужањства); Јеврејима; 1 и 2 Тимотеју, Титу (пастирске посланице). Осталих седам су 

саборне посланице: Јаковљева, две Петрове, три Јованове и Јудина
17

. Посланице 

апостола Павла поседују форму и структуру античких писама. Тако у уводима 

посланица Павла стоји име пошиљаоца (Павлово име, а у осам посланица спомињу се и 

његови сарадници), прималац (личност или Црква), и поздрав у коме он жели благодат, 

мир и милост од Бога Оца и Господа Исуса Христа. Ова форма заступљена је скоро у 

свим посланицама Павла, осим Посланице Јеврејима, која нема уобичајени увод и 

завршетак. Посланице одржавају Павлов однос према адресантима ( личностима или 

Црквама) и обрађују питања која имају везе са адресантима и са њим самим. Те 

посланице нису приватна писма, осим можда Посланице Филимону, јер се њихов 

садржај односи на питања за која је заинтересована цела Црква и сви верници, иако су 

оне написане за одређене Цркве или личности поводом њихових потреба. У тексту 

посланица осећа се лично присуство Апостолово, тако да се види како је он вршио 

своје функције у служби Цркве. 

                                                           
16

 Е. Чарнић, Увод у Свето писмо Новог завета, Посебни део, Манастир Благовештење 2005, 202. Време 

писања посланица апостол  Павла као и других Новозаветних писама дата су приближно и повезана су са 

животом апостол  Павла. Одређивање хронологије Павлових посланица могуће је на основу обавештења 

из самих посланица и из Дела апостолских. 

 
17

 Е. Чарнић, исто, 198. 
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          Апостол Павле је сигурно написао и друге посланице осим ових сачуваних 

четрнаест,  као што је и многе примио, али су се оне изгубиле на његовим путовањима, 

у затворима, гоњењима, изненадним преласцима из града у град (2 Кор 11, 23-26).
18

  

По времену Повод Место и година 

писања 

Посланица
19

 У канону
20

 

1 2.мис. путовање Коринт 51/52  1. Солуњанима  Римљанима 

2  Коринт 52  2. Солуњанима  1. Коринћанима 

3 3.мис. путовање Ефес 54/56  Галатима  2. Коринћанима 

4  Ефес 56/57
21

  1. Коринћанима  Галатима 

5  Филипи 57  2. Коринћанима  Ефесцима 

6  Коринт 58  Римљанима  Филипљанима 

7 сужањство Рим 62  Ефесцима Колошанима 

8  Рим 62  Колошанима 1. Солуњанима 

9  Рим 63  Филипљанима 2. Солуњанима 

10  Рим 63  Филимону 1. Тимотеју 

11  Италија 64 /?/  Јеврејима 2. Тимотеју 

12 пастирске Македонија 65 1. Тимотеју Титу 

13  Грчка 65 Титу Филимону 

14  Рим 66/67 
22

 2. Тимотеју Јеврејима 

 

 

   Своје посланице је Павле обично диктирао писару, па је својом руком додавао 

завршни поздрав (Рим 16, 22; 1 Кор 16, 21; Гал 6, 11; Кол 4, 18; 2 Сол 3, 17; Флм 19). 

Посланице су писане на грчком језику, али не народним „кини“(κοινη), који се сусреће 

у папирусима и натписима , већ узвишенијим „кини“, којим су писали писци античког 

дијалекта и јелински философи.
23

 У посланицама има одељака који приказују Павла као 

                                                           
18

 Исто, 199.
 
 

19
 Посланице су поређане по хронолошком реду настајања. Исто. 

 
20

 Посланице су поређане по новозаветном канону и под тим редом се налазе у Светом Писму Новог 

Завета. Исто. 

 
21

 По Харингтону,  у то време у Ефесу настала је и посланица Филипљанима. Види: W. Harrington, Uvod u 

Novi zavjet – Spomen ispunjenja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1975, 250. 

 
22

 По Харингтону, у то време је настала и посланица Јеврејима. Исто, 250. 
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мајстора језика и одличног стилисту (1 Кор 2, 6-16; 13, 1-13; Рим 8, 35-39; Кол 1, 9-28; 

Флп 2, 6-11). Његов стил није увек чист, углађен елегантан као код писаца античког 

дијалекта,  а он себе сматра невештим у говору (2 Кор 11, 6). У његовом језику има 

пуно семитизма, апстрактних израза. Апостол Павле је први који је грчки језик 

прилагодио новој и узвишеној вери. Стога његов стил има лични, оригинални карактер, 

открива човека оданог Богу и Христовог апостола који брине за спас верних. 

            У новозаветном канону посланице апостола Павла нису поређане оним редом 

којим су написане,  већ прво место заузимају посланице упућене Црквама, и то већим, а 

затим долазе посланице личностима. Тако посланице можемо поделити у три 

категорије: посланице упућене одређеној Цркви (1 и 2 Сол, Флп, Кол; 1 и 2 Кор); 

посланице упућене групи Цркава, које се називају „циркуларне“ посланице (Еф); 

посланице упућене одређеној личности (1 и 2 Тим, Тит, Флм). Неке посланице су 

написане када је Павле био у сужањству (ропству), и то су четири „посланице из 

сужањства“ (Еф, Фил, Кол, Флм) и 2 Тим. Три посланице, 1 и 2 Тим и Тит, које су 

упућене пастирима цркава, називају се „пастирске“ посланице.
24

  

            У наставку текста, посланице апостола Павла поређане су по хронолошком реду, 

сврстане по Павловим мисионарским путовањима: 1 и 2 Сол (2. путовање), Гал, 1 и 2 

Кор, посланице из сужањства (ропства), Рим (3. путовање), пастирске (4. путовање).  

  

 

2.2. Прва посланица Солуњанима 

 

   Град Солун био је седиште римске провинције Македоније. Настањивали су га 

углавном Грци, Римљани и Јевреји. По повластици цара Августа Солун је био слободан 

град. Као поморска лука важио је за важно трговачко средиште
25

. Апостол Павле је 

цркву у Солуну основао за време свог другог мисионарског путовања (Дап 17, 1-10), 

након његовог боравка у Филипима (место његовог првог мисионарења). На том 

мисионарском путу пратили су га апостоли Тимотеј и Силуан.
26

 Апостол Павле 

дошавши у Солун прво се обратио Јеврејима у синагоги. Успео је да обрати неке,  али 

                                                                                                                                                                                     
23

 Исто, 200. 
24

 Ј. Каравидопулос, Увод у Нови Завет, Истина, Београд-Шибеник 2005, 170. 

 
25

 W. Harrington, isto, 250. 

 
26

 J. Каравидопулос, исто, 173. 
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је због зависти и гнева осталих морао да се окрене многобошцима, од којих је основао 

другу цркву на европском тлу. Због побуне коју су Јевреји подигли,  Павле је хитно 

морао да напусти ову цркву, али јој из Атине шаље Тимотеја да настави да проповеда 

Јеванђеље.
27

 

            Посланица је написана недуго после Павловог ужурбаног одласка из Солуна, 

чим се Тимотеј вратио из Солуна у Коринт (1 Сол 3, 6). Сматра се да је Прва посланица 

Солуњанима написана у првим месецима Павловог, осамнаестомесечног деловања у 

Коринту, око 51-52. године. 

 

 а) Повод писања посланице 

 

   Вести које је донео Тимотеј о приликама у солунској цркви биле су врло 

повољне. Солунски хришћани су постали пример свим верницима у Македонији и 

Ахаји (1 Сол 1, 6-8). Бунила их је само неизвесност у погледу судбине мртвих и Другог 

Христовог доласка, за коју су сматрали да ће се ускоро одиграти (1 Сол 4, 13-17). Но, 

показали су склоност према телесним уживањима, попустљивост по питању морала и 

послушности према црквеним старешинама, осветољубивост и другим пороцима 

наслеђеним из ранијег многобожачког живота (1 Сол 4, 3-8). Све то је дало повода 

Апостолу да напише Прву посланицу са жељом да ојача младу цркву и помогне јој у 

решавању проблема.
28

 

 

 б) Одлике посланице 

 

   Средишња тема Прве посланице Солуњанима има есхатолошки карактер: 

завршни акт историје спасења коју он назива „Даном Господњим“, изразом узетим из 

пророчке традиције. За тај дан верници треба да се припреме (1 Сол 5, 5) одбацујући 

таму греха и живећи у вери, нади и љубави (1 Сол 5, 8), сједињени са Христом (1 Сол 5, 

10), у подношењу свих страдања (1 Сол 2, 14-16).
29

 

 

 

                                                           
27

 Е. Чарнић, исто, 272-273. 

 
28

 Исто, 275. 

 
29

 Исто, 276-277. 
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2.3. Друга посланица Солуњанима 

 

   Аутентичност Друге посланице Солуњанима потврђује, како најстарије црквено 

предање, тако и њена употреба од стране црквених учитеља и писаца. Другу посланицу 

Солуњанима апостол Павле је написао недуго после Прве (2 Сол 2, 15), што доказује 

језик, стил и тема обеју посланица, као и спомињање Силуана и Тимотеја у уводима 

посланица. Према Делима апостолским (18, 1-5) ова двојица су на Другом 

мисионарском путовању били уз апостола Павла у Коринту. Према томе, ова посланица 

написана је 52. године у Коринту.
30

 

 

 а) Повод и сврха писања посланице 

 

   Апостол Павле је дознао да се у Солунску цркву увукло једно зло: погрешно 

тумачење његовог учења о Другом Христовом доласку, као да је он већ сасвим близу (2 

Сол 2, 1-2). То је дало повода Апостолу да напише ову посланицу са жељом да тачније 

одреди знаке који ће претходити Другом доласку Господњем, те тако умирити 

неспокојне душе верних.
31

 

 

 б) Одлике посланице 

 

   Посланица одаје бригу апостола Павла за верне које је обратио у хришћанску 

веру. Она представља допуну његове Прве посланице Солуњанима. 

 

 

2.4. Посланица Галатима 

 

                                                           
30

 Исто,  282. 

 
31

 Исто,  280-281. 
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   Галатијом
32

 се називала велика област у средишту Мале Азије коју су населили 

Галати или Келти у трећем веку пре Христа. Главни градови ове галатијске области 

били су Ангира (данашња Анкара, главни град Турске), Песинус и Тавион. Када је 

њихов краљ Амнита убијен око 25. год. пре Христа, цела ова галатијска држава била је 

потчињена Римљанима. Тако је настала римска провинција под општим именом 

Галатија. 

            Галатијом се, дакле, прво називала мања област, права и првобитна Галатија 

(географски назив), а затим шира држава каква је била у време кад је потпала под 

римску власт (политичко-административни назив). Због тога се још од давнина јављао 

проблем за тумачење Новог Завета: којим Галатима је Павле упутио ову посланицу, да 

ли становницима старе Галатије (теорија о северној области) или становницима велике, 

римске Галатије (теорија о јужној Галатији)? Научници ни до данас нису дошли до 

сагласности у решавању овог питања. 

            Посланица је упућена „Галатијским Црквама“ (Гал 1, 7) и то је једина посланица 

апостола Павла која је изричито намењена групи Цркава у једној области, изложеним 

утицају јудаиста. Из других посланица апостола Павле не сазнајемо када су ове цркве 

основане, само ова посланица и Дела апостолска говоре о проповедању Јеванђеља од 

стране Павла у овим крајевима (Дап 18, 23). На основу тога сазнајемо да је у Галатији 

већ било хришћанских цркава, које су биле основане приликом прве Павлове посете 

овој земљи. 

            Представници теорије о јужној Галатији сматрају да је посланица написана 

одмах после Павлове посете малоазијским градовима, по свршетку Првог мисионарског 

путовања, а пре Апостолског сабора, око 48-49. године. Према томе, ово би била 

најстарија посланица апостола Павла. Према теорији о северној Галатији, коју и ми 

усвајамо, ова посланица је написана после друге посете Галатима (Гал 4, 13; Дап 18, 

23), највероватније у Ефесу. Овде је написао и Прву посланицу Коринћанима, али 

изгледа после посланице Галатима (1 Кор 16, 1), у Ефесу око 54. године.
33

 

 

а) Повод и сврха писања посланице 

 

                                                           
 
32

 Исто,  236-238. 
33

 Исто,  248-249. 
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   Слично Другој посланици Коринћанима, и посланица Галатима има лични и 

полемички карактер. Њу је Павле написао против јудаиста који су се увукли у 

галатијске Цркве и успели да многе приволе својим погрешним учењима. Јудаисти су 

омаложавали Павла као нижег од других апостола и клеветали су га да једнима 

проповеда једно, а другима друго. Да би вратио Галате истинитом Јеванђељу о Христу, 

Павле пише ову кратку, али веома значајну посланицу. У њој им објашњава да је он, 

попут других апостола, примио Јеванђеље и био учен не од људи, нити преко људи, 

него директно откривењем Господњим (Гал. 1, 11-12). У каснијим посланицама не 

говори се више о неслагањима са Галатима, а у 1 Кор 16, 1 говори се чак о спремности 

Галата да сакупљају помоћ за јерусалимску браћу.
34

 

            Иначе, у овој посланици Павле излаже своје „јеванђеље“, у коме проповеда 

ослобођење од Мојсијевог Закона, као и слободу коју човеку доноси Христос, и 

човеково оправдање кроз веру. Излагање „јеванђеља“ има полемички тон: Павле не 

пише посланицу с намером да спокојно и систематски изложи своје учење, него да се 

супростави стању у коме су се нашле цркве у Галатији. То је једина посланица у којој 

Павле излаже догађаје из свог живота с намером да од оптужби одбрани ауторитет свог 

апостолства.
35

 

 

 б) Одлике посланице 

 

   У овој посланици апостол Павле говори о свом ставу према осталим апостолима, 

излажући уједно историју хришћанских почетака у грчко-римском свету. У догматском 

погледу, овде се налази значајно учење о спасењу вером и благодаћу.
36

 

 

 

2.5. Прва посланица Коринћанима 

 

   Према Делима апостолским (18, 1) апостол Павле је на свом Другом 

мисионарском путовању после Атине посетио Коринт.
37

 У то време Коринт је био 

                                                           
34

 Исто,  245-246. 

 
35

 Ј. Каравидопулос, исто, 181-182. 

 
36

 Исто, 249. 

 
37

 Е. Чарнић, исто, 218-220. 
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најважнији град, како у економском, тако и у политичком погледу. Као главни град и 

седиште проконзула римске провинције Ахаје, Коринт је постао важан трговачки 

центар и космополитски град, захваљујући  његовом географском положају, који је био 

на путу између Рима и Истока. Трговачки промет, умерена клима, леп положај и разна 

уживања привукли су многе људе, тако да је град постао чувен и по разврату и 

неваљалству. При храму Афродите, која је обожавана као Астарта у Феникији, 

блудничило је, у виду култа, преко хиљаду девојака. 

            Коринтску цркву основао је апостол Павле са својим сaрадницима Силуаном и 

Тимотејем, који су дошли у Коринт из Верије (2 Кор 1, 19). Своју проповед у Коринту 

Апостол је почео са великим страхом и борбом, вероватно због неуспеха у Атини (1 

Кор 2, 1-5). Из Дела апостолских сазнајемо да је у Коринту живео у кући Акиле и 

Прискиле, који управо беху дошли из Рима (Дап 18, 2-3) због наредбе цара Клаудија, 

којом су Јевреји протерани из Рима. 

            Коринтска црква се у већини састојала од хришћана многобожаца (1 Кор 2, 2; 6, 

9-11), и вероватно од јудеохришћана, јер су Јевреји овде имали своју синагогу (Дап 18, 

4). 

            Из саме посланице сазнајемо да ју је апостол Павле написао у Ефесу (1 Кор 16, 

8; 15, 32). Но, како у посланици шаље поздраве и од стране азијских Цркава (1 Кор 16, 

19), претпоставља се његова дужа делатност у Малој Азији у области око Ефеса, па се с 

правом закључује да је посланицу написао крајем друге године свог боравка у Ефесу, 

око 56-57. године.
38

  

  

а) Повод и сврха писања посланице 

 

   Као и друге своје посланице, апостол Павле ову упућује Коринћанима ради 

решавања разних проблема који су се у њиховој цркви појавили, а о којима је сазнао из 

писма које су му упутили (1 Кор 7, 1) и од Хлојиних укућана (1 Кор 1, 11; 5, 1; 11, 18).
39

 

То су била питања у вези са браком, ванбрачним и изопаченим односима, једењем меса 

жртвованог идолима, духовним даровима, васкрсењу мртвих, разним аномалијама, 

нередима, моралним грешкама и појавом цепања на странке. 

                                                           
 
38

 Исто,  224. 

 
39

 Исто, 221. 
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            На основу обавештења Хлојиних људи, у коринтској цркви се створила подела, 

и сваки њен део је за свог вођу узео једног од апостола, „Ја сам Павлов, а ја Аполов, а ја 

Кифин, а ја Христов“ (1 Кор 1, 12).
40

 Чини се да су многи Коринћани, одушевљени 

Аполовим образовањем и беседничким способностима (Дап 18, 24), одредили Апола 

као свога поглавара. Други део коринтских хришћана, произишли од Јудејаца, за свог 

поглавара су узели Петра, који је био познат по свом водећем месту у првој цркви у 

Јерусалиму. Трећи део хришћана се хвалио да припадају оснивачу своје цркве, Павлу. 

Четврти део је објавио да не припада никоме од апостола, него непосредно Христу. 

           Странке у Коринту нису биле организоване, нити су имале свој посебни ритуал 

(1 Кор 11, 20) . Tо су били следбеници појединих апостола, на чије учење су се 

позивали у свом новом, хришћанском животу. Ова посланица је имала успеха јер је 

нестала подељеност међу коринтским хришћанима и странке се не спомињу у Другој 

посланици Коринћанима.
41

 

 

б) Одлике посланице 

 

   Прва посланица Коринћанима се истиче богатством и озбиљношћу изложеног 

учења, и јединственим подацима из живота младе хришћанске цркве. У њој се налази 

учење о Светом Духу (1 Кор 2, 10-12; 12, 4-11), први пример искључења из Цркве (1 

Кор 5, 3-5), учење о човечијем телу као станишту Духа Светог (1 Кор 6, 19), учење о 

браку (1 Кор 7, 10-16), о светој тајни Причешћа (1 Кор 11, 23-29), о љубави и другим 

врлинама (1 Кор 12-14), и о Христовом Васкрсењу и прослављању тела (1 Кор 15). Из 

ове посланице сазнајемо како је савршавана света Евхаристија (11, 17-34). Више но сви 

новозаветни списи, ова посланица пружа дубоки поглед на богати и снажни живот у 

благодати првих хришћанских заједница, као и на моћне духовне покрете у апостолској 

Цркви.
 42

 

           Стил посланице није тако свечан као у посланици Римљанима, већ је више личан 

и непосредан. Показује Апостолову страсну љубав према Христу и према онима које он 

назива својом „милом децом“ (1 Кор 4, 14).
43

 

                                                           
40

 Ј. Каридопулос, исто 191. 

 
41

 Е. Чарнић, исто, 223. 

 
42

 Исто,  225. 

 
43

 Исто. 
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2.6. Друга посланица Коринћанима 

 

   Друга посланица Коринћанима нема непосредне везе са Првом, а време које је 

протекло између писања Прве и Друге канонске посланице Коринћанима, јесте 

најнејаснији период у мисионарској делатности апостола Павла. Највећу тешкоћу 

задаје питање,  да ли је у време између Прве и Друге посланице Коринћанима дошло до 

краћег путовања Павла из Ефеса у Коринт, и да ли је он после те посете написао једну 

посланицу која није сачувана. Мишљења научника, по овом питању, су веома 

подељена, али са сматра исправнијим да ја Друга посланица Коринћанима написана 

одмах после Прве.
 44 

 

            Апостол Павле је Коринћанима упутио укупно четири посланице: а) изгубљену 

преканонску посланицу, на коју мисли у 1 Кор 5, 9; б) канонску Прву посланицу 

Коринћанима; в) посланицу писану „са многим сузама“ (2 Кор 2, 4); г) канонску Другу 

посланицу Коринћанима.
45

 

          Посланица је написана у Македонији (2 Кор 2, 13; 9, 2; 9, 4), вероватно у 

Филипима, где се апостол Павле састао са Титом, који му је донео вест из Коринта (2 

Кор 7, 5-7), вероватно у јесен 57. године.
46

 

  

а) Повод и сврха писања посланице 

 

   Слањем Тита, а са њим и Друге посланице, из Македоније у Коринт, Павле жели 

да потпуно среди прилике у коринтској Цркви , односно да успостави ред, тако да он, 

када дође, не доживи ништа непријатно, као што је то био случај приликом његове 

претходне краће посете. Ко су били његови непријатељи у Коринту, какве су идеје 

заступали, не можемо тачно да одредимо.
47

  

                                                           
 
44

 Више о томе види код Чарнића, исто,  226-227. 

 
45

 Исто,  228. 

 
46

 Исто,  233. 

 
47

 Више о томе погледај код Чарнића, исто,  231. 
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          Ова посланица, као и посета апостола Павла, која је ускоро уследила, 

успоставили су ред и мир у Коринтској Цркви, уклонили све неспоразуме између Павла 

и Коринћана, и учинили да противници нестану. Приликом ове посете Павле се 

задржао у Коринту три месеца (Дап 20, 3), за које време је написао Посланицу 

Римљанима. Успешно је извршено и сакупљање прилога за сиромашне у Јерусалиму 

(Рим 15, 26-28).
48

 

 б) Одлике посланице 

 

   Друга посланица Коринћанима је потпуно лична посланица, јер апостол Павле 

нигде не говори о себи тако опширно као у њој. На основу ње можемо да изградимо 

потпуну и јасну слику о личности и карактеру овог великог Апостола. Ова посланица, 

као ни једна друга, открива пред нама Павлово срце, тајне његове душе, његове бриге, 

његова страдања, жалости и радости.
49

  

   У догматском погледу ова посланица је веома значајна, јер осим учења која 

сусрећемо у другим посланица апостола Павла (о Господу Исусу Христу, о Духу 

Светом, о Светој Тројици, о заједници светих), садржи и ново поређење Старог и Новог 

Завета (2 Кор 3, 3; 3, 6-18), учење о личном суду (2 Кор 5, 10), о искупљењу (2 Кор 5, 

11-21). 

 

 

2.7. Посланица Римљанима 

 

   Римску Цркву није директно основао ниједан од Христових апостола. Апостол 

Павле у Посланици Римљанима наглашава да је Господ њега послао да објави 

Јеванђеље многобошцима, међу које спадају и Римљани (Рим 1, 6.14), те да се он стара 

да не проповеда онде где је Христос већ био познат, да не би „зидао на туђем терену“ 

(Рим 15, 20).
50

 

                                                           
 
48

 Исто,  232. 

 
49

 Исто,  233-234. 

 
50

 Исто,  205. 
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            Римску Цркву основали су, по свој прилици, непознати хришћани, који су чули 

јеванђеље у Јерусалиму или у другим већим градовима. По мишљењу В. Јоанидиса
51

, 

хришћанство је у Рим донео брачни пар Акила и Прискила, чије је проповедање 

јеванђеља било од великог значаја (види Дап 18, 26-27). Међутим, то се ничим не може 

поткрепити. Шеснаеста глава Посланице Римљанима садржи поздраве вернима у граду 

који Павле још није посетио, што потврђује чињеницу да су многи римски хришћани 

имали везе са апостолом Павлом.
52

 Како би иначе Павлу било познато стање Римске 

Цркве и присуство познатих личности у њој? Нешто је свакако чуо од Акиле и 

Прискиле, својих присних сарадника (Рим 16, 3-4), који су у Риму имали домаћу цркву 

(Рим 16, 5; 1 Кор 16, 19) и коју су можда имали удела у оснивању Римске Цркве. 

          Римску Цркву нису основали само јудеохришћани, већ и хришћани из 

многобоштва. Међу Петровим слушаоцима на дан Педесетнице били су „и дошљаци 

Римљани , и Јудејци и прозелити“ (Дап 2, 10-11). Ови прозелити су били многобошци 

из Рима, пријатељски расположени према јудејству. 

   Римокатоличка Црква тврди да је Римску Цркву основао апостол Петар, који је, 

после ослобођења из тамнице, дошао у кућу Марије, мајке јеванђелисте Марка, а одатле 

отишао у друго место (Дап 12, 12-17), наводно у Рим где је основао Цркву и био њен 

епископ двадесет и пет година, од 42. до 67. године.
53

 Историјски ово се не може 

доказати, јер у време Апостолског сабора (49. г.) Петар је био присутан (Дап 15, 17) у 

Јерусалиму, неколико година касније нашао се у Антиохији где је дошао у сукоб са 

апостолом Павлом (Гал 2, 11-14). Такође се Петар није налазио у Риму 57-58. године, 

када је апостол Павле писао своју Посланицу Римљанима, јер се не спомиње међу 

личностима које он поименце поздравља у шеснаестој глави Римљанима. Вероватно је 

Петар дошао у Рим између 63. и 67. године и, попут Павла, допринео уређењу Римске 

Цркве. 

            Апостол Павле је написао Посланицу Римљанима, када се налазио у Ахаји, у 

Коринту као гост Гаја (Рим 16, 23). То значи да је апостол Павле написао ову 

посланицу за време свог тромесечног боравка у Коринту, око 57-58. године.
54

 

 

                                                           
51

 Види више код Ј. Каравидопулос, исто,  233. 

 
52

 Е. Чарнић, исто,  206. 

 
53

 Исто,  207. 

 
54

 Исто,  216. 
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а) Повод и сврха писања посланице 

 

   Од својих познаника и сарадника Апостол је добио тачна обавештења о Римској 

Цркви, па је могао да јој упути поуке у вези са њеним потребама, као што је чинио и у 

другим својим посланицама. Припремање терена за предстојећи долазак у Рим је 

непосредни повод и сврха писања ове посланице. Из Дела апостолских сазнајемо да је 

ова посланица имала успеха, јер су римски хришћани изашли у сусрет свом вољеном 

Апостолу до „Апијева трга и Три крчме“ (Дан 28, 15). Римски хришћани су већ били 

учвршћени и поучени у вери. Зато Апостол може да им излаже смисао искупљења у 

Христу и остале истине у вези са тим.
55

 

            Посланица има догматски карактер и представља прву богословску расправу, 

која се првенствено бави великим проблемима оправдања свих људи вером у 

Спаситеља Исуса Христа, а не делима Закона. Посланица нема апологетски и 

полемички карактер. Апостол се не бори против јудаиста у Римској Цркви, већ има у 

виду само оне Јевреје који неће да прихвате хришћанску веру. 

 

б) Одлике посланице 

 

   Посланица Римљанима је веома важна за хришћанску догматику и етику јер је у 

њој изложено: учење о познавању Бога (1, 18-23), о прародитељском греху (5, 12, 21), о 

нашем спасењу (8, 28-39), о вези између одбацивања Јевреја и позива многобожаца (11, 

11-36), о правом служењу Богу (12, 1-3), о љубави према ближњима (13, 8-10), и о 

савести (14, 22-24). У овој посланици имамо и драгоцен податак о Павловој намери да 

путује у Шпанију (14, 22-24).
 56

  

 

 

2.8. Посланице из сужањства: 

 

2.8.1. Посланица Филипљанима  

                                                           
 
55

 Исто,  214. 

 
56

 Исто,  216. 
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   Град Филипе у Македонији према трачкој граници, раније назван Кринида, 

добио је име по оцу Александра Македонског, Филипу Првом, који је завладао око 365. 

године пре Христа. Становништво овог града било је састављено углавном од 

идолопоклоника, Грка и Римљана. Апостол Павле је на свом Другом мисионарском 

путовању посетио град Филипе, заједно са Тимотејем, Силом и Луком, где је 

проповедао Јеванђеље. 

 

   Посланица Филипљанима је написана док се апостол Павле налазио у 

сужањству. Он се у њој показује као сужањ као и у Посланици Ефесцима, Колошанима 

и Филимону, где Павле изражава наду на ослобођење и даља своја путовања (Флп 1, 7; 

1, 13; 2, 19). И овде је реч о првом римском сужањству, што је веровање већине тумача 

Новог Завета. Сматра се да је ова посланица написана у Риму, пред крај Павловог 

двогодишњег сужањства, око 63. године.
57

 

 

а) Повод и сврха писања посланице 

 

   У време када се апостол Павле налазио у затвору, Филипљани су му по свом 

суграђану Епафродиту послали материјалну помоћ за његове потребе (Флп 2, 25; 4, 18). 

Епафродит је остао уз Апостола да му послужи, и том се приликом разболео, што је 

Филипљане узнемирило. Када је оздравио, Апостол га враћа у Филипе, захваљује за све 

што су Филипљани за њега учинили и хвали Епафродитову ревност. То је био повод и 

сврха писања Посланице Филипљанима, коју је изгледа сам Епафродит донео (Флп 2 

,25-30). У овој посланици Апостол излаже све о себи: како шири Јеванђеље (1, 12), како 

очекује да ће се установити његова невиност и да ће бити ослобођен, обећавајући да ће 

их посетити (2, 14-24). Иако се живот Филипљана одликовао чврстом вером, он им из 

предострожности говори о погубном раду и заблудама, и о одржавању међусобног 

јединства и љубави у свему (3, 18-20; 2, 2).
58

 

 

б) Одлике посланице 

                                                           
57

 Постоји мишљење да је Посланица написана у Ефесу, око 56-57. године ( Види: W. Harrington, Uvod u 

Novi zavjet – Spomen ispunjenja, 299- 303). Исто,  263-264. 

 
58

 Е. Чарнић, исто,  261-262. 
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   Посланица Филипљанима је окарактерисана као посланица радости, зато што се 

у њој више пута понављају речи: радост и радовати се (1, 18; 2, 2; 2, 17; 3, 1). Осим 

тога, у њој имамо најизраженију христологију апостола Павла, његово учење о 

Христовом Оваплоћењу и Његовој кенози (снисхођењу), као и доказе за Христово 

богочовештво.
59

 

 

 

2.8.2. Посланица Колошанима  

     

    Градови Лаодикија, Јерапољ и Колос лежали су близу један другом у истој 

долини реке Лик, који се улива у Меандар. Ова три малоазијска града на јужним 

границама Велике Фригије имала су у античко доба исту културу и историју. Апостол 

Павле је два пута пролазио кроз Фригију , на свом Другом и Трећем мисионарском 

путовању (Дап 16, 6; 18, 23), али, како сам сведочи, није он лично основао Цркву у 

Колоси и суседним градовима (Кол 1, 4; 2, 1). На основу Кол 1, 7-8 може се закључити 

да је Колошанин Епафрас, који се у време писања ове посланице налазио уз апостола 

Павла, раније проповедао реч Божију у поменута три града и основао Цркву у њима 

(Кол 1, 7-8; 4, 12-13). Овога Епафраса је вероватно апостол Павле обратио за време 

своје делатности у Ефесу, одакле га је послао у његову отаџбину да проповеда 

Јеванђеље својим суграђанима (Кол 1, 8; 1, 25; 2, 1).
60

 

            Колошанска Црква се састојала махом од хришћана из многобоштва (Кол 1, 21, 

27; 2, 13), мада је морало бити и оних из јудејства, пошто је Јевреја било свуда по 

трговачким центрима грчког царства. Посланицу Колошанима апостол Павле је 

написао као сужањ (Кол 4, 3; 4, 18) и то у Риму, где га је Епафрас посетио и остао неко 

време уз њега (Кол 4, 12). Као сужањ Павле је могао слободно да проповеда (Кол 4, 7-

14; Еф 6, 19-22; Флм 10, 13; 10, 23). Посланица је написана 62. године.
61

 

 

 а) Повод и сврха писања посланице 
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   У Колосу су се појавила нека нова учења, али не чисто јудаистичка, пошто нису 

инсистирали на обрезању и испуњењу Закона. Њихове аскетске прописе Павле назива 

„људским заповестима и наукама“ (Кол 2, 22). Њихови учитељи су изгледа били Јевреји 

и многобошци, који се нису ослободили старих идеја о анђелима и другим силама које 

посредују између Бога и човека, и те идеје Павле назива „науком света“ и „стихијама 

света“ (Кол 2, 8). Веровало се да оне могу да угрозе човечији живот и да их стога треба 

поштовати и призивати упоредо са Христом (Кол 2, 18-22). Колошанске јереси личе на 

неки синкретизам, који садржи гностичко-философске елементе источњачких 

мистерија. Такве вести из Колошанске Цркве подстакле су апостола Павла да напише 

ову важну посланицу. Зато Павле у овој посланици истиче највише Христов положај у 

васељени, изнад сваке силе и власти. Христос је Глава Цркве, слика невидљивог Бога, 

учесник у стварању свега видљивог и невидљивог, Који има у себи Пуноћу Божанства 

и Који је Својом крсном жртвом измирио све, на небу и на земљи (Кол 1, 13-20).
62

 

 

б) Одлика посланице 

 

   Христологија Посланице Колошанима даје општи поглед на стварање свега у 

Христу, све до поновог успостављења свега Христовим искупљењем (упор. Кол 1, 16 и 

1 Кор 15, 24-28). Оригинално је учење о Цркви као телу Христовом: Христос је Глава 

тела Цркве. Реч Εκκλησια (Еклисиа) свечано звучи и означава пуноћу Цркве.
63

 

 

 

2.8.3. Посланица Филимону  

 

   Из пролога посланице видимо да је она упућена Филимону, Апфији, Архипу и 

Филимоновој домаћој цркви. Филимона, имућног хришћанина из Колоса, обратио је у 

хришћанство апостол Павле (Флм 19), али не у Колосу, јер у том граду Апостол никад 

није проповедао (Кол 2, 1), него и неком другом малоазијском граду, највероватније у 

Ефесу. Чим је прешао у хришћанство, Филимон је почео да проповеда реч Божију и да 

сарађује са апостолом Павлом, који га назива својим „љубљеним сарадником“ (Флм 1). 
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Филимон је своју кућу учинио црквом, указујући вернима разне олакшице и помажући 

на све стране онима који верују у Христа (Флм 7; 20).
64

 

            Посланицу Филимону апостол Павле је написао у тамници (Флм 1; 19; 10), па се 

стога она убраја у посланице из сужањства. Ова посланица има везе са Посланицом 

Колошанима: у писању обе посланице учествовао је Тимотеј, а спомињу се и исти 

сарадници апостола Павла. Сматра се да је ова посланица написана за време Павловог 

двогодишњег сужањства у Риму, око 61-63. Године. 

 

 

 

а) Повод и сврха писања посланице 

 

   Онисим је био Филимонов роб који је, из нама непознатих разлога, али не 

свакако из строгости свог побожног господара, побегао у Рим и ту потражио уточиште. 

Том приликом је срео као сужња апостола Павла, о коме је у Филимоновој кући могао 

нешто да сазна. Из ове посланице сазнајемо да је Онисим пришао хришћанству када се 

упознао са апостолом Павлом, који га је заволео и задржао крај себе. Али, када је 

сазнао под којим условима је Онисим побегао из Филимонове куће, не желећи да 

злоупотреби Филимонову љубав, Павле није хтео да га задржи без знања и одобрења 

господара. Сматрајући да је ово згодна прилика да пошаље Тихика у посету 

малоазијским Црквама (Еф 6, 21; Кол 4, 7), Павле шаље, заједно са њим, и Колошанина 

Онисима (Кол 4, 9), свог верног и драгог брата.
65

 

          За одбегле робове биле су одређене најстрашније казне, од шибања до 

распињања. Да би обезбедио Онисиму љубазан пријем код Филимона, за шта не би 

биле довољне само усмене Тихикове препоруке, Апостол по Оносиму шаље ову 

посланицу, пуну саосећајне љубави и нежности према Филимону и Онисиму. 

 

б) Одлике посланице 

 

   Кратка Посланица Филимону представља драгоцен документ за познавање 

начина опхођења и тактике апостола Павла, као и за познавање гледишта Цркве о 
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питању робова. Наиме, Хришћанска Црква није заступала борбу за ослобођење робова, 

већ је то произашло из начела хришћанске науке. Садржина и форма уве посланице 

чине складну целину, и она предствља један од најлепших новозаветних списа, у коме 

апостол Павле поистовећује себе са одбеглим робом „и свима бива све, да како год неке 

спасе“ (1 Кор 9, 22).
66

 

 

 

 

 

 

2.8.4. Посланица Ефесцима  

 

   Апостол Павле је први пут посетио Ефес на крају свог Другог мисионарског 

путовања (Дап 18, 19-21), а затим на свом Трећем мисионарском путовању, када се у 

њему задржао око три године, проповедајући успешно Христову науку (Дап 19, 1-20; 1 

Кор 16, 8-9; 2 Кор 1, 8). Из Ефеса се хришћанство даље ширило по другим 

малоазијским државама, и већ у првом хришћанском веку основане су напредне Цркве 

у Смирни, Пергаму, Тијатири, Лаодикији, Јеропољу, и другим местима.
67

 

            Посланицу Ефесцима Павле пише као сужањ (Еф 3, 1; 4, 1) у оковима ((Еф 6, 

20). Из Дела апостолских сазнајемо да је он више пута био у затвору, али у овом 

случају долази у обзир само време које је провео у тамници у Кесарији Палестинској и 

у Риму. На основу посланица Колошанима, Филипљанима и Филимону, сазнајемо да је 

и Посланица Римњанима написана у Риму, за време Павловог двогодишњег сужањства, 

око 62-63. године.
68

 

 

а) Повод и сврха писања посланице 

 

   Као сужањ у Риму, апостол Павле је добио вест о стању у малоазијским црквама, 

које су узнемиравали јудаисти, и лажни учитељи, претече гностицизму. Као брижан 

пастир, Апостол пише ову посланицу са жељом да вернике сачува сваког штетног 
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утицаја, да их повеже у једну Цркву, да их духовно уједини у Христу, у Ком се Јевреји 

и многобошци сједињују узајамном везом љубави. Христовом крвљу сви су измирени 

са Богом и сви представљају једно тело, Цркву Христову. Кроз целу посланицу 

провлачи се основна идеја: јединство свега у Христу.
69

  

 

б) Одлике посланице  

 

   Као сужањ Христа ради, апостол Павле види победу Јеванђеља у 

многобожачком свету и пун одушевљења, захваљујући Христовом искупитељском делу 

и љубави која се у њему открила, прославља Бога и Оца што је испунио верне небеским 

и духовним добрима. Стога, одељак 1, 3-14 личи више на литургијску химну или на 

библијски псалам, него на прозу. Посланица Ефесцима се одликује учењем и поукама 

које се у њој налазе.
70

  

            Једна од основних особина Посланице Ефесцима јесте њена сличност са 

Посланицом Колошанима. Сличност се састоји у грађи која је у њима распоређена на 

исти начин, те у коришћењу исте терминологије. Сличност између ове две посланице 

настала је услед писања посланица у кратком временском раздобљу, у истом месту и 

отприлике у исто време.
71

 

 

 

2.9. Пастирске посланице:  

 

   Две посланице Тимотеју и Посланица Титу, у новије време, називају се 

пастирским посланицама, зато што у њима апостол Павле даје упутства и савете 

младим црквеним пастирима у погледу њихових пастирских дужности и духовног 

напасања стада које им је поверено. Овај термин први је употребио Н. Бердо 1703. 

године, а данас је опште усвојен, јер тачно изражава карактер поменутих посланица. 

Апостол Павле упућује савете Тимотеју и Титу у виду писама, али то ипак нису 
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приватна писма, већ пре црквене енциклике, које се односе на црквени поредак и 

организацију.
72

 

            Ове посланице претпостављају исте историјске околности, иста лажна учења, 

исту црквену организацију, имају исти стил, речник, и исте богословске мисли. 

 

2.9.1. Прва посланица Тимотеју 

 

   Тимотеј, најприснији и најмилији сарадник апостола Павла, пратио је Павла од 

Другог мисионарског путовања до краја римског сужањства. У хришћанску веру 

обратио га је апостол Павле на свом Првом мисионарском путовању, мада је већ био 

поучен у основе хришћанске вере. Због Тимотејеве побожности од детињства и доброг 

угледа које је уживао, Павле га је на свом Другом мисионарском путовању, пролазећи 

крај Лаодикије, узео са собом као свог сапутника и сарадника у проповедању 

Јеванђеља.
73 

   Из ове посланице сазнајемо да је апостол Павле, по ослобођењу из првог 

римског сужањства, ишао у Азију и оставио Тимотеја у Ефесу, да управља тамошњом 

Црквом до његовог повратка (1 Тим 1, 3; 3, 14; 4, 13). Касније га позива у Рим, где се по 

други пут нашао у оковима. Тимотеј се одазвао Павловом позиву и отпутовао у Рим да 

са својим учитељем подели и ово сужањство, из којега се ослободио (Јев 13, 23). Овде 

се Тимотеј последњи пут спомиње. Прва посланица Тимотеју и Титу написане су у 

Македонији у исто време, пре зиме 65. године.
74

 

 

а) Повод и сврха писања посланице 

  

   Ослободивши се првог римског сужањства, апостол Павле у пролеће 65. године 

путује по Истоку и обилази Цркве на Криту, Малој Азији и Македонији, где је на 

ранијим путовањима доживео тешкоће и смртне опасности, ширећи и утврђујући веру у 

Исуса Христа. Идући према Никопољу у Епиру, Павле је у Ефесу оставио Тимотеја , а 

на Криту Тита, да продуже рад на поучавању и утврђивању верних у здравој науци, и 

да их чувају од туђих, заблудних учења, која су разједала Цркву (2 Тим 2, 17). Та опака 
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учења, која су ширили лажни учитељи Закона (2 Тим 1, 7), дала су повода Павлу да 

напише Прву посланицу Тимотеју и Титу. У њима Павле одређује шта је здрава и 

истинита вера, и даје упутства својим ученицима како да буду добри пастири и чувари 

Цркве. Апостол је стрепео да се млади епископи не уплаше одговорности и тежине 

својих дужности. Зато их овим посланицама бодри и подстиче у њиховом раду.
75

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2. Посланица Титу 

 

О Титу, једном од најбољих сарадника апостола Павла, сазнајемо само из Павлових 

посланица. О њему нам не говоре Дела апостолска. Тако сазнајемо да је Тит био 

пореклом многобожац. У хришћанство је обраћен од апостола Павла (Тит 1, 4), који га 

води са собом у Јерусалим на Апостолски сабор. Изгледа да је касније пратио апостола 

Павла на његовом Другом и Трећем мисионарском путовању. У време када је Павле из 

Ефеса послао Прву посланицу Коринћанима, Тит је био уз њега. Апостол Павле је по 

Титу упутио Коринћанима и другу посланицу, која није сачувана, а којом је хтео да 

умири духове у Коринтској Цркви, тражећи уједно и прикупљање прилога за 

сиромашне у Јерусалиму. Тит је успешно обавио своју мисију и завео ред у Коринтској 

Цркви.
76

 

            Посланица Титу написана је истим поводом, у исту сврху и у исто време када и 

Прва посланица Тимотеју, око 65. године. 

 

 

 2.9.3. Друга посланица Тимотеју 
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   Апостол Павле се опет налази у Риму (2 Тим 1, 17; упор. 4, 21) у тешким 

оковима (2 Тим 1, 8; 1, 12; 1, 16; 2, 9) и силно жели да види свог вољеног Тимотеја, 

епископа Ефеске Цркве. Моли га да одмах по примању ове посланице дође у Рим (2 

Тим 4, 9; 4, 21), да доведе Марка (2 Тим 4, 11) и да понесе са собом Павлове ствари које 

је овај оставио у Троади (2 Тим 4, 13). 
77

 

            Док се Апостол налази у највећој животној опасности (2 Тим 4, 6-8), 

непријатељи Јеванђеља се дрско понашају (4, 14-15), јеретици безобзирно нападају 

Цркву (2, 17-18), а многи верници у опасностима и невољи губе раније одушевљење за 

веру. Због свега тога он подстиче Тимотеја да се, као храбри Христов војник, бори за 

истинитост хришћанске вере. 

            Из садржаја посланице види се да она није написана у време првог Павловог 

сужањства. Оно што Павле говори о својим сапутницима и догађајима (2 Тим 4, 12; 4, 

20) не може се односити на догађаје који су претходили писању Прве посланице 

Тимотеју, а још мање на Треће мисионарско путовање (Дап 20, 4-6; 21, 29). Све говори 

да је ова посланица написана за време другог Павловог римског сужањства, пре зиме 

66. године (2 Тим 4, 21).
78

 

 

 

 

2.10. Посланица Јеврејима 

 

   Натпис „Јеврејима“ није оригиналан (иако се налази у свим нама познатим 

рукописима), не потиче од писца посланице, већ је стављен у време када је почело 

стварање збирки посланица апостола Павла, и то на основу изворног црквеног предања. 

Посланица је упућена јудеохришћанима, и то се види из садржаја посланице. У 

доказивању својих основних ставова, а претпостављајући да његови читаоци познају 

Стари Завет, писац се непрекидно позива на Стари Завет и одредбе старозаветног 

култа, више него било који други новозаветни писац. Целокупна богословска расправа 

о Христу као узвишенијем од Мојсија, као Првосвештенику по чину Мелхиседекову, 

као новозаветном Првосвештенику, има у виду некадашње Јевреје, чији су оци 

патријарси и пророци. Пишчево занимање за јудеохришћане је тако непосредно и 
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интезивно, да он нигде не говори о многобожачким жртвама, идолима и 

идолопоклонству.
79

 

            Ако је Посланица Јеврејима упућена јудеохришћанима, настаје питање: у ком 

месту треба тражити ту чисто јудеохришћанску општину? Посланица нема уобичајене 

адресе из које би се то могло сазнати.
80

 Одсуство тачне адресе у посланици 

наговештава да она није упућена једној месној Цркви, већ неком ужем кругу унутар 

веће Цркве. То потврђују места у њој из којих са види да се писац обраћа посебном 

кругу читалаца (Јев 5, 12; 6, 10; 10, 25; 10, 33-34; 12, 4; 13, 9; 13, 24). Грех отпадништва 

(Јев 6, 4-6) упућује нас на Малу Азију (2 Тим 1, 15; упор. Дап 20, 30). Ако имамо у виду 

Посланицу Јеврејима као посланицу упућену његовим читаоцима, онда је то један 

аргумент више за ову претпоставку. Како Посланица Јеврејима нема одређеног 

црквеног предања у погледу адресе, од малоазијских хришћанских центара на прво 

место долази у обзир Ефес, матични град малоазијског хришћанства, у коме је после 

Апостола делао Тимотеј (1 Тим 1, 3). Њему је апостол Павле поверио Цркву у Ефесу.
81

 

 Пошто се у посланици претпоставља постојање старозаветног храма и култа (Јев 7, 11; 

8, 3-5; 9, 6-10; 9, 25; 10, 1-3; 13, 9-11), с правом се закључује да је Посланица Јеврејима 

написана пре 70. године. Да је јерусалимски храм већ био разорен у то време када је 

писана посланица, апостол Павле не би пропустио да укаже на те рушевине као доказ 

да је Стари Завет истекао. Како се у посланици не спомиње ни рат, који је претходио 

том разорењу, значи да је она написа пре 66. године, тачније 63-64. године, када се 

Апостол ослободио свог првог римског сужањства. На основу поздрава од „оних из 

Италије“ (Јев 13, 24) може се закључити да је посланица написана у Италији.
82

 

 

 а) Повод и сврха писања посланице 

 

   Јудеохришћанска заједница која је раније била истрајна у вери (Јев 10, 32-34), у 

директном контакту са апостолом Павлом (13, 18-19;13, 22-23), сада је попустила у 

вери и истрајности. Но, он ипак има поверења у њих (6, 9-12), иако су они дошли у 
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опасност да се удаље од савршене и духовне вере у Исуса Христа и да, из носталгије за 

старозаветним култом, опет падну у јудаизам. Зато их Павле окрепљује у хришћанској 

вери (13, 22; 2, 17-18; 3, 6;  4, 16; 7, 25) и истрајности (2, 1; 3, 12; 4, 11; 10, 23), желећи 

да их задржи од отпадништва. Зато указује на несавршеност, пролазност Старог Завета 

и на савршенство и вечност Новог Завета (10, 19-39). Насупрот старом свештенству и 

левитским жртвама, Апостол ставља Исуса Христа.
83

 

 

 б) Одлике посланице 

 

   У Посланици Јеврејима апостол Павле обрађује само једну тему: од свих вера 

најсавршенија је Христова. У поређењу са њом, Мојсијева је оно што је сенка према 

предмету или копија према свом оригиналу (Јев 9, 24; 10, 1). Друга карактеристична 

оригиналност ове посланице јесте христолошко тумачење Старог Завета. У њој се, 

више него у другим посланицама апостола Павла, примењује типолошко тумачење (1, 

5; 2, 6; 10, 5; 11, 13; 13, 11). То је богонадахнуто тумачење старозаветних установа и 

њихово поређење са новозаветним, а циљем да се покаже савршени, вечни и 

непролазни карактер хришћанске вере.
84

 

 

 

3. ЕГЗЕГЕТСКА МЕСТА У ПОСЛАНИЦАМА  

КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА СМИСАО ЕВХАРИСТИЈЕ 

 

3. 1. Прва Коринћанима 

 

 Сведочанство Новог Завета које се односи на Евхаристију изразито је 

ограничено и прилично тешко за тумачење. Ограничено је зато што се једино 

експлицитно сведочанство о Вечери Господњој, које је до нас дошло, налази само у 

неколико одељака Јеванђеља (Мк 14, 17; Мт 26, 20; Лк 22, 15) и у Првој посланици 
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Коринћанима (11, 23) светог апостола Павла.
85

 О самом поретку Евхаристије, засноване 

на Тајној Вечери у апостолској Цркви, још смо слабије обавештени. С једне стране, то 

се може приписати дисциплини ћутања с којом се Црква штитила од погледа 

нехришћана, а с друге, њеној природној тежњи да се не дефинише и не расправља оно 

што чини срж њеног живота. Ово новозаветно ћутање указује нам на тесну везу између 

Евхаристије и тајне Цркве и управо то чини ово сведочанство изразито тешким за 

тумачење. 

              Услед свега овога, тешко је појмити Евхаристију онако како је она изгледала у 

свом првобитном облику, будући да је она установљена тако да буде понављана („ово 

чините у мој спомен“). Начин на који Црква тумачи Тајну Вечеру различита је од самог 

догађаја Тајне Вечере. То је зато што се Тајна Вечера догодила пре смрти и васкрсења 

Христовог, а у Новом Завету описана је тек након што су се ови догађаји догодили. 

Дакле, начин на који је апостолска Црква тумачила Христово дело неодвојив је од 

описа у новозаветним причама.
86

 

 

3.1.1. Трпеза - заједница 

  

 Требало би имати у виду да је последња Христова вечера, иако најважнија, 

једна у дугом низу вечера, које је Христос имао са својим ученицима, а које су они 

настављали савршавати и након Васкрсења. 

 На Истоку трпеза- заједница има дубље значење него на Западу. Она 

представља више од просторног окупљања ради дружења. У Старом Завету, на пример, 

Авимелех има жељу да склопи савез са Исаком. Тај савез се склапа тако што: „Тада их 

угости; те једоше и пише. А сутрадан уставши рано, заклеше се један другоме“ (Пост 

26, 39). На исти начин се остварује и договор између Лавана и његовог зета Јакова: „И 

Јаков принесе жртву на гори, и сазва браћу своју на вечеру; и једоше и пише на гори“ 

(Пост 31, 54). Трпеза- заједница је знак пруженог мира, поверења, братства, праштања. 

Трпеза- заједница је заједница која значи живот. Значај заједнице такође се може 

видети и у Другој књизи о царевима. У њој се говори о Јоахину, последњем законитом 

краљу Јудеје, којег ослобађа из тамнице нови вавилонски цар Евил-Меродах. 

Вавилонски цар, желећи да оконча дотадашње неспоразуме, амнестира Јоахина и 
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омогућава његов повратак на престо. Он тај поступак проглашава пред целим светом, 

тако што заробљеника прима у трпезну заједницу (2 Цар 25, 27-29).
87

 

            У античком јудејству постојало је велико поштовање трпезне заједнице. Трпезна 

заједница је успостављана кроз трпезну молитву. Када би се породица окупила да 

вечера, јеврејски домаћин би узео погачу, подигао је како би је сви видели и одао над 

њом хвалу у име свих: „Нека си хваљен, Господе, Боже наш, Царе свијета, који дајеш 

да произлази хлеб из земље“. Пријатељи окупљени око трпезе давање хвале усвајали су 

речју „амин“, а потом је домаћин откидао за сваког пријатеља окупљеног око трпезе 

комад погаче, који је имао величину маслине. На крају би одломио комад и за самог 

себе, појео га и на тај начин дао знак осталим пријтељима окупљеним око трпезе да и 

они поједу свој комад хлеба. Једењем „хлеба благослова“ сваки учесник вечере добијао 

је учешће у домаћиновом давању хвале. Ломљење хлеба био је чин којим је благослов 

преношен на сваког пријатеља окупљеног око трпезе.
88

 

            Не знамо ни где, ни када се појавио побожни обичај редовне молитве пре и 

после трпезе. Много говори у прилог томе да је он прво вршен у фарисејским 

круговима. У Исусово време био је опште прихваћен. Трпезном молитвом, заједница 

сабрана око вечере, добила је једну потпуно нову димензију. Свака таква вечера 

уздигнута је из области световног у област религиозног. Вечера као друштвени догађај 

постала је сабирање у Божијем окриљу. Јело „се освећује ријечју Божијом и молитвом“ 

(1 Тим 4, 5). Управо је због тога за побожне, било богослове (писмознанце) или лаике 

(фарисеје), религиозна обавеза била да трпезну заједницу држе чистом и да не седају 

скупа са непобожним људима за један сто.
89

  

            Трпезна заједница са Христом представља нешто више: она најављује почетак 

времена спасења. Христос је о новом Божијем народу, који је Он око себе сакупљао, 

радо говорио као о замени породице, коју су морали оставити и Он и ученици који су га 

пратили (Мк 10, 29). Он је домаћин Божије породице последњих времена. Веома је 

значајно, а и зачуђујуће, то да пријатељима окупљеним око трпезе припадају и 

грешници и цариници. Тим поступком Христови савременици су непосредно схватили 
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да Он, прихватајући религиозно и морално презрене у своју трпезну заједницу, и њима 

пружа спасење и опроштај грехова.
90

 

            Кроз Петрово исповедање вере (Мк 8, 29), трпезна заједница са Христом добила 

је још један дубљи смисао. Ако је Христос Месија, онда свака вечера са њим за његове 

ученике значи остваривање унапред (тачније, давање унапред) вечере која ће се 

остварити тек након Христовог Васкрсења. Од тог тренутка, вечера са Учитељем 

представљаће свадбено славље, залог учешћа у вечној вечери.
91

  

            Дела апостолска говоре да су се чланови ране заједнице у Јерусалиму 

свакодневно сакупљали на заједничку вечеру (Дап 2, 46; 6, 1). Они су на тај начин 

продужавали трпезну заједницу коју је Христос, за време свог земаљског живота , 

даровао својим ученицима. Апостол Павле говори да се заједница позивала на 

Христове речи које је Он изговорио на својој последњој вечери: „Oво чините у мој 

спомен“. Наредба, о понављању, не казује да би Христови ученици требали просто да 

понављају указне речи,
92

 већ да би они, у ствари, требали да наставе заједничко 

ломљење хлеба и да трпезна заједница увек изнова постане видљива заједница. Ово је 

формула коју сусрећемо још у Старом Завету и која је била добро позната Христовој 

околини. Њоме је изражавана жеља да се Бог сети Месије: „Надаље се у трпезној 

заједници сакупљајте у заједницу Месије како би се Бог мене сетио“. Најуобичајенија 

молитва, која је у празнику Пасхе додавана у молитву после трпезе, умољава Бога да се 

сети Месије. То је управо смисао наредбе о понављању. Христови ученици требало би 

да се на заједничкој вечери увек изнова сакупљају у заједницу и да на тај начин 

умољавају Бога да донесе коначно искупљење. Црква када твори трпезну заједницу 

(када се скупља на евхаристијску службу), значи није пасивна, није само настројена на 

примање Божијих дарова, него је активна. Сваким својим сакупљањем она благовести 

дело спасења и умољења Бога да то дело доврши.
93

 

            Проблем који је заокупљао рану Цркву у погледу трпезне заједнице, било је 

питање да ли би требало ограничити приступ Вечери Господњој. Строги 
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јудеохришћани заступали су такво мишљење. Пошто, како у Јерусалиму (Гал 2, 12; Дап 

11, 3), тако и у Риму (Рим 14, 1-5) није постојала трпезна заједница између Јевреја и 

хришћана обраћених из многобоштва, онда је врло вероватна претпоставка да су изван 

надлежности апостола Павла обе ове групе одвојено вршиле Вечеру Господњу. 

Апостол Павле, иако је своје општине опомињао да Црква, за васпитну меру, искључује 

непокорне грешнике, ипак се супростављао свакој подели у Вечери Господњој. Зато 

Павле говори: „Примите једни друге у заједницу (Рим 14, 11), као што је Христос 

примио нас на славу Божију (Рим 15, 7).
94

 

 Текст апостола Павла, који нам говори о последњој Христовој вечери, записан 

је, највероватније, уочи Васкрса (1 Кор 5, 8; 16, 8) 54. године. Он је најстарији од пет 

текстова. Можда је могуће рећи да је он најстарији записани текст. Павле свој говор о 

успостављењу вечере Господње започиње речима: „Ја примих предање које потиче од 

Господа, што вам и предадох...“ (1Кор 11, 23). Павле наглашава да за текст који следи 

захваљује Предању (уп. 1 Кор 15, 3). С обзиром да се Павле служи изразима који су му 

иначе страни, доказује да је у питању предпавловско предање, или предпавловска 

формула. Та формула започиње тиме што описује обред трпезне молитве пре вечере: „ 

Господ Исус Христос оне ноћи кад бјеше предан, узе хлеб, и захваливши преломи га и 

рече: Ово је тијело моје, које се за вас ломи“. Када апостол Павле затим наставља: „ 

Исто тако и чашу, по вечери“, онда он узима у обзир молитву захвалности после 

вечере. Ово нам говори да у старој предпавловској формули саме речи Тајне вечере су 

спојене са трпезном молитвом пре и после вечере.
95

 

            Тајна вечера коју је Христос имао са својим ученицима разликује се од 

претходних трпезних заједница по томе што је Он обе трпезне молитве, пре и после 

Вечере, спојио са указаним речима
96

. Он најављује страдање (о томе да ће се крв 

Христова пролити). Овде се јављају два питања: а) који је повод за то да је Христос 

изговорио те речи које упоређују преломљени хлеб са Његовим телом и црвено вино са 

Његовом крвљу? б) како је то Христос протумачио хлеб и вино?
97

 

            Уколико је последња вечера била Пасхална вечера, што нам указују три 

јеванђеља, онда је тумачење својствено ритуалу Пасхалне вечере. 
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 Исто, 58-59. 
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 Види примедбу аутора у напомени бр. 90. Исто.  

 
97

 Исто, 64. 
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            У Изл 12, 26 и 13, 8 налазимо пропис да Израиљци својој деци морају објаснити 

зашто се сваке године о празнику Пасхе врше обреди пасхалне жртве и једу бесквасни 

хлебови. „Кад вам кажу синови ваши: каква вам је то служба? Реците им: ово је 

пасхална жртва (pasach) за Господа, јер прескочи (pasach, игра речи) куће синова 

Израиљевих у Египту убијајући Египћане“ (Изл 12, 26). „И казаћеш сину својему 

говорећи: ово је за оно што ми је учинио Господ кад сам излазио из Египта“ (Изл 13, 8). 

Из овог библијског прописа , да је домаћин на пасхално славље био дужан да објасни 

деци обичаје пасхалног славља, израстао је обичај такозване Пасхалне хагаде (сећања), 

коју  јеврејски домаћин спроводи и  дан данас на пасхалној вечери.
98

 

            Пасхална вечера започињала је предјелом, које се састајало од горког зеља и 

воћне каше. Затим се на трпезу доносило пасхално јагње, али се оно још није јело. 

Домаћин је најпре вршио пасхално сећање, у коме је тумачио садржај пасхалне вечере. 

Равин Гамаил I (Rabban Gamaliel I) учитељ апостола Павла (Дап 22, 3), имао је обичај 

да каже: „(Сваки домаћин) који у свом пасхалном сећању не спомене ове три ствари, 

није испунио своју дужност: пасхално јагње, бесквасни хлеб, горко зеље. Горко зеље 

тумачено је као сећање на горчину ропства у Египту. Једење бесквасног хлеба 

објашњавало се као подсећање на велику ужурбаност при изласку из Египта, која није 

дозвољавала ни да се дочека кисељење теста. Једење хлеба, тумачило се, такође, као 

сећање на страдање које је Израиљ претрпео или као символ изобиља хлеба у 

месијанском времену.
99

  

            На исти начин на који је израиљски домаћин породице сваке године вршио 

пасхално сећање, тако и Христос је из године у годину вршио пасхално сећање и својим 

ученицима објашњавао важности те годишње свечане вечере. Христос, значи, није 

ништа друго учинио осим што је испунио своју дужност да као домаћин протумачи 

(укаже на) хлеб и вино.
100

 

             Долазимо до другог питања: како је то Христос протумачио хлеб и вино? 

Сећање које је Христос изговорио на последњој вечери није сачувано у дословном 

смислу. Уз помоћ указаних речи можемо закључити да се Христос служио обредним 

изразима, односно фразама које припадају језику жртве. То важи за речи: тело и крв, 

односно плот и крв. У обредним текстовима говори се о телу или плоти жртвене 
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животиње, о њеној крви која се излива по олтару на коме се приносе жртве паљенице. 

Овде је наведен и други жртвени израз: Христос говори о својој крви која ће се 

пролити. Затим и сам израз: „крв Завјета (Савеза)“ је обредни појам. Он потиче из Изр 

24,8, где се о склапању Савеза на Синају каже: „А Мојсије узе крв, и покропи њом 

народ, и рече: ево крв Савеза“. Ово истицање о служењу обредним изразима даје нам 

претпоставку да је Христос, у свом пасхалном сећању, пасхално јагње протумачио тако 

што је себе самог назначио као пасхално јагње последњег времена, чије ће полагање 

живота довести до Новог завета или савеза. Тако су ранохришћанске заједнице веома 

рано о Христу говориле као о свом пасхалном јагњету. Најстарије сведочанство о томе 

налазимо у 1 Кор 5, 7 где апостол Павле, судећи по облику језика, цитира неку 

ранохришћанску раноцрквену посланицу, чија је тема: бити хришћанин значи бити 

ослобођен од квасног теста греха. Затим додаје да је славље већ почело: Христос је 

жртвован као Јагње нашег васкрсења.
101

 Можемо да закључимо да је Христос, служећи 

се изразима који припадају језику жртве, своју смрт назначио као заступничко 

умирање.
102

 

              Текстови јеванђеља и посланица 1 Кор 5, 7 који говоре о Тајној вечери, слажу 

се у томе да Христос није назначио само своју смрт као заступничку, већ да је, такође, 

придодао и тумачење. Мк (14, 22-24) и Мт (26, 26-28) говоре: „која се пролијева за 

многе“, апостол Павле (1 Кор 5, 7) и Лк (22, 19-20): „за вас даје“, а Јн: „за живот 

свијета“.
103

 

            Ова реч „многи“, у смислу „безбројни, велика скупина, сви“, јавља се често у 

Старом завету, у глави о Божијем слузи који заступајући нас пати. О њему се каже: 

„Презрен бјеше и одбачен између људи, болник и вичан болестима, и као један од кога 

свак заклања лице ... а он болести наше носи и немоћи наше узе на се, а ми мишљасмо 

да је рањен, да га Бог бије, мучи. Али, он је рањен за наше преступе, избијен за наша 

безакоња; кад бјеше на њему нашега мира, и раном његовом ми се исцјелисмо ... 

Праведни слуга мој оправдаће многе својим познањем, и сам ће носити безакоња 

њихова. Зато ћу му дати дио за многе ... јер ... и сам носи гријехе многих, и за злочинце 

се моли“ (Ис 53). То је управо кључна реч ове главе. Христос користећи се овом речју, 

указујући да ће се његова крв пролити „за многе“, „за безбројну скупину“, Он даје до 
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 Поређење Христа са пасхалним јагњетом осим у 1 Кор 5,7  налазимо и у 1 Пт 1,19; Отк 5,6; 9,12; 12,11; 
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знања да самог себе види као Божијег слугу који ће патити. Који ће свој живот 

положити за многе и чија ће смрт постати темељом Новога савеза. Без Ис 53 не могу се 

разумети речи Тајне вечере.
104

 

            Сврха заједничког једења преломљеног хлеба и пијења из чаше била је та да се, 

преко хлеба и вина, пренесе учешће у благослову, који је изговорен над хлебом и 

вином. Христос, међутим, није само изговорио трпезну молитву над хлебом и чашом, 

него је придодао речи, којима је преломљени хлеб и црвено вино протумачио као 

праштајуће умирање за многе. Уколико је Христос након тога својим ученицима давао 

хлеб и вино, онда је то за њих значило да им Христос кроз јело и пиће дарује учешће у 

својој крсној смрти. Тиме што сваки од њих учествује у ломљењу хлеба и у 

благословеној чаши, лично бива ословљен и постаје свестан да припада заједници за 

коју ће „ Божији слуга“ да пострада. Довођењем у везу ових речи са раздељивањем 

хлеба и вина, Христос још једном жели да их у то лично увери. На тај начин ученици, 

учешћем у Христовом делу спасења, постају представници новог Божијег народа. 
105

 

              Важност последње трпезне заједнице састоји се у томе да Христос трпезну 

молитву, пре и после вечере, користи да би њоме додатно, лично уверио своје ученике, 

да имају учешће у царској владавини, пошто су и они део многих за које ће Он 

пострадати.
106

 

  

3.1.2. Пасхални обед и Тајна Вечера 

 

   Евхаристија, како нам описује Нови Завет, представља обед који је смештен у 

контекст историје израиљског народа. Егзегезе нису сагласне по питању да ли је овај 

обед заиста био јеврејска Пасха 
107

, али несумњиво је да се управо у контексту празника 

Пасхе догодила Тајна Вечера.
108

 Описи ове вечере у Новом Завету, код Мк 14, 17; Мт 

26, 20; Лк 20, 15 и 1Кор 11, 23, иако различити, ипак пружају основну структуру 

вечере:  
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- Обед се догодио увече (у свим причама о Тајној Вечери); 

- Господ је узео чашу, благословио је (или „дао хвалу“) и дао својим ученицима 

(само у Лк); 

- Он „умочи залогај“ са учеником који ће га издати (по Мк, Мт и Јн 13, 26); 

- Узе хлеб и благослови (у свим причама); 

- Он преломи хлеб и раздели га ученицима објашњавајући значење хлеба (у свим 

причама); 

- На крају вечере, он узме чашу и благослови (у свим причама);  

- Он даде чашу свима објашњавајући шта она значи (у свим причама); 

-  Пошто су отпевали хвалу, он и ученици изађоше и одоше у гору Маслинску (по 

Мт, Мк и Лк).  

 

   Сви ови елементи очигледно сачињавају део јеврејског пасхалног обеда. То 

значи да не можемо добро разумети првобитну структуру Евхаристије уколико не 

разумемо суштински положај који она заузима у историји спасења: њену улогу у 

историји изабраног народа Божијег, Израиља. Међутим, ова структура обухвата још 

неке елементе који од Тајне Вечере чине вечеру, која по својој есхатолошкој природи, 

надилази историју.  

          Треба истаћи да Нови Завет занемарује неке од основних елемената који 

сачињавају пасхални обед. Нема описа главног јела, односно пасхалног јагњета, нити 

назнаке о четири чаше које глава породице редом даје за време обеда. Ово изостављање 

можемо објаснити и тиме што аутори Новог Завета нису имали намеру да дају потпун 

опис Тајне Вечере. Међутим, оно што је од значаја јесте то да су се ови писци усудили 

да изврше избор између различитих елемената вечере. Овај избор није плод пуког 

случаја пошто се налази у свим причама Новог Завета, иако разлике постоје. Можемо 

рећи, на основу аутора Новог Завета, да се Тајна Вечера, онако како ју је Господ 

прославио, одвијала таквим редоследом који је садржавао само неке елементе пасхалне 

вечере.  

            У опису Тајне Вечере постоји један важан елемент који се углавном занемарује: 

док пасхални обед представља породични догађај, Тајна Вечера представља догађај у 

коме учествују група пријатеља предвођена Христом.
109

 Ова разлика указује на то да се 

ми Тајном Вечером удаљавамо од једне природне заједнице ка једној другој врсти 
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заједнице, коју образује група пријатеља која воли свог Учитеља. Основна разлика 

између пасхалног обеда и Тајне Вечере указује на есхатолошки карактер ове последње. 

Сабрање које је учествовало у Тајној Вечери желео је да укаже на есхатолошку 

реалност Цркве. 

            У Новом Завету, свако превазилажење породичних веза, уско се везује за 

есхатолошки карактер Цркве. Тако се Евхаристија у Новом Завету представља у 

сликама, као што је пример слика „свадбене гозбе“ на коју су позвани пријатељи 

Женика, односно, они који су напустили своју природну егзистенцију, породицу, и 

живот свој положили за Њега (Мт 19, 27), као што је и Он учинио за њих (Јн 15, 13). Из 

приложенога се може видети да Евхаристија није догађај из породичног живота, као 

што је то био пасхални обед, већ догађај који се тиче „пријатеља јагњета“. Она 

представља „продор“ есхатона у историју. 

            Овај скуп је био састављен само од Христа и Дванаесторице.
110

 Присуство 

Дванаесторице има важно есхатолошко значење. То су они који ће „у последњим 

временима“, седећи на дванаест престоља, судити над дванаест племена Израиљевих“ 

(Мт 19, 28, Лк 22, 30). Управо се у овом смислу они појављују као угаони камен Цркве 

у опису последњих времена у Откривењу. Учинивши од Дванаесторице једине 

учеснике Тајне Вечере, Христос је створио од Евхаристије есхатолошку реалност која 

се појављује у историји народа Божијег. 

            Међутим, поставља се питање, какву то нову реалност доноси у историју ово 

„увођење“ есхатона? Ново тумачење обреда дато у причама о Тајној Вечери појашњава 

нам ову нову реалност. Пасхални обед увек је био праћен речима главе породице који 

га је славио, што је чинило основни део пасхалног обреда. Ово се појављује у Новом 

Завету, али на један другачији начин, који нам указује на тачно значење есхатолошког 

карактера Евхаристије. Приче Новог Завета дају нам коментар вечере коју је Христос 

прославио: 

- хлеб који је благословио, преломио и дао ученицима, јесте Његово тело (у свим 

причама) које се даје за „вас“ (Павле, Лука); 

- чаша коју је благословио и дао да пију јесте Његова крв завета (Мт, Мр) или 

„новог завета у Његовој крви“ (Павле, Лука); 

- ученици треба да обнављају тај чин, односно да ломе хлеб и да пију чашу пошто 

су их благословили, „у сећање на“ Њега (Павле, Лука). 
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   Овде је контраст са пасхалним обедом веома поучан, а тиче се жртвеног 

карактера вечере. У пасхалном обеду, који је сам по себи био једна жртва, жртвени 

карактер се првенствено односи на: а) убијање пасхалног јагњета, што се морало 

учинити пре обеда и б) једење закланог јагњета у заједничком обеду. Треба приметити 

да су ове две тачке одсутне у новозаветном причама и код апостола Павла, јер је овде 

сам Христос заузео место пасхалног јагњета. 

   Да бисмо разумели речи „ово је тело моје...,ово је крв моја“, потребно је 

разумети да је Христос преузео на себе улогу пасхалног јагњета. Тело и крв су 

елементи жртве.
111

 Апостол Павле је веран значењу Тајне Вечере када пише да се 

„Пасха наша Христос, жртвовао за нас“ (1 Кор 5, 7). 

            Дакле, упоређујући Тајну Вечеру и Пасху, уочавамо један нови елемент; 

Христос заузима место јагњета. У пасхалном обеду, глава породице је изговарао 

„благослов“, подсећајући на дела Божја, који је у прошлости спасио народ Израиља. 

Дакле, „сећање“ (анамнеза) је актуелизовала прошлост јеврејског народа. Међутим у 

Тајној Вечери, „благослов“ и „сећање“ се више не односе на прошло дело Божје које се 

десило у историји, већ на једну нову реалност , односно на жртву која ће се збити сутра 

и на све оно што ће потом уследити, подразумевајући под тим Царство Божије. Дакле, 

„сећање“ у Тајној Вечери оприсутњује и прошлост и будућност. Тако схваћена 

анамнеза чини од Евхаристије не само понављање жртве и васкрсења Христовог, него и 

предокус Царства које долази.  

 

3.1.3. Тајна Вечера и Евхаристија Цркве 

 

   Последња пасхална Вечера Христова са Својим ученицима није била само 

обредна јеврејска вечера, него и потпуно нова Вечера Царства Божјег.
112

 Вршење ове 

Новозаветне Пасхалне Вечере, Спаситељ је завештао Својим ученицима: „Ово чините у 

мој спомен“ (Лк 22, 19). На ове речи се надовезују и речи апостола Павла: „Јер кад год 

једете овај хлеб и ову чашу пијете, смрт Господњу обзнањујете, докле не дође“ (1 Кор 

11, 26). Овај последњи Апостолов израз „док не дође“, као и многи други изрази из 

евхаристијских текстова Новог Завета, указују на есхатолошки карактер саме Св. 
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Евхаристије и њеног савршавања у историји народа Божијег, који је Црква у Исусу 

Христу. 

          Карактеристично је да апостоли нису вршили Вечеру Христову, односно 

Евхаристију, све док на њих није сишао Дух Свети Утешитељ у дан Педесетнице, од 

када почиње да се врши Евхаристија у Цркви као есхатолошка вечера народа Божјег у 

историји. Тек силаском Духа Светога у Цркви на дан Педесетнице, отпочиње 

извршавање заповести Христове о вршењу Евхаристије у Његов спомен. Због тога ће у 

Источној Цркви и бити наглашена улога Духа Светога у Евхаристији и у литургијском 

животу Цркве. Према опису у Делима и Посланицама Апостолским, нарочито у 

Посланици Коринћанима, Евхаристија прве Цркве, евхаристијска кинонија (=заједница) 

(1 Кор 10, 16) , увек се налази у контексту „кинонија Духа Светога“ (2 Кор 13, 13). Јер, 

Дух је тај који актуализује Господа Исуса Христа за све верујуће у Цркви, пошто „нико 

не може назвати Исуса Христа Господом, осим у Духу Светом“ (1 Кор 12, 3), и пошто 

„сви се ми једним духом крстимо у једно тело (= Тело Христово, Црква), и сви се 

једним Духом напојисмо (1 Кор 12, 13). Целокупна икономија спасења, од оваплоћења 

до вазнесења, извршена је силом и дејством Духа Светога, Кога је Христос послао од 

Бога и излио на цркву Своју (Дан 2, 23) да Он као Утешитељ Цркве настави 

реализацију, актуализацију и конкретизацију Христовог дела у историји у свету. 
113

Зато 

се Дух Свети даје ученицима Христовим, силази у Цркву, крштава и учлањује у Тело 

Христово, раздаје харизме (благодатне дарове) за живот Цркве (1 Кор 12, 4-13), тако да 

се целокупно Христово дело у Цркви врши само у једном. Главе 10-14 у Првој 

посланици Коринћанима изразито су евхаристијског карактера које указују на 

неопходност молитвеног призивања (epiklisis= епиклеза, призивање), ради благодатног 

силаска и присуства Духа Светог при вршењу Евхаристије у Цркви. Отуда су 

несумњиво у праву они који у изразу 1 Кор 14, 16 виде оно што ће се касније назвати 

епиклеза. Јер целокупно спаситељско дело Христово актуализује се и реализује се тек 

силаском и дејством Духа Светога. Зато се евхаристијска епиклеза (молитва мољења и 

призивања Духа Светога, где мољење уствари врши неизрециво сам Дух Свети у 

Цркви, Рм 15-16 и 26), има суштински значај у православној Источној Цркви. Сматра се 

да без ове молитве и призивања Св. Духа ни саме институционе речи Христове „Ово је 

тело моје“, не претварају дарове Цркве, хлеб и вино, у Дарове Божје , односно у Тело и 

Крв Христову. 
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           Због свега овога, вршење Свете Евхаристије у Источној Цркви никад није било 

само „анамнеза“ Тајне Вечере Христове, меморијално спомињање или просто 

„понављање“ Христове Тајне Вечере у смислу успомене на Христову жртву, него 

литургијско оприсутњавање за нас у Цркви, овде и сада, целокупног дела Христовог, 

укључујући и есхатолошку реалност Царства Небеског. Дакле, Евхаристија у Цркви, од 

самог почетка до данас, почиње да се врши и непрекидно се врши силаском Духа 

Светог на Цркву, „на нас и на предложене дарове“, односно на верујући народ Божји 

окупљен заједнички (1 Кор 11, 20) на молитву као Црква, на челу са епископом, који 

испред свих приноси Богу „дарове Његове свете Цркве“.
114

 Јер, од вазнесења Христос, 

иако присутан у Цркви у све дане до свршетка света, не јавља се више нама „по телу“ 

него у Духу. Управо Дух Свети чини Христа присутним у Евхаристији и Цркви као 

једном и једином Телу Његовом. Не „телу“ Духа Светог, јер Црква свагда јесте и остаје 

свагда Тело Христово, али је Дух Свети оживотворитељ тога Христовог Тела које је 

Црква. 

           Дух Свети је тај који „подсећа“ Цркву на Христа у пуном значењу евхаристијске 

анамнезе, односно чини Га поново присутним у његовом животу.
115

Овде се не ради 

само о томе да Дух Свети „подсећа“ Цркву на оно што је Христос већ урадио, него 

представља и објављивање ствари које ће тек доћи, као што је и „објављивање“ смрти 

Христове у Евхаристији (1 Кор 11, 26), односно предукус есхатона овде и сада. 

            Ова есхатолошка оријентација Евхаристије
116

 видљива је код првих 

евхаристијских заједница. Арамејски израз Маран ата (1 Кор 16, 22), који је несумњиво 

литургијско-евхаристијски термин, има есхатолошки садржај (Господ је близу, или 

долази, или ће доћи).
117

 Понављајући евхаристијске речи Господње (1 Кор 11, 23-26), 

апостол Павле умеће додатак који се односи на Други Долазак Христов („докле не 

дође“).
118

 Откривење Јованово, које је у основи евхаристијски текст и које је, како се 

чини, утицало на формирање православне Литургије, не само да Евхаристију сматра 
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сликом Царства, већ се завршава алузијом на ишчекивање есхатона: „ И Дух и невеста 

говоре: дођи; и који чује нека каже: дођи...да, дођи, Господе Исусе!“ (22, 17-20). 

 

3.1.4. „Један“ и „мноштво“ у Вечери Господњој 

 

   Све новозаветне приче слажу се са једним, Господ не поистовећује само хлеб и 

вино са својим Телом и Крвљу, већ ово везује и са другом назнаком: Он „за“ или 

„уместо“, „многих“ или „вас“ предаје самог себе (Мт 26, 28; Мк 14, 24; Лк 22, 20; 1 Кор 

5, 15).
119

 Ове речи Господње повезују Тајну Вечеру са библијском традицијом „Слуге 

Божијег“ (Ebed Jahve). Главна карактеристика „Слуге Божјег“ почива на чињеници да је 

Он тај који узима на себе грехе „многих“ (Ис 40-55) тако да се потпуно поистовећује са 

„мноштвом“, чак толико да су многи тумачи видели у овом лику „корпоративну 

личност“ 
120

 народа Божјег. 

            Ова идеја да „један“ представља „мноштво“ тако је дубоко укорењена у 

евхаристијској традицији Новог Завета да се апостол Павле на њу позива као на 

исправну интерпретацију значења Вечере Господње када пише: „Чаша благослова коју 

благосиљамо није ли заједница (κοινωνια) крви Христове? Хлеб који ломимо није ли 

заједница Тела Христовог? Јер један је хлеб, једно смо тело многи; пошто се сви од 

једног тела причешћујемо“ (1 Кор 10, 16-17).
121

 И управо због ове традиције се 

првобитне литургијске песме, као у Фил 2, 6-11, као и најстарије евхаристијске молитве 

које имамо, односе на Слуге Божије и заснивају се на овој идеји. 

            Веза између Тајне Вечере и христолошке идеје Једног, који уједињује у себи 

„мноштво“, налази се и у једној другој традицији Новог Завета, традицији „Сина 

Човечијег“. Ово се нарочито односи на Цркве јовановског порекла. Оне су знале за 

однос између Евхаристије и традиције „Слуге Божјег“, међутим изгледа да су више 

волеле, по сведочанству четвртог Јеванђеља, однос између Евхаристије и традиције 

„Сина Човечијег“. Овде је важно забележити да лик „Сина Човечијег“ не представља 

само есхатолошку назнаку славе будуће слике Христове, него и успоставља, према 
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књизи Даниловој (7, 13), „корпоративну личност“ „народа светих“, односно народа 

Божјег. 

            Све ово показује да, иако синоптичари
122

 и Павлови текстови можда више воле 

традицију „Слуге Божјег“ када се говори о традицији, док се Јованови текстови више 

позивају на традицију „Сина Човечијег“, ипак обе ове традиције деле исто убеђење да у 

Евхаристији „мноштво“ постаје „Један“ и да „Један“ узима у себе или на себе 

„мноштво“, народ Божји.
123

 

 

 

  

3.1.5. Еклисиолошко значење евхаристијског сабрања 

 

   Апостолска Црква није у свом евхаристијском искуству поимала „Тело 

Христово“ само у објективном значењу, односно као свету ствар намењену за 

причешће. 
124

 То је један аспект Евхаристије који није био стран апостолској Цркви. 

Али, оно што се појављује као неминовна последица када разматрамо Вечеру Господњу 

јесте „једно“ и „мноштво“ које имају еклисиолошко значење евхаристијског тела 

Христовог. Није онда чудно када апостол Павле назива Цркву „телом Христовим“ (Рм 

12, 4; 1Кор 12, 12; Еф 1, 23; 4,12; 5, 36; Кол 1, 18-24). 

            Цркве Новог Завета, посебно оне чије порекло сеже до апостола Павла, 

поистовећивале су Евхаристију са Црквом, толико да су термини „Евхаристија“ и 

„Црква“ били наизменични.
125

Такав је пример у 11. Глави Прве посланице 

Коринћанима где апостол Павле даје практичне поуке за евхаристијска окупљања у 

Коринту. Иако апостол Павле у овој глави мисли на евхаристијско сабрање, он то 

окупљање назива „Црквом“: „Када се окупљате у цркву...“ (1 Кор 11, 18). Дакле, према 

апостолу Павлу, изрази „сабирати се“ и „сакупљати се на једном месту“, „Вечера 

Господња“ и „Црква“ и „црква Божја“ су истоветни. На исти начин и други новозаветни 

изрази који изгледају као технички појмови, а означавају Цркву, били су првобитно у 
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употреби у апостолска времена како би означили евхаристијска сабрања. Такав је 

случај, на пример, са „домаћом Црквом“, која не означава хришћанску породицу 

(породица се , у једном изразитом хришћанском смислу, јасно разликује од Цркве, у 

духу апостола Павла: видети на пример 1 Тим 3, 4-5, 1 Кор 11, 22), већ дом у који се, 

према првобитној традицији (Дап 2, 46), обично окупљала локална Црква да прослави 

Евхаристију. Дакле, не треба посматрати „домаћу Цркву“ као Цркву посебног типа, већ 

као одређено место где се Црква сабирала на Евхаристију. 

            Према сведочанству Новог Завета, васпоставити евхаристијски скуп представља 

врло тежак подухват јер првобитна Црква даје врло мало обавештења о ономе што се 

тиче њеног евхаристијског живота. Ипак, могуће је на основу сачуваних сведочанстава 

направити неколико основних запажања. Прво запажање, које је веома значајно, јесте 

да, супротно другим онтолошким окупљањима описаним у Новом Завету, постоји само 

један евхаристијски скуп у сваком граду, тако да он окупља целу Цркву „налазећи се“ 

на једном одређеном месту. 
126

Интересантно је приметити да апостол Павле никад не 

употребљава реч „Црква“ у множини када говори о једном граду (Рм 16, 1; 1 Кор 1, 2; 2 

Кор 1, 1; Кол 4, 16; 1 Тим 1, 1; упореди Дан 8, 1; 11, 22), док то чини када говори о 

области већој од града (Гал 1,2. 22; 1Тим 2,14; 2Кор 8,1; 1Кор 11,16; 14,33-34; 16,5; Рим 

16,16). Занимљиво је приметити да се никад не сусрећемо са изразом „Црква у 

Македонији“ или „у Јудеји“ , иако апостол Павле прича о „Цркви“ у овим областима, 

али онда користи само множину. Овај неуобичајени синтаксички феномен може се 

објаснити само чињеницом да сваки пут када је термин Црква употребљен за једно 

одређено место, он има смисао да сазове све хришћане тог места у само један скуп тако 

да сваки скуп представља целу Цркву. Због тога, када апостол Павле говори о Цркви 

окупљеној у Гајевој кући у Коринту, вероватно имајући у виду Евхаристију, говори о 

томе као о целој Цркви (Рм 16, 23). Тако исто говори и о евхаристијском сабрању у 

Коринту као окупљању целе Цркве (1 Кор 14, 23). Управо из тог разлога, Нови Завет 

зна за само једну „домаћу Цркву“ у сваком граду.
127

 Умножавање евхаристијских 

окупљања у истом граду јесте појава до које долази много касније. 
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   Ова чињеница је важна зато што се евхаристијски синаксис
128

појављује као цела 

Црква, Црква у својој саборности. Према томе, Евхаристија може представљати 

јединство „мноштва“ у „Једном“, управо као што ће се ово јединство појавити у 

Царству Божијем. Зато се скупштине које постоје у новозаветном времену, а у једном 

нехришћанском свету, на пример collegia у паганском свету и „синагоге“ у јеврејском 

свету, суштински разликују од евхаристијских окупљања зато што ова последња нису 

спроводила никакву дискриминацију на основу професије, расе. Евхаристија, зато што 

представља објављивање „саборне Цркве“, надилази не само друштвене поделе, већ и 

природне као што су старосне, полне (Гал 3, 28), расне (Гал 3, 28). 
129

Дакле, „мноштво“ 

расуто и подељено, постаје „Једно“ у Евхаристији зато што учествује у „јединственом 

хлебу“. 

 

3.1.6. Евхаристија - заједница Тела и Крви Христове 

 

   Основна мисао еклисиологије апостола Павла, да је Црква „Тело Христово“, 

води нас ка тајни Божанске Евхаристије која је „заједница (κοινωνια) тела и крви“ 

Христове (1 Кор 10, 16).
130

 Овакво схватање најтешње повезује Цркву и Евхаристију. У 

Богочовеку се тајанствено, светотајински поистовећује Црква, као тело Његово, са 

Евхаристијским телом Његовим. Ово представља најдубљу истину о Цркви, која је 

Богом откривена кроз апостола Павла. О тој истини говори апостол Павле, мада на 

релативно мало места (1 Кор 10, 16-17; 11, 23-30; 14, 16, 23; Еф 3, 6; 5, 30), али јасно и 

конкретно. Овде се говори о истој оној великој тајни Оваплоћеног Бога, Који „узе на Се 

тело Цркве“ и „Цркву учини Својим телом“, и опет „нама даде Своје тело“ у Светој 

Евхаристији (Ј. Златоуст)
131

. 

            О томе говори на најјаснији начин апостол Павле у Првој посланици 

Коринћанима 10, 16-17: „Чаша благослова коју благосиљамо није ли заједница 

(κοινωνια) крви Христове? Хлеб који ломимо није ли заједница тела Христова? Јер 

један је хлеб, једно смо тело многи, пошто се сви од једног тела причешћујемо“. Овде 
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апостол Павле износи и укратко описује тајну сједињења нашег са Христом, односно 

Цркве са Христом у Божанској Евхаристији коју Црква приноси = литургише. Такође 

описује тајну сједињења удова = чланова Христових међусобно у Једно Тело кроз Један 

Евхаристијски Хлеб.
132

 Тумачећи ово место Ј. Златоуст каже: „Зашто (апостол) није 

рекао учешће (μετοχη = партиципација), него заједница (κοινωνια)“?
133

 Златоуст хоће да 

каже да ми, не само што узмемо удела кроз причешћивање, односно узимањем честице 

од Св. Тела и Крви Христове у Литургији, припадамо Цркви и Христу, него се у Св. 

Литургији, учешћем и причешћем, истински сједињујемо са Христом у једну исту 

заједницу Тела и Крви.
134

  

            Апостол Павле у Првој Коринћанима 10, 16-17 износи суштину учења о Цркви 

као телу Христовом.
135

 Црква је многи у заједници=општењу=причешћу Крви и Тела 

самога Једнога Христа, постајући и они у Њему једно тело, кроз један Хлеб 

(Евхаристије), али не било које тело, него тело Христово, односно сами Христос: Један 

Христос-Један Хлеб (1 Кор 10, 16-17; 12, 12, 27; Гал 3, 28). 

            Ову тајну Христову апостол Павле у потпуности открива у својој посланици 

Ефесцима када каже: „да буду народи (=незнабошци) сунаследници и сутелесници 

(σνσσωμα) и саучесници (заједничари) обећања Његовог у Христу“ (Еф 3, 6).
136

 Овде 

израз сутелесници (σνσσωμα) има дубоко сотириолошко, еклисиолошко и 

евхаристијско значење. Пуно значење речи сутелесници (σνσσωμα) можемо видети и у 

посланици Јеврејима 2,14, где се каже да је сам Господ први „узео удела у телу и крви“ 

нашој, односно први је Он постао „сутелесник“ нама и затим је нас учинио 

заједничарима и сутелесницима Својим (Јевр 2, 11; 3, 14), с једне стране Својим 

оваплоћењем , и с друге стране саутеловљењем (инкорпорирањем) нас у Своје 

Богочовечанско тело, које се дело остварује у божанској Евхаристији, у заједници тела 

и крви његове (1 Кор 10, 16-17). 

            Можемо се питати, шта значи израз: „постасмо учесници (заједничари) 

Христови“ (Јевр 3, 14)? Апостол Павле даје објашњење: „учествујемо у Њему; једно 
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смо постали ми и Он, пошто је Он глава а ми тело – санаследници и сутелесници. Једно 

смо тело од меса Његова, каже Павле, и од костију Његових. Према томе, сутелесници 

значи: утеловљени (=органски учлањени) смо у тело Христово, и једно смо тело са 

Њиме.
137

 Златоусти појашњава ту најдубљу истину апостола Павла у 1 Кор 10, 16, 17, и 

каже: да није просто Господ дао Своје тело, него је Своје тело, које је ослобођено од 

греха и испуњено животом свима нама дао да се причешћујемо, да би њиме храњени 

одбацили ранију смртност, уживали у бесмртном животу кроз ову Трпезу 

(Евхаристију). Христос меша Себе са нама у Светој Евхаристији и чини нас телом 

Својим...тако и ми постајемо једно тело кроз причешће.
138

 Значи, Христос се сједињује 

са сваким од верника и са свима заједно, и они се истовремено сједињују са Њиме и 

међусобно у једно Тело Христово, које је Црква, и све и сва бива Један Христос.
139

 

            У Божанској Евхаристији, кроз један Хлеб, који јесте свагда и свуда један и 

исти, испољава се најтешње сједињење и јединство локалне Цркве Божје и Црква Божје 

свуда по свету, дакле сваке католичанске (=саборне) Цркве у месту, и свих помесних 

католичанских (саборних) Цркава у свету, јединство небеске и земаљске Цркве 

Божје.
140

 

            О јединству небеске и земаљске Цркве и о учешћу ове небоземне Цркве у 

Евхаристији, говоре многи свети Оци. Они говоре о најтешњем јединству живих на 

земљи и уснулих, преминулих чланова Цркве, у Светој Евхаристији=Литургији.
141

 

            Божанска Евхаристија је извор живота и храна Цркве, сами њен живот. Ову 

истину открио нам је апостол Павле у 1 Кор 11, 23-26; 10, 16-17, где је описао како му 

је Господ предао Евхаристију, и како она све нас у Цркви чини заједничарима једнога 

Тела и Крви Његове, и чини нас Једним Телом Христовим. За апостола Павла и за нас, 

Евхаристија постоји само за Цркву и у Цркви, за удове = чланове Христа-Цркве. 

Апостол Павле говори да, ако неки од ученика, чланова Цркве, „једе овај Хлеб или пије 

Чашу Господњу недостојно... суд себи једе и пије, не разликујући тело Господње“ (1 

Кор 11, 29, 27).
142
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            Према томе, по апостолу Павлу, немогућа је заједница са неверницима и 

јеретицима у Евхаристији = Литургији Цркве, као и са свима другима који си изван 

Цркве, јер би то представљало порицање саме природе Цркве и Евхаристије, порицање 

јединства међу њима. Сви који се причешћују „од једног Хлеба“ бивају „једно Тело“, с 

разлогом што је „Један Христос“ у Евхаристији и Цркви (1 Кор 10, 16-17). Ово „једно 

тело“ значи и „ један Дух, један Господ, једна вера, једно крштење“ (Eф 4, 3-6).
143

 

 

 

 

3.1.7. Евхаристијска заједница и служба Цркве 

 

   Из реченог произилази да Евхаристија и обликом и структуром свог окупљања 

изражава и надилази антиномију (супротност) „мноштва“ и „Једнога“.
144

 Међутим, 

поставља се питање, како Црква, која представља расут и расејан народ Божији, може у 

Евхаристији доживети искуство „јединства“ не губећи свој историјски карактер. Дакле, 

на који је то начин Евхаристија, κοινωνια (заједница) Тела Христовог? 

          Евхаристију је апостол Павле назвао „заједница тела“ и „заједница крви“ 

Христове (1 Кор 10, 16). Евхаристијска κοινωνια се ипак смешта у контекст једне друге 

заједнице, заједнице Духа Светог. Добро познат поздрав из 2 Кор 13, 13: „Благодат 

Господа нашег Исуса Христа и љубав Бога Оца и заједница Светога Духа са свима 

вама“, који је од почетка представљао саставни део евхаристијског прослављања, 

управо Духу Светом приписује нарочиту улогу у образовању заједнице. Питање о 

значењу израза „заједница Светога Духа“ биће разматрано са два новозаветна 

пневматолошка аспекта. 

            Прво, Свети Дух делује у Цркви. Он је тај који оприсутњује Христа. Могло би се 

рећи да без Духа Светога присуство Христово не би било толико од значаја за чланове 

цркве заједнице: „И нико не може рећи, Господ је Исус, осим Духом Светим“ (1 Кор 12, 

3).
145

 Заједница у Телу и Крви Христовој је од егзистенцијалног значаја за сваког 
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хришћанина само уколико се смести „у Духу“ (1 Кор 14, 6). Свети Дух је дакле тај који 

заједницу у Телу и Крви Христовој претвара у личну и егзистенцијалну реалност. 

            Друго, ово преображавање историјске реалности јесте управо оно што Цркву 

чини харизматичком заједницом и од евхаристијског синаксиса чини место где се 

открива и остварује par excellence харизматички карактер Цркве.  

            Да Евхаристија заиста представља посебан тренутак у животу апостолске Цркве 

у коме су се пројављивале различите харизме, произлази из Прве посланице 

Коринћанима у којој Павле опширно говори евхаристијском скупу у Коринту. Од 10. до 

14. главе директно се говори о Евхаристији. Знајући за историјску позадину израиљског 

народа Павле подсећа на духовну храну и духовно пиће. Затим указује и објашњава 

Вечеру Господњу, која је од значаја како за њега, тако и за Цркву. Потом даје 

објашњење евхаристијских сабрања која нису могла представљати ништа друго до саму 

Евхаристију. Управо на овом месту он отпочиње своје опширно поучавање о 

харизматичком животу Цркве. Ове поуке су представљене у контексту евхаристијског 

скупа Коринћана у току којег се („када се сабирате“: 14, 26 или „ако се скупи сва 

црква“ подразумевајте под тим Евхаристију: 14, 23) и пројављују харизме.
146

 

            Ово поучавање о харизмама апостол Павле назива, и то је важно, „духовним 

даровима“ (12, 1). Према његовом схватању „благосиљање“ Хлеба и Чаше обавља се „у 

Духу“ (14, 16), назнака онога што ће се касније назвати епиклеза , као што се и све 

харизме објављују током евхаристијског прослављања. Управо ово наводи апостола 

Павла да израз „Тело Христово“ анализира строго пневматолошким терминима: 

Христос има „многе удове“ (12, 12), али квалитет сваког уда се огледа у харизматској 

перспективи. Бити удом Христовог Тела не зависи од онога што је човек сам по себи, 

односно индивидуа, већ од онога шта је он у свом харизматичком бићу, односно као 

личност,
147

егзистенцијално везана за друге чланове. То је оно што успоставља 

„заједница Светог Духа“. 

            Тајна овог духовног живота у Цркви који се открива у Евхаристији, представља 

аспект (облик) тајне једног и мноштва. То видимо у истом одломку апостола Павла о 

духовима. Ово поучавање се одвија унутар парадокса: Дух је један, а харизми је више. 
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 Харизма, (гр. милосни дар) 
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 Можемо рећи да је главни аспект тајне κοινωνια (заједнице) везан за појам личности. Бити личност 

значи бити у заједници. Без заједнице човек је индивидуа, а не личност. Ово се не примењује само на 

човека, већ и на Тројичног Бога, чије постојање карактерише управо заједница личности. Евхаристија 

управо открива и испуњава смисао личности и заједнице. Примедба аутора у напомени бр. 35. Исто, 24. 
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Дух који је један (1 Кор 12, 3, 9, 11, 13; 12, 18; Еф 2, 18; 4, 4) и чија је улога управо да 

изгради једно Тело Христово, истовремено је и Онај који „делећи“ свакоме харизме 

„како хоће“ (12, 11). Овај аспект „раздељивања“ је суштински за пневматологију Новог 

Завета, што и показује прича о силаску Духа Светог на Педесетницу (Дан 2, 3). Ово је 

важно за исправно разумевање служби унутар Цркве. 

            Веома је важно истаћи да се ниједна служба у Цркви не може сместити изван 

или изнад заједнице као нека лична и онтолошка својина. 
148

Свако хиротонисање и 

свака служба јесте на егзистенцијалан начин везана за Тело Христово. Они се не 

објашњавају ни по својој „корисности“ ни по „социјалном поретку“, већ представљају 

одсјај Христове службе, енергију Бога Оца и дарове Духа (1 Кор 12, 4-5) у и за једно 

Тело Христово (1 Кор12, 12-30). Ово значи да се појам „јерархије“ у Цркви не сме 

изражавати терминима ранга или заслуга, већ терминима личних харизми и енергија 

које уводе личност у егзистенцијалне односе са другима, попут хијерархије која постоји 

у Светој Тројици. 

            Оваква служба и поредак у евхаристијском контексту доводи нас до 

христоцентризма. Христоцентризам је иначе био веома изражен у Новом Завету. Свети 

Дух је онај који раздељује службе. Уколико не би било ове поделе ниједна харизма не 

би била могућа. Дух све узима од Христа (Јн 16, 14). Тако да оно што нам даје, као 

лична служба у Цркви, није ништа друго до одсјај Христове службе. Апостол Павле 

неколико пута понавља да је Христос „свештенослужитељ“ (Јевр 8, 2), „Посланик“ 

(Јевр 3, 1), „ђакон“ или „слуга“ (Рм 15, 8)... „који је у свему први“ (Кол 1, 18). Христос 

јесте једини извор службе, a свака служба и поредак не потичу једноставно од Њега, 

како би потом постале личном своjином , него Га одржавају. A да би Га одржавали, 

потребно је да се ова служба мења како би се прилагодила мноштву. Дух Свети 

осигурава „различитост служби“, тако да ни једна служба не буде посматрана издвојено 

сама за себе, као индивидуална својина, већ увек у односу са другима који чине Тело 

Једнога.
149

 

           Ово омогућава апостолу Павлу да учини оно што је иначе сам оспоравао 

службама (1 Кор 12, 22), да када говори о хијерархијској вредности харизми, ставља 

љубав изнад свих других (1 Кор 12, 13). Похвала љубави представља једини начин на 

који апостол Павле успева да објасни тајну личносног у харизматском животу Цркве. 
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 Исто, 25. 
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 Исто, 26. 
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Љубав о којој је реч у 1 Кор 13 није нешто што је значајно само по себи, она мора 

остати везана за службу једном Телу. Објаснити појам службе помоћу љубави 

представља веома поучан пут јер превазилази онтолошки проблем, тако да остаје само 

свеза љубави, не у сентименталном смислу, већ у смислу односа. Овај однос чини једну 

личну егзистенцију зависном од друге, односно да неко потврђује своју егзистенцију 

само у контексту односа („ја“ има смисла само у односу са „ти“). Такав однос нам 

омогућује да разумемо „трајни“ карактер службе, јер када љубав додели једну харизму, 

она је трајна, не сама за себе, већ у односу према заједници.
150

 

 

 

 

3.1.8. Евхаристија је храна 

 

   Евхаристија је у Новом Завету повезана са идејом хране. Ово се може уочити у 

причама о Тајној Вечери, које говоре о светотајинском учествовању ученика у смрти 

Христовој. 
151

 Изразе „Узмите... једите... пијте...“ непосредно прати и напомена о 

жртвовању тела и крви пасхалног јагњета. На овај начин је успостављен однос између 

учествовања у вечери и учествовања у смрти и жртви. 

            Евхаристијски елементи јесу храна, али увек у односу са васкрслим Христом 

који је „прворођени из мртвих“ (Кол 1, 18; Откр 1, 5), глава заједнице коју сабира.
152

 У 

Евхаристији, не само да нас Христос храни својим Телом и Крвљу, већ су нам понуђени 

и духовно јело и духовно пиће (1 Кор 10, 3-4). Духовни карактер „хране“ и „пића“ 

указује да се промена (μεταβολη) хлеба и вина у Тело и Крв Христову може остварити 

само Духом Светим. Нови Завет показује јасан и одређен епиклетички карактер ове 

промене (μεταβολη). 
153

Међутим, у Литургији ова епиклеза је много више од простог 

увода у молитву Светом Духу. Она најпре указује на заједницу која је у основи 

Евхаристије јер Дух Свети не може, ако то можемо тако речи, деловати на неки 
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предмет а да се то егзистенцијално не тиче саме заједнице. 
154

Затим, духовни карактер 

промене (μεταβολη) открива есхатолошки карактер и заједнице и предмета. 

 

3.1.9. Евхаристија је суд 

 

   Треба истаћи да се у Новом Завету евхаристијски дарови зову „αγια“ (светиње), 

односно свете ствари, као што се и „αγιοι“ (свети) називају чланови Цркве. „Посвећен“ 

и „свет“ није у оно време имало морални смисао, него је значило „ставити на страну“ 

некога или нешто, повући га из света, што говори о идеји суда. Овај суд, ово одвајање, 

представља суштински елемент есхатологије, јер ће у освит последњих времена 

успоставити један суд да суди свету (Мт 25, 31). Свету ће бити суђено на основу 

његовог односа према заједници „најмањих“ (Мт 25, 40, 45), које је синоним за само 

Тело „Сина Човечијега“, мноштво, „народ свети“, Цркву. Дакле, Евхаристија је „света“ 

као заједница која је образована од „светих“, који на овај начин представљају „свету 

цркву Божију“ (1 Кор 3, 17). Евхаристијска заједница је истовремено и communio in 

sacris и communio sanctorum (заједница у светињи и заједница светих).
155

  

            Речи апостола Павла: „Свети ће судити свету“ (1 Кор 6, 2) није представљало 

само привилегију него и дужност евхаристијске заједнице да суди својим члановима 

пре причешћа. Ова чињеница нам говори да су се чланови Цркве морали измирити пре 

причешћивања (Мт  5, 32). Ово нам показује да је Црква судила у последњој инстанци о 

свему што је сматрала грехом код својих чланова, нарочито по питању односа њених 

чланова унутар Цркве. Да је суд био есхатолошке природе и да се конкретизовао 

искључењем из евхаристијске заједнице, произлази из закључка: „а ако ли не послуша 

ни Цркву, нека ти буде као незнабожац и цариник“ (односно искључен из заједнице).
156

 

Реч је о томе да се читав наш живот окрене ка Богу, тако што ћемо умрети за свет у 

смрти Христовој и поново се родити за живот васкрслог Христа (крштење). Прошавши 

овај суд и поставши чланом заједнице, хришћанин може грешити „према својој браћи“ 

(Мт 5, 23), нарочито услед мањка љубави и уопште „према свом властитом телу“ (1 Кор 

11, 29), а то значи и према заједници, дотле да презире или „не разликује тела 
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 Епиклеза у литургији Св. Јована Златоустог моли силазак Светог Духа не само на дарове, већ и на нас, 

односно на заједницу. Примедба аутора у напомени бр. 44. Исто. 
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Господњега“ (1Кор 11,29). У том случају причешћивање постаје суд: „суд свој једе и 

пије“ (1 Кор 11, 29). Црква мора да стражи да до тога не дође. Екскомуникација 

(=искључење из заједнице) је управо представљала чин којим је Црква преузела 

одговорност у настојању да спречи вечну осуду неког од њених чланова, забрањујући 

му да приступи причешћу. Пастирска брига Цркве је овде чврсто утемељена на 

Евхаристији.
157

 

 

 

3.2. Друга Коринћанима 

 

   Апостол Павле, у својим посланицама, истиче да је Божанска и Живоначална 

Тројица присутна и делатна у Цркви, ради спасења људи и света. Међутим , изузетну 

улогу у тој Икономији спасења има Треће Лице Свете Тројице, Животворни Дух 

Свети.
158 

            За апостола Павла силазак Духа Светога у Цркву спада у саму основу Тројичне 

Икономије благодати (Тит 3, 4-6). Свети дух који је „од Бога“ (1 Кор 2, 12), даје се 

Цркви кроз Христа, као што је и Сам Господ рекао апостолима (Јн 15, 26; ср. Тит 3, 6). 

Јер, целокупна Икономија и све у Цркви бива „од Оца, кроз Сина , у Духу Светоме“.
159

 

         Доласком и благодаћу Светог Духа, о чему говори Павле, свршавају се Свете 

Тајне: Крштења и Евхаристије, као тајне саме Цркве. Јер, у Светом Крштењу 

„облачимо се“ у Христа и постајемо „сједињени“ са Њим, али се истовремено 

крштавамо „једним Духом ... у једно тело“ (1 Кор 12, 13). У Евхаристији постајемо 

„удови Христови“ и „сателесници“ Његови (Еф 5, 30; 3, 6; 1 Кор 10, 16-17; 12, 19), и 

истовремено „сви се једним Духом напајамо“ (1 Кор 12, 13).
160

 

            Апостол Павле у овој посланици наводи још једну Свету Тајну која, заједно са 

Крштењем и Евхаристијом, такође има битно место у Цркви. То је божанско 

Миропомазање (το θειον Χρισμα), које Павле назива „помазање“, „печат“, или 

„полагање руку“ (2 Кор 1, 21-22; Еф 1, 13; 4, 30; Дап 19, 16; Јевр 6, 3-4). Помазање 
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Духом Светим ставља се ( у Св. Миропомазању) на верне као божанска „првина“ и 

„залог“ Божанског Духа (2 Кор 5, 5; 1, 22; Рим 8, 23).
161

 Али, ни ова Света Тајна није 

лишена христолошког и еклисиолошког садржаја, као што показује одељак: „А Бог је 

Онај Који нас утврђује с вама у Христу, и Који нас помаза, Који нас и запечати, и даде 

залог Духа у срца наша“, повезано са Јевр 1, 9: „Због тога помаза Те, Боже, Бог твој 

уљем радости више него заједничаре Твоје“.
162

 

            По тумачењу Светог Златоустог и Светих Отаца, Бог Отац је Духом помазао 

Христа „по телу“, зато што „Божанство се не помазује, него човечанство“, и ово 

„помазање“ је помазање целокупне Цркве, свих удова=чланова Христа (=Помазаника). 

Дакле, као што Исус, који је Првина и Глава Цркве, јесте Христос (=Помазаник) Божији 

кроз Духа Светога, Који је помазан, тако исто и тело Његово, Црква, помазује се Духом 

Божијим кроз Христа и у Христу, и Дух Христов обитава у њој и све дејствује у њој. 

Зато Павле каже : „Ако неко нема Духа Христовог, тај није Његов“ (Рим 8, 9-17); „да 

није било Духа Светог, не бисмо могли назвати Исуса Господом“ (1 Кор 12, 3).
163

 

            Тријадолошки карактер Божанске Тајне Христовог Домостроја спасења најбоље 

је изразио апостол Павле својим литургичким возгласом на крају 2 Кор: „Благодат 

Господа нашег Исуса Христа, и љубав Бога Оца, и заједница Светога Духа, нека је са 

свима вама“ (13, 13). Овим возгласом Павле јасно указује да и Бог Отац својом 

љубављу и Дух Свети својим заједништвом, учествују и сарађују у „благодати Господа 

нашег Исуса Христа“, односно у Домостроју благодати или Домостроју тајне Божије, 

која је сам Христос Оваплоћени, односно Христос као Богочовек.
164

 

            Према апостолу Павлу, као и према апостолском и светоотачком поимању 

Христа као тајне Божје, из које у нашој вери и Цркви све извире и све увире, садржан је 

и очуван светотројични, тријадолошки
165

 карактер наше вере у Христа као 

Богочовека.
166
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3.3. Ефесцима  

 

3.3.1. Икономија спасења Тројичног Бога 

 

   Еклисиолошка посланица Апостола Павла Ефесцима почиње химном 

благодарности упућене Богу Оцу, односно Светој Тројици, за благодат у Христу и 

Духу: „Благословен Бог и Отац Господа нашег Исуса Христа који нас је благословио у 

Христу сваким благословом духовним на небесима“ (Еф 1, 3). 

            Ова богонадахнута химна апостола Павла, узношена Богу, односно Тројици,  у 

којој се спомиње  Отац, Христос и Свети Дух, подсећа на увод у Јованово Јеванђеље (1, 

1-18) као и на библијски псалам и литургијску песму. Ово Јеванђеље апостола Павла 

представља Божанствену Службу = Евхаристију, узношену Триипостасном Богу, 

Творцу и Спаситељу нашем.
167

 

            У центру Литургије и Јеванђеља налази се Триипостасни Бог наш: Отац и Син и 

Дух Свети, и Домострој благодати
168

 - „ради нас људи и ради нашег спасења“. У том 

Домостроју спасења, по апостолу Павлу, као и у Литургији Цркве, све почиње од 

Живоначалне Тројице: од Оца, кроз Сина, у Светоме Духу. Почетни возглас Литургије: 

„Благословено Царство Оца и Сина и Светог Духа“ открива нам истину да се открио 

Триипостасни Бог у „Домостроју благодати“ (Еф 3, 2), „која нам је дата у Христу Исусу 

пре вечних времена, а објављена сада појавом Спаситеља нашег Исуса Христа“ (2Тим 

1,9-10). Исто тако и први возглас Анафоре Свете Евхаристије, који је узет из једне 

посланице апостола Павла (или је Павле узео из литургијске праксе Апостолске Цркве) 

изражава то исто: „Благодат Господа нашег Исуса Христа, и љубав Бога Оца, и 

заједница Светог Духа, да буде са свима вама“. Овим реченицама се укратко изражава 

садржај и суштина Домостроја (=икономије) нашега спасења, и истовремено се сведочи 

учешће сва три Божанска Лица Свете Тројице у том Домостроју.
169
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            Код апостола Павла се јасно запажа да, у Домостроју спасења, свака од 

Божанских Ипостаси (=Личности) Једне Нераздељиве и Човекољубиве Тројице има 

свој посебни удео и свој „допринос“. Бог Отац нас је изабрао пре постања света и 

предодредио нас за усиновљење у Њему; Он нас је облагодатио, односно све бива „по 

благовољењу воље Његове“, „по Савету воље Његове“(Еф 1, 3-6, 9, 11). Међутим, све 

ово бива кроз Сина, „у Христу“, односно Отац нас је у Христу благословио, изабрао нас 

је пре постања света у Њему = Христу; кроз Христа = Сина нас је предодредио за 

усиновљење; такође нас је и облагодатио у Њему; у Христу имамо избављење и 

опроштење грехова; у Христу се возглављује (=сједињује) све што је на небу и на 

земљи; кроз Сина се запечатисмо Духом Светим (Еф 1, 3-7, 10-13). И Дух Свети такође 

саприсуствује Оцу и Сину и садејствује у целој Икономији = Домостроју спасења. 

Духом Светим смо благословени сваким благословом Духовним, Њиме смо запечаћени, 

и Њега примисмо као Залог наслеђа нашег (Еф 1, 13-14; 1 Кор 6, 11; 12, 3; Рм 8, 15-16; 

Тит 3, 5-6).
170

 

 

3.3.2. Богочовек и Црква 

 

   Поред битне улоге Бога Оца, изузетно место у Домостроју спасења заузима 

Друго Лице Свете Тројице, Господ и Спас наш Исус Христос. Као што је при стварању 

Он, као Логос и Син Божији, имао изузетну улогу, јер је „све кроз Њега и за Њега 

саздано“ (Еф 3, 9; Кол 1, 16), исто тако средишње место у Домостроју има Он као 

Месија = Спаситељ, јер је Он, Исус Христос = Спаситељ, и само спасење и извршење 

спасења (Еф 5, 23; Јевр 2, 10).
171

 

            Исус Христос, Спаситељ, по апостолу Павлу је, „Слика Бога невидљивога. 

Прворођени све твари, јер је у Њему све створено, што је на небу и оно што је на 

земљи, видљиво и невидљиво ... све је кроз Њега и за Њега саздано; и Он је пре свега , и 

све је у Њему постало, и Он је глава тела Цркве, Који је почетак, Прворођени из 

мртвих, да Он буде у свему Првенствујући, јер (Отац) благоизволе да се у Њему 

настани сва пуноћа“ (Кол 1, 15-19; Еф 3, 9-11). Из наведеног се јасно види да Син Божји 

није само Узрок све творевине, него и њен Центар и Циљ и Смисао и Свршетак (τελος) 
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и Пуноћа (πληρωμα). Апостол Павле не говори да је све створено само кроз Њега, него 

и „за Њега“. Он је заиста Почетак и Свршетак (αρχη και τελος) свега. Ово управо значе 

многи изрази апостола Павла, као што су: „почетак“, „Он је пре свега и све постоји у 

Њему“, „све је Њиме и за Њега саздано“, „у Њему (Отац) благоизволе да се настани сва 

пуноћа“, „нова твар“, „последњи Адам“, „све у свему Христос“(Еф 1, 10, 22-23; Кол 1, 

15-19; 2 Кор 5, 17).
172

 

            Дакле, Христоцентризам у Домостроју стварања и спасења јесте битна 

чињеница, коју налазимо код апостола Павла. Сав Домострој = Икономија, по апостолу 

Павлу, јесте од Христа, кроз Христа, у Христу. Сва Икономија благодати Божије јавља 

се и остварује као Тајна Христова (Еф 3, 4; Кол 2, 2; 4, 3). Ова Тајна Христова, по 

Павлу, чини кључ за целокупно Божанско Откривење, за Икономију Божју.
173

 

            Парадокс Павловог Јеванђеља састоји се у томе што је Тајна Христова, 

„скривена од векова у Богу“, откривена у пуноћи својој тек „у последње дане“ кроз 

Цркву. Другим речима, Тајна Христова је откривена као „велика Тајна“ Христа и Цркве 

(Еф 5, 32; Кол 1, 26-27).
174

 Објашњење овог парадокса можемо наћи код апостола Павла 

једино у откривеном му Предвечном Савету Божјем. „Савет Божји“ (Еф 1, 11) код 

апостола Павла јесте она тајна коју спомиње пророк Исаија и Дела Апостолска као 

„Велики Савет Божји“ (Ис 9, 6; Дан 2, 24). Овај „Велики Савет Божји“ одлучио је, по 

бескрајној Љубави Божјој, да узме учешћа у свим створеним бићима, која су зато и 

створена у времену. Но Свезнајући Бог предзнао је пре векова и предвидео сав ток 

живота створених самовласних (=слободних) бића. Предвидео је и, из слободне воље, 

пад човека у грех и смрт. Међутим, будући Добар и Човекољубив, Он је, са одлуком о 

стварању предодредио, у предвечном Савету Своме, и Икономију спасења и човека и 

света. Отуда учење апостола Павла и Светог Писма о предвечном Савету има 

Христоцентричан карактер.
175

 Ову мисао апостол Павле износи и на другим местима: 

„као што нас је изабрао у Њему пре постања света, да будемо свети и непорочни пред 

Њим, у љубави предодредивши нас у Себи на усиновљење кроз Исуса Христа“ (Еф 1, 3-

5); или „тајна воље Његове по благовољењу Његовом, који постави унапред у Њему за 
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уредбу пуноће времена, да се све возглави у Христу“ (Еф 1, 9-10); или „по вечној 

намери, коју учини у Христу Исусу Господу нашем“ (Еф 3, 11).
176

 

            Тумачећи овај израз „по вечној намери“ Златоусти тумачи да се апостол Павле, у 

скоро свим посланицама, стара да покаже да нису новина наше ствари, него су од 

почетка тако назначене, нити из раскајања, него је Бог од почетка тако одредио, 

испланирао и предодредио. Јер, то Царство нам је Он и припремио, али не сада после 

постанка, него још пре стварања света. Дакле, Бог, иако је предвидео човеков пад у грех 

и смрт, није ограничио човекову слободу. Али ипак, Бог није допустио да грех човека 

осујети Његово вечно благовољење (Еф 1, 9) да човеку подари живот вечни. Зато је Бог 

одредио од почетка Домострој спасења палог човека. Слобода човека је била 

обухваћена у идеји стварања света, и грех није изненадио Бога. Бог није хтео да грех 

човека победи Његову Божанску доброту, и зато је промислио и планирао Домострој 

спасења света и човека кроз Сина Свога, у којем ће човек имати већу славу од оне коју 

је имао у Рају. Ту припрему Домостроја спасења у Предвечном Логосу-Христу описује 

апостол Павле у химни на почетку посланице Ефесцима, која је већ наведена.
177

 

            Према томе, Тајна Божија у Христу, односно тајна Христовог оваплоћења и 

очовечења и у Њему нашег спасења и обожења, није случајан догађај, јер божанско 

предодређење о спасењу света и човека, претходи паду човека у грех и смрт. Тако 

људска слобода, која није била ограничена, није могла да уништи Божији план, који 

долази са Христом као „спасоносна Икономија“ кроз Оваплоћење, Крст, Васкрсење и 

Вазнесење Његово, односно кроз Цркву.
178

 

            Зато када апостол Павле говори о Цркви, увек говори о Цркви у Христу, о Цркви 

као Телу Христовом. Можемо рећи да се у томе и састоји целокупна Божанска 

Икономија благодати и спасења. То и представља целокупну еклисиологију апостола 

Павла. Тако је и у посланици Ефесцима исказана дубина те тајне: „И Њега даде за главу 

Цркви, које је тело Његово, пуноћа Онога Који све испуњава у свему“ (Еф 1, 22-23). 

Глава и Првина и Спаситељ тог тела (Еф 5, 23) јесте Христос као Богочовек, а удови = 

чланови Његови постају верни народ свих векова и свих светова, који сачињавају једно 

живо и савршено тело, односно једну небеску и земаљску Цркву. У Богочовечанску 

пуноћу Цркве обухваћени су и Анђели (Еф 1, 10; 3, 10), јер све и сва на небу и на земљи 
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„возглављује се“ у Христу. Али, треба истаћи да, као што је у Домостроју оваплоћења 

људска природа ступила у најтешњу заједницу и јединство са Богом у личности 

Христовој, тако и у Цркви „семе Аврамово“, односно народ Божји, има изузетан 

положај, у односу на остала бића и Анђеле. Јер се Христос оваплотио, отеловио, 

очовечио као Човек, не као Анђео; постао је Бого-човек, а не Бого-анђео. У томе се и 

састоји величина љубави Његове према роду људском, а то и јесте „ширина и дужина и 

дубина и висина“ Тајне Христове (Еф 3, 17-19).
179

 

            Можемо да закључимо да се, по апостолу Павлу, у Цркви остварује и испуњује 

човекољубива Икономија (=Домострој) спасења Тројичног Бога, за сва створена бића, и 

првенствено за човека, као најмилије створење Његово. А та Икономија (=Домострој) 

спасења јесте „Тајна Христова“, скривена од вечности у Богу, односно тајна Христос-

Црква. Дакле, вечна Икономија=Домострој Божји јесте у Христу Црква Бога Живога, 

Црква Богочовека Христа, која је истовремено Црква Свете Тројице.
180

 

            Према томе, Икономија=Домосрој Божји за нас остварен је и садржан у Христу 

и његовим „чудесним икономијама“, односно у Христовом Оваплоћењу, Крсту, 

Васкрсењу и Вазнесењу. На овим Богочовечанским „икономијама“ (=домостројима), 

односно Оваплоћењу, Распећу, Васкрсењу и Вазнесењу, темељи се Црква и од њих је 

„створена“ (=сачињена) и изграђена, јер Бог поставши човек, „тело Цркве је узео (на 

себе), изградивши Цркву првенствено на оваплоћењу, смрти и васкрсењу Своме. Зато је 

Црква жива икона Оваплоћенога, Васкрслога и Вазнесенога Господа Исуса Христа.
181

 

Дакле, Бог је „учинио, односно остварио у Христу“ (Еф 3, 11) целокупну 

Икономију=Домострој. Син и Логос „саздаде себи дом“ и у њему испуни, „учини“ 

Икономију благодати. Тај „Дом“ је првенствено Тело Богочовеково, Црква.
182

 

          Божанска Икономоја Спаситеља Христа , односно Оваплоћење, Искупљење 

Крстом, Васкрсење и Вазнесење са Педесетницом, чине саме темеље живота Цркве, 

односно Тела Христовог. Црква као тело Богочовека добила је своју ипостас, своје 

биће, у Оваплоћеном Христу као Глави и Првини својој. У посланици Ефесцима Павле 

нас назива „сутелесницима“ Христа као Главе тела Цркве, и „удовима тела Његовог, од 

меса Његовог и од костију Његових“ (Еф 3, 6; 5, 30). Тајном Крсне смрти и Васкрсења 
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Христова ослобођени су, искупљени, препорођени благодаћу и васкрснути Духом 

Светим, сви удови=чланови Христови, из свих нараштаја и свих векова. На тај начин, 

сви удови=чланови Христови, уведени су Вазнесењем, заједно са Анђелима, у 

возглављење свих и свега у Христу, у Царство Божије.
183

 У Њему Бог „нас, који бесмо 

мртви саоживотвори са Христом, и саподиже на небесима у Христу“ (Еф 2, 5-6). 

            У Божанској Икономији у Христу, важно место заузима Вазнесење Христово са 

телом на Небо и Педесетница. Вазнесење је испуњење и завршетак „Икономије = 

домостроја тајне“ (Еф 3, 9-11). Вазнесење Христово садржи суштинске елементе 

живота Цркве, као што су: узвишење наше људске природе у Христу Богочовеку и 

седење са десне стране Бога Оца, затим слање Духа Светога на Цркву, и возлављење 

свих земаљских и небеских бића у Христу. О томе говори апостол Павле у посланици 

Ефесцима, где каже да је Бог: „Христа подигао из мртвих, и посадио са десне стране 

Себи на небесима, изнад сваког Началства, и Власти, и Силе, и Господства, и изнад 

сваког имена именованога не само у овоме веку, него и у будућем; и све покори под 

ноге Његове, и Њега даде изнад свега за Главу Цркви, која је тело Његово, пуноћа 

Онога Који све испуњава у свему“ (Еф 1, 20-23). Овде није само реч о Христу само као 

Богу, него о Њему Оваплоћеноме, о части и слави датој људској природи у Христу, 

односно о Христу као Глави и Првини Цркве. Златоусти даје коментар, да „ради тога је 

Јединородни Син Божји сишао (с неба), да нас узведе, и да нас учини вишим од 

небеса“. Да је Бог одлучио велика добра за род наш људски, и зато је, у вазнесењу 

Христа с телом у слави на небо, узео горе, к Себи, нашу Првину.
184

 Благодарећи 

Вазнесењу Господњем послан је на Педесетницу Дух Свети на Цркву, односно Дух 

Утешитељ, који је, по апостолу Павлу, „залог наслеђа нашега“ (Еф 1, 14). Тако 

Вазнесењем Христовим, са телом људским на небо, измирен је род људски са анђелима 

и све је возглављено (=сједињено) у Цркви под једном Главом, Христовом (Еф 1, 10).
185

 

 Тако се завршава Икономија = домострој Тројичиног Бога и „почиње“ бескрајно 

Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа, једна вечна Богочовечанска 

Литургија, вечна божанска Евхаристија, у којој учествују=причешћују се сва деца 

Божија са неба и земље. Испуњује се на тај начин „Велика Тајна Јагњета Божијег“ и 

Његове Невесте Цркве, у Небеском Јерусалиму. О томе говори апостол Павле у 
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посланици Ефесцима: „Тајна је ово велика, а ја вам говорим за Христа и за Цркву“ (Еф 

5, 32).
186

 

           Царство Божије и Црква се поистовећују на најконкретнији начин у тајни Свете 

Евхаристије, која и јесте тајна и Цркве и Царства. Јер се у Божанској Литургији 

уклањају границе и димензије места и времена, земље и неба, историје и есхатологије, 

времена и вечности. Вечно Царство Христа и Бога већ је започело у Цркви. Стварно 

присуство Христово у цркви јесте оно што чини Цркву да је Тело Његово и Царство 

Његово још овде на земљи. Однос Цркве и Царства има есхатолошки карактер. Црква је 

„Христово тело“, али је она такође и „пуноћа онога Који све испуњава у свему“ (Еф 1, 

23). То значи да предстоји још њено испуњавање. Треба истаћи да „изграђивање тела 

Христовог“ (Еф 4, 12, 16; 2, 21) има живи, динамички карактер, и то изграђивање још 

увек траје. То је по апостолу Павлу оно рашћење (Еф 4, 15-16) живог Богочовечанског 

организма Цркве, док се сви у цркви „не испуне сваком пуноћом Божјом“ (Еф 3, 19). То 

динамичко рашћење и изграђивање Цркве се наставља и траје „док сви не достигнемо... 

у меру узраста пуноће Христове“ (Еф 4, 13).
187

 

            Из Посланице апостола Павла Ефесцима јасно се види улога свештеничког 

служења (у светим тајнама) за изграђивање Цркве: „Он (Христос) је дао једне 

апостоле, а друге пророке, а друге еванђелисте, а друге пастире и учитеље, ради 

савршенства светих, на дело служења, на изграђивање Тела христовог, док сви не 

достигнемо у јединство вере и познања Сина Божјег, у човека савршена, у меру раста 

пуноће Христове“ (Еф 4, 11-14). Све ово бива, додаје Павле, „ако сви ми, истинујући у 

љубави, у свему узрастамо у Њега који је глава-Христос“ (Еф 4, 15-16). Из наведеног се 

јасно види колико света тајна свештеничког служења у Цркви стоји у функцији 

изграђивања Цркве као Тела Христовог. Јер је Христос, као велики Првосвештеник, 

зато и дао свештенички дар и благодат Својој Цркви „ради савршенства светих“
188

. 

Дакле, циљ и функција свете тајне свештеничког служења и јерургије јесте 

изграђивање и усавршавање верника као заједнице тела Христовог, док се сви чланови 
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у телу Цркве, и све тело у целини, не доведе „до мере узраста Христовог“, до „Пуноће 

Христове“, а та Пуноћа Христова и јесте Христос и Црква, односно Христос и сви 

верници, у најтешњем богочовечанском јединству, где је Христос Глава Цркве а Црква 

(=верници) Пуноћа Његова (Еф 1, 22-23).
189

 

   По учењу апостола Павла, као и по апостолском и светоотачком схватању и 

учењу, Црква и све њене свете тајне (Крштење, Мирипомазање, Евхаристија), схваћене 

су неодвојиво и зависно од Христа, тако да се у њима и кроз њих Христос и Црква 

поистовећују као Глава и Тело, као Глава и удови. Међутим, не може се претпоставити 

нити прихватити теза да свете тајне, понаособ, конституишу Цркву, него је управо 

велика Тајна Цркве та која свештене акте и свештенорадње собом конституише и 

напаја светотајинском, односно тајанственом и свесилном благодаћу Духа Светога. 

Зато су свете тајне реалне, активне, важеће и спасоносне само у Цркви; оне не могу 

бити над Црквом, нити још мање изван Цркве. Јер, не дају свете тајне Цркви њену 

црквеност и њену способност, него Црква даје тајнама њихову црквеност, 

благодатност, спасоносност. Зато је Православна Црква, следећи Свете Оце, још од 

најранијих времена одбацила мисао да свете тајне могу бити и постојати и ван Цркве. 

Свети Кипријан Картагински са правом говори да је врховни елеменат и печат светих 

тајни само Дух Свети, који је дат само Цркви, и који у себи обухвата и садржи све 

харизме (=благодат) у Цркви, све свете тајне, и наравно свету тајну Свештенства. Због 

тога Православна црква и данас, при примању неправославних у јединство 

Православља, обавезно их све запечаћује светим Миром, односно печатом дара Духа 

Светога, јер је Он тај који свему даје благодат, живот и савршенство.
190

 

 

 

3.4. Посланица Јеврејима 

 

   Основна идеја посланице Јеврејима јесте: Христос је призван од Бога да прими 

првосвештеничко достојанство (Јевр 5, 1-4).
191
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            Избор, посвећење и рукоположење људи у свештенички чин заснива се на 

нарочитом позиву којим их Бог изабира из Светог народа. Свештеници се „узимају 

између људи“ (Јевр 5, 1) и „постављају се за људе“ (Јевр 5, 1). Глагол „бити постављен“ 

представља технички термин који означава чин проглашења, односно постављења једне 

личности у неко звање (Јеврв 5, 1). Глагол „бити узет“ и „ бити постављен“ говоре о 

томе да човек не може сам да узме првосвештеничко звање. Мора бити призван од 

Бога. Према посланици Јеврејима, „нико сам себи не присваја ту част, него призван од 

Бога“ (Јевр 5, 4). У Старом Завету се, такође наглашава: „Кога је (Бог) изабрао, онога ће 

пустити к себи“ (Број 16, 4). Исто тако Господ кроз пророка Исаију каже: „Ја Господ 

дозвах те“ (Ис 42, 6), „Позвах те по имену твом, мој си“ (Ис 43,1).
192

 

            У Старом Завету израз „позив“ има значење призива који Господ упућује човеку 

кога предодређује за нарочито дело. Арон, за кога се у Јевр 5, 4 каже да је „призван од 

Бога“, није непосредно примио позив, него је посредовао Мојсије. То значи да је 

левитско свештенство, које потиче од посредног призива, ниже од свештенства које 

потиче од непосредног призива. Непосредност Христовог призива од стране Бога Оца 

потврђују речи: „Син мој јеси ти, ја те данас родих... Ти си свештеник... по чину 

Мелхиседекову“ (Јевр 5, 5-6).
193

 

          Према посланици Јеврејима, Исус бива призван од Бога у првосвештеничко 

достојанство. Призван је „од Бога, као и Арон“ (Јевр 5, 4). Начин Ароновог избора за 

свештеника описан је у Књизи Изласка, према којој Бог каже Мојсију: „Ти узми к себи 

Арона брата својега са синовима његовим између синова Израиљевим, да ми буду 

свештеници“ (Изл 28, 1). Ово говори да свештеничко достојанство „не може човек 

примати ако му не буде дано с неба“ (1 Кор 4, 7; Јов 3, 27).
194

 Као што у Старом Завету 

није било могуће да свештеници сами за себе узму свештеничко достојанство, „тако и 

Христос не даде сам себи славу да буде свештеник, него Онај који му рече: Син мој 

јеси ти, ја те данас родих“, као и „ти си свештеник по чину Мелхиседекову“ (Јевр 5, 5-6; 

Дан 13, 33).
195

 

          Да би неко у Старом Завету био произведен у неко звање и да би примио 

изливање Светог Духа, требало је да буде помазан. То помазивање се обављало уљем. 
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Ово помазивање представља један од облика разноврсних благодатних дарова Светог 

Духа, који се сви, у својој пуноћи налазе у Христу. Исус Христос је истинити 

„Христос“ (помазаник), очекивани Месије.
196

 

            Христос нарочито наглашава: „Јер ја од Бога изађох и дођох; јер нисам дошао 

сам од себе, него ме Он посла“ (Јов 8, 42). Зато се у посланици Јеврејима наглашава да 

„Христос не даде сам себи славу да буде првосвештеник“ (Јевр 5, 5), него га је Отац 

призвао у првосвештеничко достојанство и служење, јер у призиву и у помазању 

почива свештеничко достојанство, а у приступању Богу и приношењу дарова и жртава 

почива његова дужност. Од великог значаја за разумевање Христовог свештенства јесу 

речи Псалмопојца: „Ти си син мој, ја те сад родих“ (Пс 2, 7; Јевр 1, 5). Ово јасно 

показује да је Бог предвечно призвао Христа у првосвештеничку службу. На основу 

тога се може рећи да „свештенство извире из Бога“. О Христу се не говори као о неком 

од људи, него као о Ономе Ко по својој природи поседује вечно господство. Он је, 

дакле, за првосвештеничку службу помазан од Оца кроз Светог Духа пре свих векова. У 

божанском савету је предвечно одређено да Логос Божији буде Првосвештеник.
197

 

 

3.4.1. Мелхиседек – образац Христов 

 

   У посланици Јеврејима написано је да Мелхиседек јесте „цар салимски, 

свештеник Бога вишњега“ (Јевр 7, 1; види Пост 14, 17-20). Мелхиседек је био 

истовремено и цар и свештеник. Посланица обраћа пажњу на Мелхиседека као 

свештеника, а не на њега као цара. Она открива да је Мелхиседеково свештенство било 

његово искључиво достојанство, те је зато било повезано са његовим царским 

достојанством. Писца посланице занима типолошки значај Мелхиседекове личности, 

као и значај његовог свештенства у односу на старозаветно левитско свештенство и на 

истинског Првосвештеника Исуса Христа.
198

 

          У Постању (14, 18) се сусрећемо са терминологијом која нам открива 

Мелхиседекову свештеничку службу: „Мелхиседек... бејаше свештеник Бога вишњега“. 

Наставак одломка (14, 17-20) говори како је Аврама, који се враћао из похода против 

источних царева, дочекао Мелхиседек, цар салимски и свештеник Бога Вишњега. 
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Приликом тог сусрета Мелхиседек приноси Авраму хлеб и вино, и благосиља га 

следећим речима: „Благословен да је Аврам Богу Вишњему, чије је небо и земља“. 

После тога Мелхиседековог благослова, Аврам му даде „десетак од свега“.
199

 

          Мелхиседекoво свештенство се разликује од Ароновог јер није ограничено 

припадношћу једном народу. Да би довео људски род до Христа, до вечног 

Свештеника, Искупитеља и Спаситеља, Бог није користио само израиљски народ, него 

и личности које нису потицале од Израиља. Један од њих је и Мелхиседек, свештеник 

Бога Вишњега.
200

 

          Целокупну пажњу писац посланице Јеврејима усмерава на саму личност 

Мелхиседека, и на његов благослов, и због тога не помиње његову жртву. У личности 

Мелхиседека писац посланице види праслику Исуса Христа, вечног Првосвештеника. 

Затим, у његовом благослову види преимућство у односу на Аврама. Зато он и пише: 

„Погледај колико је велики овај, коме је и сам патријарх Аврам дао десетак од 

пробраног плена“ (Јевр 7, 4), и „А ван сваког је спора да већи благосиља мањега“ (Јевр 

7, 7). То је, дакле, разлог зашто се не спомиње Мелхиседекова жртва. Међутим, та 

жртва има велики значај.
201

 

           Као што Исакова жртва (Пост 22, 1-13) представља праслику жртве Христове и 

евхаристијског приноса, тако и Мелхиседекова жртва – „хлеб и вино“ које је 

Мелхиседек принео, преображавају Тело и Крв Христову. Мелхиседекова бескрвна 

жртва представља „принос који је духовнији од свих свештених крвних жртава, које ће 

касније прописати Мојсијев Законик. Дакле, идеја жртве је у Мелхиседековој жртви 

нашла свој најузвишенији ступањ типолошког значења. Мелхиседек доживљава 

будућност у садашњости, и „подражава“ оно што се у историјском смислу још није 

одиграло.
202

 

            Мелхиседек, цар и свештеник,  јесте образац и праслика истинског предобрасца 

– Свештеника и Цара, оваплоћеног Бога Логоса. У Старом Завету Мелхиседек је 

предизобразио Исуса Христа, једну Личност у две природе, које су сједињене 

несливено и нераздељиво. Само као историјска личност Мелхиседек је могао да 

предизобрази Свештеника Христа. На основу посланице Јеврејима, долазимо до 
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закључка да сва својства Мелхиседекове личности нису онтолошка, него типолошка. 

Мелхиседек је праобраз Исуса Христа, и само као праобразац живи вечно. Он је вечни 

свештеник у Христу, односно „као сличан Сину Божијем остаје свештеник без 

престанка“ (Јевр 7, 3). Између Мелхиседека и Исуса Христа постоји велика сличност, 

али и суштинска разлика. Мелхиседек, свештеник Бога Вишњега, заузима значајно 

место само уколико изображава величанство и истину Христа као Свештеника Новог 

Завета.
203

 Сличан Му је по томе што је без родослова, беспочетан и без свршетка, али 

Му је несличан по истини.
204

 Наглашава се да је Мелхиседек био подобан Христу, а не 

Христос Мелхиседеку. Природно је, да се оно што је ниже уподобљава ономе што је 

више. Човек се уподобљава Богу, односно Сину Божијем. Јер своје савршенство човек 

проналази у приближавању Богу, односно у Обожењу. Човек је саздан по „слици и 

прилици“ (образу и подобију) свога Творца, за вечни животу Богу, које се остварује 

кроз његово уподобљавање Богу.
205

 

            Тајна свештенства Исуса Христа по чину Мелхиседекову јесте богочовечанска 

тајна. Према посланици Јеврејима, истински Свештеник је открио Себе, односно Бог 

Логос се оваплотио и постао Свештеник. Очовечење Бога Логоса представља темељ 

Његовог свештенства, јер се заснива на Његовој човечанској природи. Истина Његовог 

Свештенства се заснива на истинитости Његовог човештва. Свештенство је кроз Исуса 

Христа стекло своје постојање, и изван њега нема другог онтолошког свештенства. 

Христово свештенство је „друге врсте“. Ову истину изражавају речи „други 

Свештеник“ (Јевр 7, 15). Ово значи да Христово свештенство за темељ нема „чин 

Аронов“, него „чин Мелхиседеков“. Због тога Христово свештенство представља 

сасвим нов начин посредовања. Тај начин је бесмртан, бесконачан, без свршетка, 

односно „није постао по закону телесне заповести (као Арон), него по сили живота 

неуништивога“ (Јевр 7, 16). Ово свештенство нема телесни почетак нити телесно 

прејемство, као што је било у Старом Завету, него се налази изнад сваког националног 

и племенског одређења. Као свеопшти (католичански) Свештеник, Христос припада 

свим народима, и као такав предизображен је од стране Мелхиседека. На природу и 

величанство Христовог свештенства указује то што оно води порекло из чина 

Мелхиседекова.; самим тим оно је свештенство обећања. Ово свештенство је трајне 

                                                           
203

 Исто, 276. 

 
204

 Ову сличност описује Зигавин. Исто, 92. 

 
205

 Исто, 94. 

 



69 
 

природе, док је свештенство без обећања привремене природе. Тиме се сведочи да је 

Христос нови Свештеник, који остварује нови однос између човека и Бога.
206

  

  

3.4.2. Христос као Онај који приноси жртву и као жртва 

  

   Као Првосвештеник, Христос приноси жртву Богу Оцу, као жртва Се приноси, а 

кроз Свој принос саприноси и нас (Јов 15, 4). Целокупан Христов живот, као и Његова 

смрт, представљају чисту жртву, коју је Он принео Богу Оцу у име свих људи.
207

 

Христос је , дакле, принео Себе на жртву у тренутку Оваплоћења, а на Тајној Вечери је 

„одслужио свештену службу“, односно Христос је Својим рукама принео свештену 

жртву властитог тела и крви, као што је учинио и на Крсту. Међутим, Он није само 

принео свештену службу, него је и позвао људе у заједничарење. Христос није принео 

жртву једног временског тренутка. Читав Његов живот, од почетка до краја, јесте крст, 

жртва, жртвеник, односно евхаристија.
208

 

            Христос је Тај Који приноси, Који се приноси и Који прима. То значи да је Он 

Свештеник свештенослужења у коме је Сам истовремено и жртва и онај што приноси 

жртву. То је могао да оствари само као Свештеник по чину Мелхиседекову. Тако се Бог 

открива „у телу“ по чину Мелхиседекову, и у том откривању пројављује се тајна 

спасења рода људскога, која је по чину духовном - по чину Мелхиседекову , а не по 

чину телесном - по чину Аронову.
209

 

3.4.3. Учешће верних у првосвештеничкој служби Исуса Христа 

 

   Јединство верних са вечним Првосвештеником почиње да се остварује још у 

овом свету, као предукус и залог Светог Духа, односно у евхаристијском приносу, у 

Светој Литургији. Евхаристија је Литургија у којој је Христос „Свештенослужитељ“ 

(Јевр 8, 2), „Првосвештеник“(Јевр 2, 17). Може се рећи да Евхаристија представља 

пројекцију и временски наставак службе Христове, вечног првосвештеника.
210
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            У евхаристијском сабрању сви свештенодејствују, али се то свештенодејство 

представља као жртвени принос једног (Свештеника). Свештенослужитељ је један, а 

остали су саслужитељи. Саслужујући са Христом прелазимо из времена у вечност. У 

вечност прво ступа Христос, а за њим ми као Његови саслужитељи, као царско 

свештенство, народ изабрани (Јевр 2, 17; 7, 25). Само је Христос по себи Свештеник, 

сви остали су свештеници по учешћу. Пуноћа тог свештенства остварује се у небеској 

Литургији
211

 

            Евхаристијска служба, односно евхаристијска жртва јесте темељ свештеничког 

служења и свештеничког дела Христовог на земљи, којим Он спасава оне који се 

приближавају Богу. За вернике Старог и Новог Завета, Он је „боља нада кроз коју се 

приближујемо Богу“ (Јевр 7, 19). Христос је „вечно наследство“ (Јевр 9, 15) свих који 

саслужују са Њим и учествују у Његовој свештеничкој служби.
212

 

           Спасење које је започело овде, на земљи, у есхатону ће задобити своју пуноћу. 

„Други пут ће се (Христос) појавити не због греха, него за спасење оних који га 

очекују“ (Јевр 9, 28). Саслужење са Христом у небеској Скинији очекује се у есхатону. 

Тамо ће бити вечно напредовање из славе у славу. Нема краја нашем саслуживању и 

славослову Богу, које је бесконачно и вечно. Кроз вечног Првосвештеника Исуса 

Христа „непрестано приносимо Богу жртве хвале“(Јевр 13, 15), и постајемо „храм 

савршен у Богу“. 

   Спасоносно дело оваплоћеног Бога Логоса јесте резултат Његове богочовечанске 

личности, а то дело је спасење света. Изван Његовог свештенства нема искупљења и 

спасења, јер све што Богочовек и Свештеник има да принесе и што приноси, јесте Он 

Сам. Кроз приношење „једном заувек“ Исус Христос је остварио оно што не могу 

постићи левитско свештенство и старозаветне жртве. „Једним приносом Он је учинио 

савршеним заувек оне које се освећују“ (Јевр 10, 14). Жртвоприношење Христа 

Свештеника означило је крај старозаветне жртве и левитског свештенства, јер „није 

могуће да крв јунаца и јараца спере грехе“ (Јевр 10, 4). Оне освећују само „телесну 

чистоћу“ (Јевр 9, 14), док Христова жртва очишћује „савест... од мртвих дела, да би 

служили Богу живоме и истинитом“ (Јевр 9, 14). Христовом жртвом је очишћен грех 

који је раздвајао човека од Бога (Јевр 2, 17). На тај начин је човек очишћен од греха 
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(Јевр 1, 3), освећен (Јевр 2, 11) и постао заједничар божанског живота у Богочовеку. 

Човеков главни циљ и јесте да постане причасник божанског живота.
213

 

          Сваког верника Христос чини заједничарем Свога свештенства. Само као 

заједничар Његовог свештенства , као Његов саслужитељ, човек живи вечно. Попут 

Мелхиседека, који бивајући „сличан Сину Божјему остаје свештеник без престанка“ 

(Јевр 7, 3), и сваки верник само као „сличан Сину Божјем“ има живот вечни. Човек 

постаје причасник Његовог свештенства и заједничар „светости Његове“ (Јевр 12, 10) 

само кад „Духом вечним принесе себе непорочна Богу“ (Јевр 9, 14). Као литургијска 

бића, људи су призвани да служе „Богу живоме“ (Јевр 9, 14), „са поштовањем и 

страхом“ (Јевр 12, 28). 
214

 

   Сви крштени верници постали су свештеници и ступили су у службу свештеног 

дома Христовог, јер „Христос (је) као Син над домом његовим, а Његов дом смо ми“ 

(Јевр 3,6). Сваки члан мистичног тела Цркве учествује у Његовом свештенству. Улазак 

верних у небеску Скинију, односно у вечну и истинску Литургију, могуће је само у 

Цркви, и само кроз Цркву. Дакле, само кроз Цркву верници постају подобни Христу. 

Већ од „данас“ човек постаје заједничар „звања небескога“ (Јевр 3, 1), јер је дошао 

Христос, односно „нада кроз коју се приближавамо Богу“ (Јевр 7, 19). Коначно 

јединство и пуноћа благодати по учешћу оствариће се у есхатолошком „времену“, „у 

ове последње дане“ (Јевр 1, 2) и „на свршетку векова“ (Јевр 9, 26). У свештенству 

Христа, вечног Првосвештеника, укидају се границе прошлости, садашњости и 

будућности. Према посланици Јеврејима „Исус Христос је исти јуче и данас и у векове“ 

(Јевр 13, 8). Христос је „вечно наследство“ (Јевр 9, 15) свих оних који саслужују са 

Њим.
215

 

3.5. Пастирске Посланице: 

 

3.5.1. Прва Тимотеју 
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         У овој посланици апостол Павле говори о Цркви као јединственом „стубу и 

тврђави Истине“ (1 Тим 3, 15).
216

 Ово јединство Цркве Павле заснива на њеном 

јединству са Христом и у Христу, на јединству Духа, на јединству верних са Христом и 

међусобно, на јединству тајне Крштења и Евхаристије, и на јединству благодати, 

живота и љубави.
217

 

            Сагласно апостолу Павлу, Црква Христова се заснива на правилној и истинитој 

вери (и веровању) Истине. Јер вера Цркве јесте Господ Исус Христос, Богочовек, и Он 

је Истина, Божанска истина.
218

 Због тога Павле назива Цркву Христову, „стубом и 

тврђавом Истине“. Дакле, нити истина постоји ван Цркве, нити Црква постоји без 

Истине. Истина и Црква су једно, као што су једно Христос и Црква, и као што су једно 

Христос и Истина.
219

 

          У Цркви Христовој поистовећене су стварности: Истина, вера Христова, 

правоверје и прави догмати. Јер, целокупна хришћанска вера и догмати представљају у 

суштини јединствену истину, Богочовека Христа. 
220

А „велика тајна побожности“ (1 

Тим 3,16), која није друго него Христос, јесте темељна вера и истина Цркве. „ И заиста 

велика је тајна побожности: Бог се јави у тијелу, оправда се у Духу, показа се анђелима, 

проповједи се незнабошцима, вјерова се у свијету, вазнесе се у слави“ (1 Тим 3, 16). 

Због тога једино Црква, имајући за своју Главу Богочовека Христа, може 

(непогрешиво) да „правилно управља речју Истине“ (2 Тим 2, 15).
221

 

            Јединство вере у Цркви и јединство Цркве у вери, важи за сва времена и места, у 

којима постоји Црква. Јер, Црква „ не простире се само свуда по васељени, него и у 

свим вековима. Тако су све Црквене општине-Црквене заједнице које су расуте свуда 

по васељени, као што су то код Павла локалне цркве у Коринту, Ефесу, у суштини 

сједињене у једној и истој вери. Исто као што су сједињене у једној и истој 

Евхаристији, односно у Једном и Истоме Христу - „јуче и данас Исти, и у векове“ (Јевр 

13, 8; ср. Мт 23, 10). Вера која је једном предана светима, односно хришћанима, у 
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Цркви од Господа и Његових Апостола, чува се свуда и свагда Духом Светим, и 

проповеда се и предаје (с једне генерације на другу), остајући неизмењива.
222

  

           Због тога Павле врло често говори о предању вере. Предање је предавање Самога 

Исуса Христа као Спаситеља, у Цркви, и као Црква, кроз векове и нараштаје. 
223

 Павле 

о Предању говори у посланици Тимотеју: „ О, Тимотеје, сачувај поверен ти залог“ ( 6, 

20), али још конкретније говори у 2 Тим 1, 13-14: „ Као образац здраве науке имај оно 

што си чуо од мене, у вери и љубави у Исусу Христу. Добро завештање сачувај Духом 

светим, Који обитава у нама“. Речи апостола Павла указују да је дух Свети чувар 

Предања у Цркви.
224

 

          Дакле, Истина Божија је једна, и само једна вера постоји у једноме телу 

Богочовека Христа, које је Црква. Јер, Један је Бог у Тројици, Једна је Глава Цркве и 

Један Спаситељ тела, и Један Дух Свети. Јединство праве вере за апостола Павла увек 

је значило и јединство вере и осигурање спасења људи. Сваког проповедника који 

изврће „науку која је по побожности“, апостол одсеца и удаљује од тела Христовог као 

болесни уд тела, односно анатемише га (= издваја га). Црква није крива због настанка 

јереси. Од почетка постоји једна истинита Црква, „стуб и тврђава Истине“, која је 

основана на једној и јединој, истинитој Богоданој вери Јеванђеља. Сами Господ Исус 

Христос, као Богочовек, је темељ Цркве и вера Цркве
225

.  

 

          Израз „црква“, у древним текстовима, описивао је Цркву као конкретну 

стварност у једном месту. Оно што је нарочито значајно јесте чињеница да „црквом“ 

није називано било какво сабрање, већ само евхаристијско сабрање. На то нам указују 

посланице апостола Павла које се обраћају хришћанима разних области изразом 

„црква“, претпостављајући одређене околности у којима ће примаоци посланице 

примити знању њен садржај. Те околности нису биле ништа друго него евхаристијско 

сабрање.
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            У овој посланици Павле јасно прави разлику између „Цркве Божје“ и „дома“
227

 

(1 Тим 3, 4-5). На том месту говори се о породици „епископа“. Ниједан други „дом“ или 

„Gemeinde in Familien“ не би могао да буде у већој мери хришћански. Апостол Павле не 

само да избегава да га назове „црквом“, него га јасно раздваја од „Цркве Божије“: „Али 

епископ треба да је без мане ..., који својим домом добро управља, има послушну децу 

са сваком скромношћу. А ако неко не уме својим домом управљати, како ће се моћи 

старати за Цркву Божју“(3, 4-5). 
228

 Црква Божја је једна велика породица, којом треба 

да управља епископ. За епископа не треба постављати човека који је тек ступио у 

хришћанство, јер би се могао погордити. О њему треба да лепо и добро мисле и они 

који су изван Цркве, Јевреји и незнабошци. Кад би они нешто ружно знали за епископа, 

једва би дочекали да га осрамоте. 
229

На основу овога можемо да закључимо да је 

разлика између хришћанске породице (дома, куће) и „цркве“ била у свести ране Цркве 

толико оштра, да је било немогуће поистоветити појам „црква“ са појмом „хришћанске 

породице“.
230

 

 

 

3.5.2  Друга Тимотеју 

 

   Апостол Павле и у овој посланици говори о важности и значају Предања које 

нам није предато посланицом, него усмено, али у истој мери је једнако и 

достојанствено.
231

 Ово Предање није било непознато у Новом Завету; води се под 

различитим терминима, и то као: предати залог (2 Тим 1, 12, 14; 1 Тим 6, 20), проповед 

(2 Тим 4, 17; Тит 1, 3); здраве речи (2 Тим 1, 13); исповедање (1 Тим 6, 12).
232
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          О Предању апостол Павле најконкретније говори у стиховима 1, 14-15 када 

ставља нагласак на чување завештања, односно залога: „ Као образац здраве науке имај 

оно што си чуо од мене у вјери и љубави у Христу Исусу. Добро завјештање сачувај 

Духом Светим, који обитава у нама“. Златоуст тумачи ове стихове тако да тај „добри 

залог“, „завештање“ , односно Свето Предање чува Дух Свети. Није довољно људском 

душом и снагом чувати толико поверене ствари, него само Духом Светим, односно ако 

Духа имамо у себи.
233

 

           Благодат Духа Светога јесте оно што остварује и одржава јединство вере у 

Цркви. Ово јединство вере које се заснива на Христу и постоји у Христу, дар је и плод 

Светог Духа
234

. Вера и јединство Цркве у њој, даје се, оделотворује и очувава „у Духу 

Светоме“ (=Духом Светим), Који обитавајући стално у Цркви, надахњује је, животвори 

је, сједињује је и руководи њоме (2 Тим 1, 14; 1 Кор 12, 3-13; 2 Кор 3, 17-17; Рим 8, 2, 

14-16). Вера Цркве у Христа дата је Духом Светим (1 Кор 12, 3). Овде су поистовећени: 

„јединство вере“ и „јединство Духа“.
235

 

 

 

3.5.3  Посланица Титу 

 

   За апостола Павла силазак Духа Светог у Цркву представља Божију икономију 

благодати: „ А када се јави доброта и човекољубље Бога, Спаситеља нашега. Не за 

дјела праведна која ми учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом новог рођења 

и обновљења Духом Светим, Којега изли на нас обилно кроз Исуса Христа Спаситеља 

нашега“ (Тит 3,4-6). Овим речима апостол Павле показује да Дух Свети, који је „од 

Бога“ (1 Кор2,12), даје се Цркви кроз Христа. Целокупна Икономија и све у Цркви бива 

„од Оца, кроз Сина, у Духу Светоме“. Свети Дух, будући једносуштан Христу по 

Божанству, саприсутњује и сарађује у свеукупној Икономији=домостроју спасења.
236
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 На дан Педесетнице
237

, Дух Свети је сишао на тело Цркве, те трајно остаје и обитава у 

Цркви (1 Кор 3,16; 6,19; Тит 3,5-6). Он Сам од Себе дарује живот и надахњује, крштава 

и обнавља и освећује Цркву, и раздељује и даје харизме, изграђује Цркву и управља 

њоме (1 Кор 12.7.11.13; Еф 4,3-4; 1Кор 6,11; Рим 8,14; 15,16; 2 Сол 2,13). Свети 

Златоуст врло јасно говори о значењу који за Цркву има силазак Духа Светог на Цркву 

и у Цркву. Он каже да је „требало да Јагње (=Христос) буде заклано, и грех уништен 

(Крстом), и непријатељство укинуто, и Погреб да се збуде, и Васкрсење, и тада да Дух 

дође. Послање Духа Светог био је резултат нашег измирења са Богом, које је извршио 

Христос својим Вазнесењем, које је било и доказ овог помирења. Дар помирења са 

Богом јесте давање Духа Светога.
238

 

            Доласком и благодаћу Светог Духа савршава се Тајна Крштења, којом се изнова 

рађа и препорађа= обнавља целокупна Црква, односно сваки уд=члан Христов улази у 

Цркву и учлањује се (присаједињује се) у Христа, у тело Његово, кроз Крштење које 

бива „Духом Светим (Тит 3,5; 1 Кор 12,13). Кроз Крштење верујући бивају опрани 

(телесно и духовно), изнова се рађају, освећују и оправдавају именом Господа Исуса 

Христа и силом и благодаћу Духа Светог, која живитвори и уводи нас у „другу 

творевину“, у нову твар.
239

 Све долази из милости Божије. Крајња сврха је живот вечни. 

Овај живот припада препорођеној деци Божијој као наследство (Рим 8,17; Гал 3,29; 

4,7); али до овог наследства доћи ће они тек у другом животу.
240

 

            Без Крштења немогуће је спасење, јер само покајање нема моћ да дарује 

спасење, него то чини благодат Бога Оца, Христа и Духа Светог. Због тога апостол 

Павле истиче: „спасе нас кроз бању препорођења и обновљење Духом Светим“ (Тит 

3,5). Тако сваки верник Крштењем постаје члан Цркве, односно уд=члан Христов, 

истовремено и заједничар Духа (1Кор 12,12-13; Јевр 6,4).
241

 Дакле, посредник преко 

којега верник прима благодат Духа Светог јесте Спаситељ Исус Христос. 
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4. ПОЈМОВНИ ИЗРАЗИ У ПОСЛАНИЦАМА КОЈИ УПУЋУЈУ НА    

 ЕВХАРИСТИЈУ, НА ЗАЈЕДНИЦУ ПРИЧАСНИКА  

    ТЕЛА И КРВИ ХРИСТОВЕ 

  

4.1. Црква као народ Божији 

 

Као резултат мисионарске активности апостола Павла настале су бројне хришћанске 

заједнице, за које он каже да су „дело моје у Господу“ (1 Кор 9, 1), и „печат мојега 

апостолства у Господу“ (9, 2). Уверен је, да је своје заједнице у Исусу Христу родио 

јеванђељем (1 Кор 4, 15) и да их је „као отац децу своју“ (1 Сол 2, 11) пратио у њиховом 

даљем узрастању.
242

 

            Оснивање заједница, у време апостола Павла, није настало из неке опште 

потребе друштва, само зато да би се остварио бољи хришћански живот, него је то била 

теолошка потреба. Повезаност апостолата и заједнице налазимо у посланицама 

апостола Павла: „јер сте ви печат мога апостолства у Господу“ (1 Кор 9, 3); „нисте ли 

ви дјело моје у Господу“ (1 Кор 9, 1); „Ви сте наша посланица написана у срцима 

нашим“ (2 Кор 3, 2).
243

 

           За апостола Павла, његове заједнице нису неке побожне организације, него 

заједнице које од самог почетка имају свест о себи као о народу Божјем последњих 

времена. То се најбоље види у његовим посланицама када се он обраћа браћи као 

„љубљенима од Бога“ (Рим 1, 7), Коринћанима као „светима“; „освећенима у Исусу 

Христу“ (1 Кор 1, 2); Солуњанима као „браћо љубљена од Бога“ (1 Сол 1, 4). Али, 

апостол Павле све своје заједнице најчешће назива „светима“ (Рим 8, 27; 12, 13; 15, 25, 

31; 16, 2, 15; 1 Кор 1, 2; 6, 1; 2 Кор 1,1). 
244

 Неке од ових израза апостол Павле је затекао 

у хришћанском речнику. То нам говори да се израз „свети“ појавио још у матичној 
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заједници у Јерусалиму.
245

 На неким местима апостол Павле наглашено назива те 

заједнице изразом „свети“ (1 Кор 6, 1; 2 Кор 9, 1). Овде треба обратити пажњу да се 

израз „свети“ увек односи на заједницу, а никад на појединца (увек у множини). Они су 

свети, мада у неком смислу и издвојени, због своје припадности Христу.
246

 

            Назив „свети“ за хришћане има христолошку ознаку, али и есхатолошку, јер 

подразумева свету заједницу последњих времена. Тај појам се појављује и у 

Кумранским списима, где кумранска заједница себе сматра „његовим светима“, 

односно Божјим (1QM 3, 5) или „светом заједницом“ (1 QS 2, 25; 1 QSa 1, 13).
247

 

            Израз η εκκλησια, као израз за заједницу, апостол Павле је преузео од 

јерусалимске заједнице. То произлази из његових речи када је прогонио хришћанске 

заједнице. Заједнице које је прогонио (Гал 1, 13) могу се препознати као Цркве из 

Јудеје (2, 22). Можемо рећи да назив „Црква Божја“ има своје корене у јерусалимској 

заједници. Овај назив има есхатолошку димензију према којој се заједница Божија 

појављује као есхатолошки народ Божји.
248

 

            Ти „позвани“, „изабрани“, и „свети“ заједно чине заједницу коју апостол Павле 

назива εκκλησια, која етимолошки не одговара нашем појму Црква ( κυριακον=онај који 

припада Господу). Реч је о заједници која је настала „позивом из“ (εκκαλεω) , као што је 

јеврејски израз qehal el означавао заједницу позвану да оствари нови народ Божји. 

Према овоме, хришћанска заједница у Јерусалиму од почетка је себе називала „Црквом 

Божјом“ , εκκλισηια του θεου, како би истакла своје разликовање од Јевреја који нису 

прихватали јеванђеље. Израз „Црква Божја“ апостол Павле користи само када говори о 

себи као гонитељу Цркве (1 Кор 15, 9). То може да значи да је јерусалимска заједница 

себе сматрала Црквом Божјом.
249

  

   Будући да је Павле употребљавао израз εκκλισηια за своје властите заједнице, 

мислећи увек на поједине заједнице, поставља се двоструко питање: а) односи ли се 

израз „Црква Божја“ само на јерусалимску заједницу или на општу Цркву, б) какав је 
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однос Павлове Цркве према јерусалимској заједници? Има ли свака месна заједница 

(εκκλισηια) све ознаке црквености или их има само као део опште Цркве?
250

 

 

            Чињеница је да Павле, када мисли на заједнице неке области, не говори у 

једнини (о Цркви), већ у множини (о црквама). Када пише Коринћанима из Ефеса, он 

каже: „поздрављају вас цркве азијске“ (1 Кор 16,19). Када говори о давању милостиње 

за сиромашне, подсећа их да је тако одредио и у црквама галатијским (16, 1). Исто тако 

говори и о благодати Божјој која је дата у црквама Макединије (2 Кор 8, 1). Обраћајући 

се „црквама Галатије“ (Гал 1, 2), Павле очигледно има на уму више мањих заједница на 

подручју малоазијске покрајине Галатије. Дакле, ни у једном случају те заједнице неког 

ужег подручја, иако им се заједно обраћа, за Павла нису Црква, него цркве.
251

 

            Занимљиво је да Павле у посланици Галатима, након речи „ одвише гоних Цркву 

Божју и пустоших је“ (Гал 1, 13), мало даље говори о „Христовим црквама“: „а бејах 

лично непознат Христовим црквама Јудеје“ (Гал 1, 22). Павлов назив за цркве у Јудеји 

налазио се и у његовој најстаријој посланици: „Јер ви, браћо, постадосте слични 

црквама Божјим које су у Јудеји у Исусу Христу“ (1 Сол 2, 14). Неки аутори у том 

Павловом проширењу „цркве Божје у Јудеји“ виде његово прво конкретно схватање 

првобитне заједнице у Јерусалиму. (Ј.Хаинз).
252

 

           Израз „Црква Божја“, иако је највероватније настала у конкретној заједници у 

Јерусалиму, није првобитно имала значење само те конкретне заједнице, него се 

односила на хришћанску заједницу уопште. Такво значење је сигурно било познато и 

Павлу и његовим заједницама.
253

 

            Укратко: „Црква Божја“, по Павлу, није једноставно поистовећена са матичном 

заједницом у Јерусалиму, него се односи и на друге заједнице у Јудеји. То онда 

искључује могућност да су друге заједнице само огранци једне Цркве, у овом случају 

Јерусалимске. Али, то не искључује могућност, да је првобитна заједница у Јерусалиму 

ипак уживала углед и имала посебно место унутар „Цркве Божје“. Јерусалим, као 

место, не може се сматрати конститутивним елементом појма Цркве, што потврђује 
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чињеница да се иза појма „Цркве Божје“ коју је Павле прогонио, крије конкретна група 

(„јелинисти“) окупљена око Стефана (Дап 6).
254

 

            Павле, на једном месту, објашњава својим читатељима традиционални појам 

„Црква Божја“, полазећи од грчког профаног појма εκκλισηια=окупљање. У 1 Кор 11, 

17-22 Павле полази од уобичајеног схватања εκκλισηια у смислу окупљања: „када се 

сакупљате на једно место“. Другим речима, εκκλισηια настаје кроз чин окупљања. Тако 

Павлова εκκλισηια има посебан карактер зато што се односи на окупљање хришћанских 

Коринћана, оних који су у „Христа крштени“, што је опет супротно уобичајеном 

окупљању града (polis). „Црква Божја“, као есхатолошка заједница спасења, је за Павла 

свуда присутна где су крштени, они који се у Христу окупљају, који творе заједницу, 

јер они су „у једно тело крштени“ (1 Кор 12, 13) .
255

 

            Преузимање назива „Црква Божја“ од јерусалимске Цркве, означава 

истовремено и потребу за равноправношћу и жељу за јединством. Окупљајући се у 

месној Цркви, „Црква Божја“ пројављује се у јавности (1 Кор 11, 18 и 22). Пошто су две 

посланице Коринћанима именоване на „Цркву Божју, која је у Коринту“ (1 Кор 1, 2; 2 

Кор 1, 1), могуће је закључити да апостол Павле и ту мисли на појављивање свеопште 

„Цркве Божје“, на основу конкретног окупљања Цркве у којој се посланица читала.
256

  

            Окупљање хришћана на једном месту, као пројава Цркве, говори нам да у том 

окупљању Црква не постаје само видљива, него да она тек ту настаје (упор. 1 Кор 11, 

18; 14, 23). За апостола Павла, Црква Божја траје и даље и након овог конкретног 

начина позива и окупљања. Она је одсад εκκλησια του θεου. „Вјеран је Бог који вас 

позва у заједницу Сина својега Исуса Христа“ (1 Кор 1, 9). То је управо разликује од 

политичког окупљања народа.
257

 

          Павлово схватање Цркве је најдостојније када о Цркви говори као о телу, 

организму, који као многи удови представљају једну целину: „Јер као у једном телу 

што имамо многе уде, а уди сви немају један посао, тако смо многи једно тело у 

Христу, а по себи смо уди један другоме“(Рим 12, 4-5). Исто тако Павле у 1 Кор 12 

наводи аргументе да се тело не састоји само од једног уда, да није само око, или уво. 

Циљ му је да укаже на јединство: „и ако страда један уд, с њим страдају сви удови; а 
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ако ли се један уд прославља, а њим се радују сви удови“ (12, 26). Али, када апостол 

Павле говори о Цркви као о телу, тада говори о верницима који представљају тело 

Христово: „А ви сте тело Христово, и удови понаособ“ (12, 27); „Тако смо многи једно 

тело у Христу“ (Рим 12, 4). Дакле, апостол Павле поистовећује заједницу верних са 

Христом.
258

 

           Закључујемо да Цркву можемо схватити као нешто што је претходно дато, као 

нешто што се дарује. Јер, ако постоји Црква то није последица људске активности, него 

је то зато што је Христос прихватио људе у своју заједницу. Када апостол Павле, у 1 

Кор 12 и Рим 12, повезује тело са месном заједницом, тада та заједница, као Тело 

Христово, представља једну целину. Тело Христово може бити само једно. Тако је и 

јединство унапред даровано, не може се стварати.
259

  

            Када апостол Павле говори о Цркви, као о нечему што је претходно дато, он је 

повезује са харизмама (даровима Светог Духа). Он полази од тога да се сваком даје 

пројава Духа на корист. Притом, користи различите изразе као што су: „дарови“, 

„службе“, „дејства“. Павле жели да истакне да, као што „дарови“, и „дејства“ не 

представљају нешто што је унапред дато, него ону коју даје и остварује Дух Свети, тако 

и „служба“ може да се правилно служи само ако се примењује за друге. И сукоб 

Коринћана произашао је из харизматских способности, који се види у надмености и у 

издвојености једних од других.
260

  

  

 

4.2. Црква као тело Христово 

 

   Пошто је Христос једино начело Цркве, Павле о Цркви не говори само као о 

народу Божијем, него и као о телу Христовом: „А ви сте тијело Христово, и удови 

понаособ“ (1 Кор 12, 27); „Тако смо многи једно тијело у Христу, а појединачно уди 

смо једни другима“ (Рим 12, 5).
261

 

          Апостол Павле заједницу верника у Коринту поистовећује сa Христом. Ако је 

живот сваког појединог хришћанина „у Христу“ (Рим 8, 1; 9, 1), онда је логично да 
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заједница која проводи живот „у Христу“ представља „једно тијело у Христу“ (12, 2). 

Ова христолошка укорењеност потврђује да Цркву треба схватити као нешто што 

надилази поједину заједницу и конкретно окупљање. Она је по Христу претходно 

дарована, што се у Павловим заједницама и остварује. Црква постоји зато што је 

Христос прихватио све људе у своју заједницу, и она представља тајну јер сви постају 

једно тело у Христу.
262

 

            О томе апостол Павле говори у посланици Ефесцима где се говори о Христу 

који помирује све супротности међу људима и народима и ствара савршено јединство и 

мир: „Укинувши тијелом својим закон са његовим заповјестима и прописима, да оба 

сазда у самоме себи у једнога новога човека, стварајући мир. И да помири са Богом и 

једне и друге у једном тијелу крстом, убивши непријатељство на њему“ (Еф 2, 15-16). 

Овде је, осим еклисиологије, присутна и Павлова теологија оправдања. Господ је на 

крсту понудио спасење свима, једнако Јеврејима као и паганима, и тако уклонио све 

препреке које су постојале, првенствено оне коју је стварао Закон између Јевреја и 

пагана, јер сви су „благодаћу спасени кроз веру“ (Еф 2, 8).
263

 

   Дакле, Црква је силом Христовог распећа и деловањем његовог Духа свима 

трајно подарила могућност спасења. Тако су Христос, Дух Свети и Црква нераскидиво 

јединство. Христос „себе предаде за њу“ (Еф 5, 25), он је повезује својим Духом (Еф 4, 

3), у Њему „се и ви заједно уграђујете у обитавалиште Божије у Духу“ (Еф 2, 22). У тој 

стварности утемељено је и јединство Цркве: „Једно тијело, један Дух ... Један Господ, 

једна вјера, једно крштење. Један Бог и Отац свију, који је над свима, кроз све, и у 

свима нама“ (Еф 4, 4-6). Зато Павле, када говори да је угрожено јединство његове 

заједнице, а тиме онда и јединство целе Цркве, не користи се неким људским 

уверавањима и аргументима, него подсећа на проповед јеванђеља и истинску веру (Гал 

3, 2). Он је уверен да је апостолска служба поверена „за усавршавање светих у дјелу 

служења, за саздање тијела Христова“ (Еф 4, 12; усп. 2 Кор 10, 8; 13, 10). При том, 

Павле истиче да Дух Свети није никаква повластица појединца, него је животно начело 

целе Цркве. Зато и благодатни дарови које појединац има у већој мери од других, нису 

дати њему самом, него за изградњу целе Цркве: „Јер који говори језик себе изграђује, а 

који пророкује Цркву изграђује“ (1 Кор 14, 4).
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4.3. Крштење и Евхаристија 

 

   За апостола Павла је потпуно разумљиво да појединац, који жели да постане 

члан хришћанске заједнице, прво мора да се крсти и да заједно са заједницом слави 

евхаристију. Важно је напоменути да је он у Коринту крстио Стефанина и његов дом, 

које је прве привео у веру (1 Кор 1, 16); осим њих и Криспа и Гаја (1, 14).
265  

         Крштење се спомиње у посланици Ефесцима (4, 4-6), као јадан од елемената 

јединства, а то јединство увек се обнавља једењем „једног хлеба“ на Евхаристији (1 Кор 

10, 17). То јединство остаје само ако човек ходи у „новом животу“ који му је дат на 

крштењу (Рим 6, 4), односно ако у једењу евхаристијског хлеба заиста распознаје тело 

Христово и ако се оно достојно једе: „Јер који недостојно једе и пије, суд себи једе и 

пије, не разликујући тијела Господњег“ (1Кор 11, 29).
266

 

            Павле је вероватно имао потешкоће у својим заједницама по питању крштења и 

евхаристије. На потешкоће при схватању значаја крштења, Павле поставља питање: 

„Шта ћемо, дакле, рећи? Хоћемо ли остати у гријеху да се благодат умножи?“ (Рим 6, 

1). Његов одговор је енергичан: „Никако! Ми који умресмо гријеху, како ћемо још 

живети у њему? Или зар не знате да сви који се крстимо у Христа Исуса, у смрт његову 

се крстисмо?“ (Рим 6, 2-3). Овде Павле не говори „чинити грех“, него „живети у греху“. 

Нова есхатолошка стварност подразумева „живот у Христу“ а не „живот у греху“. За 

Павла је грех стварност која је надвладана једном заувек.
267

 

            Тело (sarks), грех и смрт, за Павла, представљају силе које управљају влашћу 

„старог човека“ (Рим 6, 6). Крштењем човек није више под влашћу греха, мада још 

живи у телу које је подложно смрти и греху (Рим 6, 12; 8, 11), и није више смртан као 

пре (7, 24). Будући да се у човеку крштењем настањује Дух Свети, Павле може да каже: 

„А ви нисте по тијелу, него по Духу, пошто Дух Божији живи у вама“ (8, 9). Зато он 

упозорава Коринћане који су се одали блуду: „Или не знате да је тијело ваше храм 

Светога духа који је у вама, којега имате од Бога и нисте своји“ (1 Кор 6, 19). Дакле, 
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крштени живи и даље у свом телу, али то тело није више подложно греху и смрти као 

силама које би над њим владале и имале неограничену власт.
268

  

          У крштењу, заједница се огледа у сједињењу крштеног са Христом, док је у 

евхаристији више наглашено јединство хришћана међусобно. То јединство се највише 

види у евхаристији, када се од једног хлеба причешћујемо како би остварили ту 

заједницу. Зато Павле критикује Коринћане када недостојно једу вечеру Господњу 

(=агапе) јер тиме нарушавају јединство остварено једењем једног хлеба: „ Када се, 

дакле, сакупљате на једно место, не једе се вечера Господња. Јер свако своју вечеру 

прије других једе, те један гладује а други се опија“(1 Кор 11, 20-21). Павле на то додаје 

и следеће речи: „Тако који једе овај хлеб или пије чашу Господњу недостојно, биће 

крив тијелу и крви Господњој“ (1 Кор 11, 27).
269

 

            Када говори о крштењу, апостол Павле посебно истиче крштење као погребење 

у смрт Христову и саваскрсење са њим у нови живот (Рим 6 ,3-4). „Тако се с њим 

погребосмо крштењем у смрт да као што уста Христос из мртвих славом очевом, тако и 

ми у новом животу да ходимо“ (Рим 6, 4). На тај начин остварује се нови живот у 

Христу. Човек ослобођен од греха треба сада да живи као поново рођени човек.
270

 

          Уз заједницу у Христу, која је плод крштења, истиче се и заједница са свим 

осталима који су крштени, с Црквом: „Јер који се год у Христа крстисте, у Христа се 

обукосте. Нема ту Јеврејина ни Грка, нема роба ни господара, нема мушког рода ни 

женскога; јер сте сви ви једно у Христу Исусу“ (Гал 3, 27-28). Ове речи апостола Павла 

истичу припадност крштеног у тело Христово, које представља Црква. 
271

 

            Апостол Павле не доноси неку исцрпну теологију о крштењу и евхаристији. Он 

се само ослања на те свете тајне и њихово практиковање у заједници верних. Када 

говори о крштењу и евхаристији долази до изражаја њихова утемељеност у 

христологији, које је средиште Павлове мисли.
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4.4. Црква и Израиљ 

 

   Павле је био свестан својих речи о оправдавању свих кроз веру у Исуса Христа 

(Рим 3, 22) и задобијању једнакости и јединства свих у Исусу Христу (Гал 3, 28). Али се 

поставља питање: Шта је онда са Израиљем и његовим првенством? Да ли је он као 

изабрани народ изгубио своје место и улогу у историји спасења? Или можда Црква и 

Израиљ иду нераскидиво заједно? Може ли се Црква уопште схватити без Израиља? О 

тим темамa, апостол Павле говори у три поглавља посланице Римљанима (Рим 9-11).
273

 

 Јевреји се код апостола Павла увек спомињу на првом месту, и када се говори о 

спасењу по јеванђељу (Рим 1, 16), и када се говори о сагрешењу пред Богом због греха 

(3, 9). Павле ни у једном тренутку не доводи у питање предности Јевреја пред паганима 

(3, 2). Он чак набраја све њихове предности (9, 4-6), те због тога и признаје да му је 

„врло жао и срце“ да га боли без престанка јер његов народ није прихватио Христа (9, 

2-3). Проблем Израиља је стално присутан у Павловим мислима, а тема односа 

Израиља и Цркве најављена је у Рим 3, 3: „ Јер шта ако неки не вјероваше? Зар ће 

њихово невјеровање вјеру Божју укинути?“ Затим о оправдању Аврама вером, у Рим 4, 

1, као и о безизлазном положају Јевреја пред Законом, у Рим 7.
274

 

            Павле жели да оповргне приговор да је Бог изневерио своје обећање које је дао 

Израиљу: „ Али не као да је пропала ријеч Божја. Јер нису сви Израиљци који су од 

Израиља“ (Рим 9, 6). Овде Павле мисли на Израиљ који се може сматрати Авраамовим 

потомством по обећању, а не по телу (Рим 9, 6-13). Овде нема говора о Божјој 

неправедности, него је у питању његова слобода у казивању милости коме он хоће. Ако 

је Бог у једном тренутку историје спасења одабрао себи Израиљ као народ, он није 

престао бити Створитељ свих других народа, нити је себе ограничио у слободи да са 

осталим народом чини како он хоће. Израиљ је погрешио „ јер не тражише од вјере, 

него од дјела закона“ (Рим 9, 32). Израиљ није схватио да „је Христос завршетак Закона 

за оправдање сваком који вјерује“ (Рим 10, 4). Израиљ је био у заблуди када је веровао 

да Закон и након Христа даље постоји и вреди, и да је по њему могуће достићи 

спасење.
275
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            Израиљев пад омогућио је паганима да уђу у Цркву, а то је требало подстакнути 

Израиљ на ревност (Рим 9, 11-16). Узевши слику маслине, Павле те исте пагане 

окупљене у Цркви, врло озбиљно упозорава и подсећа да су прицијепљени на стабло 

које је Израиљ, и да, ако је Бог поступио тако са стаблом, може и са гранама, које су 

само прицијепљене, а то су они (11, 17-24).
276

 Павле сматра да то што је Израиљ 

отврднуо, представља само пролазну фазу „док не уђе пун број незнабожаца“ (11, 25), а 

онда ће се „спасити сав Израиљ, као што је написано: доћи ће од Сиона Избавитељ и 

одвратиће безбожност од Јакова. И ово им је завјет од мене, када скинем гријехе 

њихове“ (11, 25-27). Овде су наглашене две ствари: прво, користећи термин савез, 

Павле истиче континуитет историје спасења, при чему нема никаквог есхатолошког 

савеза који би искључио Израиљ; друго, позивајући се на Из 27 ,19 и 59 ,21, он говори о 

савезу опроштаја греха.
277

 

            Пријашњи Савез, који се због отврднућа једног дела Израиља, није настанио у 

Христу, добија друго обележје тaко што су сада његови учесници постали и пагани. 

Али за Павла, то је део историје спасења од самог почетка, јер је Бог исто чинио по 

свом слободном избору и на самом почетку (Рим 9, 6-13), као и у есхатолошкој кризи 

Израиља (11, 6). Иако се појам Савез односи на конкретан народ и на његову конкретну 

историју, ипак ту историју води и одређује Бог својим избором и обећањем.
278

 Овде 

Павле не развија теологију о Савезу, него му та тема служи да укаже да: „ко је у 

Христу, нова је твар“ (2 Кор 5, 17), као и на континуитет Божјег обећања.
279

 

  

 

4.5. Евхаристија - преображење творевине у црквену заједницу 

 

   У Евхаристији хришћани не учествују напросто у смрти и Васкрсењу Христовом 

као новостворене личности. У Божанској Евхарисији све то бива возглавњено будући 

да „примамо самог Васкрслога ... сами Храм на којем је заснован свецели круг 
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благодати. Под „кругом благодати“ Кавасила подразумева литургијски и светотајински 

круг, цело устројство и живот Цркве као Тела Христовог. Тело Христово је, односно 

цели Христос, Онај који је присутан и Који се приноси у Евхаристији. „Оно у чему 

учествујемо није нешто што припада Христу, већ (то) јесте Он Сам“. Из тог разлога 

Евхаристија „омогућава савршенство свих осталих Светих Тајни“. У Евхаристији човек 

савршено и потпуно заједничари са Христом. Читава личност човека, са свим његовим 

психосоматским чулима и функцијама, учествује у заједници са Христом, бивајући 

преображен и охристовљен. „То је свеславни брак којим Најсветији Женик узима 

Цркву за Своју девствену Невесту ... чиме постајемо плот и кост Његове кости“ (уп. 

Пост 2, 21).
280

 

            Човек не постаје уд = члан Христовог тела само на речима, него у стварности. 

На то нам указује апостол Пале када каже да су све људске функције преображене у 

функције Христове: „А ми имао ум Христов“ (1 Кор 2, 16); „и јер тражите да искушате 

Христа Који у мени говори“ (2 Кор 13, 3); „ ... Да би све то сажео овим: А не живим 

више ја, него живи у мени Христос“ (Гал 2, 20). Кавасила настоји да пружи 

физиолошки опис и објашњење овог преображења, које он назива – metaskevi. 

Коментаришући библијски одломак „И који једе Мене, он ће живети ради Мене“ (Јн 6, 

57) Кавасила указује на чињеницу да човек, може претварати у себе хлеб, рибу и све 

што једе. Али сва та храна, наглашава Кавасила под утицајем св. Максима 

Исповедника, нема у себи живота, те стога, не може ни оживљавати (човека). Човек 

има утисак да му та храна даје живот зато што привремено одржава (живим) његово 

тело, али она уствари човеку омогућава искључиво пуки опстанак који је подложан 

трулежности и који је усмерен ка смрти. Али, Хлеб Евхаристије, који јесте Христос 

јесте ваистину жив и у могућности је да дарује истински живот. Међутим, Христос не 

бива Сам претворен када се (у Причешћу) даје као храна човеку, него преображава 

човека у Онога Који Сам Он јесте. Кавасила објашњава: „Наша се храна, било да се 

ради о риби или хлебу или било којој другој врсти јестива, претвара у људску крв, у 

личност која једе ту храну. Али, у случају Евхаристије се дешава нешто сасвим 

супротно. Сам Хлеб живота преизмењује ону личност која Га једе, преображавајући је 

и примајући је у Себе“.тако човек бива преображен у стварни уд Тела Христовог, који 
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се храни и живи Главом. „Јер оно што припада Глави нужно се шири и на свецело 

Тело“.
281

 

          Божанствена Евхаристија има и козмичко значење. Она васпоставља нови 

поредак не само у људском животу него и у читавом космосу. Евхаристија, по 

Кавасили, твори коначну стварност, сврху свега постојећег, циљ живота на земљи, 

пеображење историје. „Време“ Евхаристије обједињује прошлост, садашњост и 

будућност. Оно пројављује вечност, стварно је оприсутњавајући усред нашег 

свакодневног живота. Простор Евхаристије је простор Царства Божјега. Као сабрање 

верних око Часне трпезе, Евхаристија је поновно успостављање нашег исконског дома 

у Рају. Као потпуна заједница верних са Богом и једних са другима, Евхаристија 

усавршава тај дом, потпуно обједињујући људски род и чинећи га Телом Божјим.
282

 

  

 

 

5. ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ, ЕВХАРИСТИЈЕ И ЕПИСКОПА  

  УТЕМЕЉЕНО У ТЕОЛОГИЈИ АПОСТОЛА ПАВЛА 

 

 

5.1. Однос Цркве, Евхаристије и Епископа у свести првобитне Цркве 

 

   У периоду прва три века хришћанства, јединство Цркве је било у најдубљој 

повезаности са вером, молитвама и црквеним сабрањем. О јединству Цркве нарочито 

говори апостол Павле који се с правом назива „богослов јединства Цркве“.
283

 

           Међутим, појам Цркве и њеног јединства не исцрпљује се у некаквом 

евхаристијском јединству без икаквих претпоставки. Црква је увек себе осећала 

сједињеном и у вери, љубави, једном крштењу, светости живота (Еф 4, 5). На тај начин, 
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Евхаристија се никад није могла изучавати као предмет издвојен изван општег 

црквеног живота.
284

 

          Овде се јавља питање: како су у свести ране Цркве повезане Евхаристија и 

Епископ са Црквом и њеним јединством.
285

 Важно је напоменути, да је израз „црква“ у 

древним текстовима, описивао Цркву као конкретну стварност у једном месту. Још 

значајнија је чињеница да „црквом“ није називано било какво сабрање, већ само 

евхаристијско сабрање. О томе нас обавештава апостол Павле. Он се у својим 

посланицама обраћа хришћанима разних области изразом „црква“, подразумевајући 

под тим евхаристијско сабрање, у којем ће се прочитати садржај посланице. Поздрави 

на крају посланица сведоче о томе да је било предвиђено да оне буду прочитане за 

време Евхаристије.
 286

  

            Такво поистовећење Цркве са евхаристијским скупом сведочи Прва посланица 

Коринћанима у 11. глави. У тој глави апостол Павле даје практична упутства 

Коринћанима, која се односе на њихова сабрања ради богослужења. Пажљивим 

испитивањем посланице, долази се до закључка да се сабрање, које се вршило ради 

савршавања свете Евхаристије у Коринту, описује као „црква“: „кад се скупљате у 

цркву, чујем да постоје поделе међу вама“(18. стих). Израз „црква“ апостол Павле не 

употребљава теоријски
287

, него да би се њиме описао један одређен скуп, односно 

сабрање ради савршавања свете Евхаристије. То сабрање апостол Павле назива „црквом 

Божијом“: презирање евхаристијског сабрања представља презирање саме „цркве 

Божије“ (22. стих). Повезивајући у наставку Евхаристију и Цркву, он говори о 

оснивању божанске Трпезе (Вечере) од стране Христа, повезујући тако „цркву Божју“ 

са Евхаристијом. За поистовећивање евхаристијског сабрања са Црквом, Павле се 

служи фразом „окупљати се на једном месту“. „Када се, дакле, сакупљате на једно 
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 Испитивање претпоставки јединства Цркве у Евхаристији и Епископу води ка испитивању историје 
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„семеном Авраамовим“ (Гал 3,16). Примедба аутора у напомени бр. 67. Исто, 48. 
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место, не једе се вечера Господња“ (20. стих), јер онако како се понашате, „презирете 

цркву Божију“ (22. стих). „Стога, браћо моја, кад се састајете да једете, ишчекујте један 

другог... да се на осуду не састајете...“(33-34..стих). Тако, по апостолу Павлу изрази: 

„окупљати се „ или „окупљати се на једно место“, „вечера Господња“ (тј. света 

Евхаристија), те „црква“ или „црква Божија“, имају истоветна значења.
288

 

            Поистовећивање евхаристијског сабрања са самом Црквом Божјом, произилази и 

из израза „домаћа црква“. Ипак израз „домаћа црква“ није заживела у речнику Цркве. 

Изгледа да посланице апостола Павла представљају једине писане изворе где се тај 

израз сусреће. Међутим, код многих истраживача Историје јавља се велика полемика у 

схватању и тумачењу израза „домаћа црква“. Поставља се питање, какву врсту „цркве“ 

представља „домаћа црква“. Да ли се израз односи на „локалну“ или „помесну“ Цркву 

или некакву трећу врсту Цркве“? 

            Многи од истраживача који су се бавили том темом поистовећују „домаћу 

цркву“ са „хришћанском породицом“, која се појављује као посебна заједница унутар 

павловских помесних Цркава.
289

 У том случају израз „црква“ се користи у најширем 

смислу „Хришћанства“ или „хришћанске заједнице“ (Gemeinde). Израз „домаћа црква“ 

означавао је групе хришћана које су се окупљале око заједничких личности, као што је 

била личност Филимона, или Прискиле и Акиле, те су из тих група вероватно изникле 

црквене организације, а нарочито Епископ.
290

  Међутим, Јеремијас систематски 

избегава да места која се односе на „домаћу цркву“ користи заједно са оним местима 

која се односе на хришћанску породицу уопште.
291

 

           Познато је да је у време писања посланице, као и касније, света Евхаристија 

савршавана у домовима хришћана. Иако су се, дакле, „дом“ и „црква“ у пракси 

обједињавали кроз Евхаристију, они ипак представљају две различите стварности у 

веровању Цркве. „Цркву божју није требало мешати са „домом“, јер би у том случају 

долазило до „презирања цркве Божје“. Разликовање између појмова дома и Цркве 

налазимо у 1 Тим 3,4-5. На том месту говори се о породици „епископа“. Ниједан други 

дом не би могао да буде хришћански. Апостол Павле не само да избегава да дом назове 

Црквом, него га јасно раздваја од „цркве Божје“: „Али епископ треба да буде без 
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 Исто, 59-60. 
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 Нпр. „дом Стефанинов“ (1Кор 1,16; 16,15). Примедба аутора у напомени бр. 20. Исто, 61. 
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 Исто, 61-62. 
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 Исто, 62.  
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мане..., који својим домом управља, има послушну децу са сваком скромношћу. А ако 

неко не уме својим домом управљати, како ће се моћи старати за Цркву Божју“. Овај 

пример из посланице апостола Павла доводе до закључка да је разлика између појмова 

хришћанске породице (дома, куће) и „цркве“ била у свести ране Цркве толико оштра, 

да је било немогуће поистоветити појам „цркве“ са појмом „хришћанске породице“.
292

 

 Међутим, један чинилац је допринео да појмови „дом“ и „црква“ буду обједињени и да 

представљају један те исти израз. Тај чинилац је савршавање свете Евхаристије. О томе 

нам сведочи Дап 2,46: „ И сваки дан бијаху истрајни и једнодушно у храму, и ломећи 

хлеб по домовима, примаху храну с радошћу и у простоти срца...“. Треба напоменути 

да се молитва могла обављати и у Храму, али да се „ломљење хлеба“, односно 

Евхаристија, обављала само у домовима хришћана.
293

 Управо савршавање свете 

Ехаристије у дому једне хришћанске породице, даје изразу „дом“ еклисиолошку 

стварност. На тај начин је избегнута опасност од поистовећивања израза „дом“ са 

световном стварношћу. Док се света Евхаристија савршавала у дому једне од 

хришћанских породица, израз „црква Божја“ је аутоматски повезана са тим домом. 

Повезивање Евхаристије, како са тим „домом“ тако и са „црквом Божјом“, створило је 

„домаћу цркву“, која је добијала име по власнику тога дома.
294

 Тако је „домаћа црква“ 

био назив за сабрање верника ради савршавање Евхаристије.  

           Према томе, „домаћа црква“ није представљала трећу врсту Цркве, различиту од 

„помесне“ или „васељенскe“, већ саму помесну Цркву или „цркву Божју“, која „ломи 

хлеб“ у дому једног од својих чланова.
295

 Тако и из посланица апостола Павла 

произилази да је евхаристијско сабрање поистовећено са самом „црквом Божјом“.
296

 

 

 

5.2. Повезаност Евхаристије са првобитном свешћу о јединству Цркве 
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 Исто, 63. 
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 Већина хришћана сматра да је овде реч о Евхаристији. Примедба аутора у напомени бр. 28. Исто, 64. 
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 Нпр. „домаћој твојој (= Филимоновој) цркви“ (Флм 1,2); или „домаћу њихову (=Праскиле и Акиле) 

цркву“ (Рим 16,4). Археолози су у Риму пронашли куће из прва четири века које су биле претворене у 

храмове и носиле су имена својих власника. Примедба аутора у напомени бр. 30. Исто, 64. 
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 Исто, 64. 
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 Исто, 65. 
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   Повезаност свете Евхаристије са свешћу о томе да се „многи“ кроз њу у и у њој 

сједињују у једно тело, и то не било какво тело, већ у „тело Христово“ (1 Кор 10, 16 у 

вези са 12, 27; Еф 1, 23; 4, 12-16; 5, 30; Кол 1, 18-24), постајући тако не једино, него 

„једно“ (Гал 3, 28, упореди 2 Кор 11, 2), сам „један Господ“ (Еф 4, 5), најдубље је 

укорењено у историјским темељима, како Евхаристије тако и Цркве.
297

 Историјски 

текстови Тајне Вечере, са којом се историјски подудара почетак Евхаристије, уверава 

нас о повезаности Вечере са оним „за многе“ или „за вас“, „за“, или „ради“ којих се 

Један (1 Кор 11, 24) самоприноси. Управо тај однос „многих“ и „Једнога“, ради којих 

Он приноси себе, повезује историјско утемељење Евхаристије са јудеохришћанским 

предањем о Рабу Божијем
298

 или о Слузи Господњем, које је повезано са свешћу о 

Исусу Христу, што доводи до саме свести о јединству израиљског народа. На тај начин, 

повезаност Евхаристије са свешћу да се „многи“ сједињују са Једним, који се за њих 

самоприноси, показује се стара колико и само хришћанство. 

           Повезаност свете Евхаристије и предања о Слузи Божјем у свести првобитне 

Цркве показује и посланица апостола Павла Филипљанима (2, 6-11), где се под изразом 

„узевши обличје слуге“ подразумева предање о Слузи Божјем. Та идеја о односу 

„једнога“ према „многима“, јавља се и у посланици Римљанима: „ тако ће и кроз 

послушност једнога постати многи праведни“ ( 5, 19).
299

 То се односи на Ис 53, 11, где 

се Слуга појављује као један, кроз којега „многи“ постају праведни.  

           Тако, када апостол Павле назива Цркву „грађевином“ (1 Кор 3, 9; 14, 5 и 12; 2 

Кор 12, 19; Еф 2, 21; 4, 12; 4, 16), или „домом“ (1 Тим 3, 15; Јев 3 ,6), не подразумева 

беживотна здања, већ живи организам који узраста
300

 у „човека савршена“ (2 Кор 11, 2; 

Еф 4, 13), „у меру раста пуноће Христове“ (Еф 4, 13, упореди 1, 23), што није изван 

искуства свете Евхаристије.
301

 У том јединству „многих“ у Једноме, са правом се Црква 

доживљава као невеста Христова, кроз коју се верници схватају као „удови Христови“ 

(1 Кор 6, 15; 12, 12; 12, 27; Еф 4, 25; 5, 30). 
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 Исто, 66. 
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 Својство Раба Божијег јасно напомиње и Господ говорећи о себи у Лк 22,37, као и сва места која 

говоре о страдањима Христовим. Примедба аутора у напомени бр. 46. Исто, 67. 
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 Примедба аутора у напомени бр. 50. Исто, 69. 
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 Појам „грађевине“ овде није статичан. Црква се „изграђује“, односно „узраста“ . Види 1 Кор 14,4; 1 

Сол 5,11; Еф 2,21; 4,15-16; Кол 1,10; 2,19. Примедба аутора у напомени бр. 79. Исто, 74. 
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 О томе се говори у посланици Јеврејима (12,22-24 и 13,10), где се има на уму Евхаристија, као што 

показује реч „једну“. Примедба аутора у напомени бр. 83. Исто, 79. 
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            Ова повезаност свете Евхаристије са свешћу првобитне Цркве о јединству, не 

схватљива је изван онтолошког јединства „многих“ у Христу.
302

 

 

 

 

 

 

5.3. Истоветност Евхаристије са канонским јединством Цркве 

 

   Из поистовећивања евхаристијског сабрања са „црквом Божјом“, природно је 

произашла и подударност устројства Цркве са устројством Евхаристије. Значајна је 

чињеница да се Црква, од света који ју је окруживао, издвајала као заједница посебне 

врсте, и то из разлога што је она представљала евхаристијско јединство. Из тог разлога, 

устројство Цркве није представљало слику света који ју је окруживао, него је на 

природан начин рођена из евхаристијског сабрања, кроз које се канонско јединство 

повезивало са суштином Цркве. 

          Богослужење у раној Цркви представља образ небеског служења, где влада 

престо Божји.
303

 Тако и свака власт у цркви садржана је у личности Исуса Христа. Он је 

једини Господ, односно једина власт над свима, као Онај који се узнео и сео са десне 

стране Бога (Јевр 12, 2; Кол 3, 1; Еф 1, 2; Флм 2, 6-11). Отуда се и јединство у једном 

Господу (Еф 4, 5), увек приказивало у богослужењу и то нарочито у Евхаристији. Као 

једини Господ, Христос је и једини господар, као такав признат у Евхаристији. Због 

свог таквог места у евхаристијском служењу, Христос у себи сабира све постојеће 

службе у Цркви. он је пре свега свештенослужитељ (Јевр 8, 2), свештеник (Јевр 5, 6; 8, 

4; 10, 21; 2, 17), апостол (Јевр 3, 1), ђакон – служитељ (Рим 15, 8), епископ (Јевр 13, 20), 

учитељ ( Јн 13, 13), „у свему је Он први“ (Кол 1, 18).
304

 

            Међутим, Христов однос према Цркви представља велику противречност. Иако 

се слави на небесима, Он је истовремено присутан на земљи и у Евхаристији, 
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 Исто, 75. 
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 То се види и у књизи Откривења, али и у посланици Јеврејима, где преовладава богослужење, док се 

„жртвеник“ Евхаристије повезује са местом које говори о „Гори Синајској и Граду Бога живога, 

Јерусалиму небескоме...“ (Јевр 12,22). Исто, 78. 

 
304

 Исто, 78. 
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претварајући оно што је на небесима у земаљску и историјску стварност. На тај начин 

евхаристијско служење на земљи не представља стварност паралелну небеској, већ 

само небеско служење (мистичко поистовећење).
305

 На такав исти начин, 

противречност односа између Христа и Цркве се проширује и на служење. Службе, 

иако су раној Цркви увек биле схваћене као „служење“, никад нису биле лишене 

власти. Али, као што се служба на небесима огледала у Евхаристији, тако се и власт 

Христова осликава на служитељима Цркве. Због тога црквене службе нису схватане 

паралелно са влашћу Христовом, већ тако да изражавају саму власт Христову. Христос, 

као једини Господ и владалац Цркве, не влада упоредо са некаквом земаљском 

црквеном управом, него кроз њу и у њој. Тако постојеће службе представљају образ и 

мистичко зрачење саме власти Христове, који је једини служитељ. Звање Апостола, у 

древној Цркви није схватано као власт која постоји паралелно са влашћу Христовом, 

већ као сама власт Христова. На исти начин је и епископ схватан, као онај који заузима 

„место Божије“ и као „икона Христова“. На тај начин Христос остаје једини служитељ 

и једини који има власт у Цркви. Служитељи немају другу власт, него само као иконе и 

представници Христови. Та власт Христова се огледала кроз служитеље Цркве. То је 

било могуће због свете Евхаристије, која је, на мистичан начин, поистовећивала 

небеско са земаљским служењем, а Христа са Његовом Црквом.
306

 

           Тако су се, захваљујући Евхаристији, у раној Цркви развиле службе, из којих су и 

произашла различита „звања“ у Цркви. 

 

 

6. AЛУЗИЈЕ307 ВЕЗАНЕ ЗА ЕВХАРИСТИЈУ  

  КОД АПОСТОЛА ПАВЛА 

 

   Извори који упућују на ранохришћанско богослужење не показују јасну слику 

спољашњег развоја богослужења, али нам откривају основну тежњу богослужења. 

Најважнији извори су: опис живота заједнице у Делима апостолским (2,42 и 46; 5,42), 
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 Ово се нарочито спомиње у посланици Јеврејима. Примедба аутора у напомени бр. 16. Исто, 78. 
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 Алузије, од  лат. allusio, у значењу:  индиректно указивање. 
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речи апостола Павла у 1 Кор (14; 11,20), затим Откривење св. Јована, који је имао 

виђење у Дан Господњи (1,10), односно у време када се сабирала хришћанска 

заједница. На основу тога, све што се савршава на сабрањима ранохришћанске 

заједнице предображава оно што ће Господ савршити последњег дана. Тако су, књига 

Откривења, поздрав благодати и мира (1,4), затим завршна молитва Дођи Господе 

Исусе (22,20), препуне алузија везаних за литургијски живот ране зајаднице.
308

  

 

 

6.1. Место и време 

 

   Дела апостолска нам сведоче да су се први хришћани, у складу са јеврејским 

обичајем, сабирали у Храм (Дап 2, 46; 5, 42; Лк 24, 53), као што је и сам Христос 

поучавао у Храму током дана (Мк 14, 49). Међутим, што се тиче места раног 

богослужења, примећујемо да су се сабрања хришћанске заједнице одвијала изнад и 

изван граница јеврејског оквира. Тако су се ученици истовремено сабирали у 

одређеним домовима; у Горњици (1, 13), вероватно оној истој просторији у којој се 

васкрсли Христос јавио док су ученици обедовали (Лк 24, 33), као и у кући мајке Јована 

Марка (Дап 12, 12), у којој је, можда, Христос последњи пут пре смрти обедовао са 

ученицима. Могуће је да је то иста она кућа која се помиње у повести о Педесетници. 

Овде имамо неколико приватних домова који служе за сабирање јерусалимске 

заједнице. Међутим, могуће је да израз εν τω ιερο, односно у Храму, значи у дому, с 

обзиром да се домаће заједнице које се сабирају у дому Прискиле и Акиле у Ефесу и 

Риму (1 Кор 16, 19; Рим 16, 5), као у дому Филимона у Колосима (Флм 2) и у 

Нимфином дому у Лаодикији (Кол 4, 15), означавају као η κατ οικον εκκλησια (домаћа 

Црква). У раном хришћанству, нарочито је наглашавана потреба да се читава заједница 

сабира на једно место (επι το αυτο-у истом месту). Постојање подељених сабрања није 

одобравано.
309

 

            По питању времена, Дела апостолска нам сведоче да су се хришћани сабирали 

током дана (2, 46 и 5, 42; Лк 24, 53). Хришћани (Црква) су у најранијем периоду 

изградили сопствени систем у оквиру кога се један дан посебно истицао као дан 

богослужења (Цркве). У питању је Дан Господњи (Кор 16, 2; Дап 20, 7; Отк 1, 10; 
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Дидахи 14, 1). То није јеврејска Субота, јер су први хришћани намерно, ради 

разликовања од Јудаизма, идвојили први дан недеље, дан у који је Христос васкрсао из 

мртвих и у који је дошао ученицима сабраним ради обеда. Због тога, Дан Господњи 

првих хришћана јесте прослава Христовог Васкрсења. Сваког Дана Господњег славило 

се Васкрсење, јер у ово време прослава Васкрса још увек није везана за сaмо једну 

Недељу годишње. Ово значење се данас заборавља. У најранијем периоду, овај дан још 

увек не носи неко посебно име. Према јеврејском систему рачунања времена, он се још 

увек назива првим даном седмице. Апостол Павле овај назив користи у 1 Кор 16, 2, где 

позива хришћане да тога дана сакупе помоћ (за хришћане у Јерусалиму). Дела 

апостолска (20, 7), у одељцима писаних у првом лицу множине, сведоче да се сабрање 

ради ломљења хлеба, на коме је Павле до поноћи проповедао, савршавало првог дана 

седмице. Тек у књизи Откривења св. Јована (1, 10) по први пут сусрећемо посебан 

хришћански назив Дан Господњи (види и Дидахи 14, 1). Важно је, притом, напоменути 

да се речју Господ, означава Христос, а не Бог (уопштено). То је Христов дан, дан 

Васкрсења Христовог. Данас када кажемо да је Недеља Дан Господњи (на француском, 

нпр. Dimanche од dominica), уобичајено мислимо о старозаветној Суботи. Али, 

исправно је рећи да се, од времена Васкрсења Христовог, празновање дана одмора које 

је заповедио Бог, преноси на дан Васкрсења Христовог који се поима као испуњење 

претходног, јер је у контексту хришћанског богослужења, то био дан у који је Христос 

васкрсао из мртвих (Варнавина посланица 15, 9). Тек касније долази до символичног 

повезивања овог дана са паганским култом Сунца, који је такође био везан за исти дан, 

и то тако да се у њему препознаје символ Васкрсења. То је довело до употребе назива 

Дан Сунца (Sunday) у хришћанским круговима (по први пут код Јустина у I Апологија, 

67), као и до признавања овог дана за званични празник у време Константина 

Великог.
310

 

  

 

6.2. Саставни делови богослужења 

 

   Сагледавањем саставних делова богослужења ранохришћанског сабрања, 

запажамо да су они необично разнолики, али и да, наспрам ранохришћанског, 

богослужбени живот наше Цркве изгледа знатно сиромашније. У Делима апостолским 
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(2, 42 и 46; 20, 7) помињу се поука, проповед, молитва и ломљење хлеба, и то веома 

јасно, тако да схватамо да су ови елементи од почетка основа богослужбеног живота 

хришћанске заједнице.
311

 

            Молитве се произносе делимично слободно, уз прилагођавање околностима. 

Произношење молитава је углавном сматрано за удео пророчке службе, што је у складу 

са речима из Дидахи 10, 6: „Пророцима је дозвољено да благодаре колико год желе“. 

Можемо рећи да се Молитва Господња, рано почиње произносити у богослужењу. На 

то упућује додавање доксологије (Дидахи 8), које је убрзо уследило. Затим, у Рим 8, 15 

и Гал 4, 6 молитва се означава речју Ава, која упућује на повезаност са литургијском 

употребом Молитве Господње (Оче наш).
312

 У поглављима 59-61 Прве Климентове 

посланице налазимо пример литургијске молитве сабрања која се произносила око 96. 

године у римској Цркви.
313

 

          Међутим, једна од најстаријих литургијских молитава јесте молитва Дођи, 

Господе Исусе која је сачувана на арамејском облику Maranatha. Грчки превод Књиге 

Откривења (22, 20) показује да је у питању императивни облик, а не индикатив Наш 

Господ долази, што значи да је у питању молитва. Овај молитвени призив у арамејском 

облику стоји на крају Посланице Коринћанима (16, 22). Из Дидахија сазнајемо да се ова 

молитва нарочито произносила на крају обеда у вези са Евхаристијом (10, 6). С обзиром 

да ова молитва код апостола Павла није преведена све до времена састављања списа 

Дидахи, показује да је ова литургијска молитва имала необично важну улогу у 

ранохришћанској заједници. Међутим, у молитви Maranatha, налазимо специфичан 

хришћански елемент ране хришћанске молитве, и то елемент који стоји у вези са 

чињеницом да је дан хришћанског богослужења дан Васкрсења Христовог. Управо у 

тај дан Христос је дошао ученицима који су обедовали. На основу тога, Он мора доћи и 

сада, када хришћани савршавају Обед, јер где су два или три сабрана у име моје, ондје 

сам и ја међу њима (Мт 18, 20). Дакле, ова древна молитва истовремено упућује на 

прошло, односно на Христово јављање у дан Васкрсења, на његово садашње присуство 

у заједничком обеду заједнице, и на његово будуће присуство на Крају, које се често 
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представља изображењем Месијанског обеда. У сва три случаја присутан је обед. На 

основу реченог, можемо рећи да Maranatha јесте евхаристијска молитва.
314

 

            Ломљење хлеба је такође карактеристичан израз ранохришћанског богослужења. 

Углавном је прихваћено мишљење да се древно савршавање Вечере Господње одвијало 

у склопу стварног обеда: „пошто се заситите храном“ (Дидахи 10, 1). Међутим, 

испијање вина није било у потпуности неопходно. Дела апостолска говоре искључиво о 

ломљењу хлеба. За описивање обеда користи се фраза ломљење а не једење хлеба, што 

упућује на изузетну важност дела који се савршавао у том раном периоду. Међутим, 

овде одсуствује упућивање на крв, или уопште на смрт Христову. 
315

 

           Суштинска одлика овог обеда је и изобилна радост (Дап 2, 46) која преовладава 

међу сабранима. Ова радост не потиче из сећања на Последњу вечеру, већ из сећања на 

Христово јављање ученицима, сабраним ради обеда, непосредно по Васкрсењу. Према 

Луки (24, 36) једанаесторица су обедовала са васкрслим Христом на Васкршњи 

Понедељак пошто је Исус (Лк 24, 30), нешто раније, такође преломио хлеб са двојицом 

ученика на путу за Емаус. Код Луке се (24, 36), као и код Јована (21, 13), овај обед 

састоји од рибе. Ово такође упућује на везу између ранохришћанског савршавања 

Вечере Господње и васкршњих Христових јављања приликом обеда.
316

 

   С обзиром да се васкрсли Христос јављао ученицима током обеда, можемо рећи 

да се прва евхаристијска славља заједнице односе управо на Васкршње обеде. У њима 

се Месијански обед, који је Христос обећао ученицима на Тајној вечери, већ делимично 

предображава. Повезаност Васкрсења са сећањем на васкршње обедовање ученика са 

Христом који им се тада јавља, видимо у Дап 10, 40: „Овога Бога васкрсе, и учини да се 

он јави, не свему народу, него нама, свједоцима унапријед изабраним од Бога, који с 

њим једосмо и писмо по његову васкрсењу из мртвих“. Тако, радост приликом 

Евхаристије треба повезати са сећањем на Васкрсење и са упућивањем на Месијански 

обед. Дакле, Евхаристијски обед заједнице која се сабира у име Исусово, односи се на 

Христов васкршњи обед, али и на очекивани есхатолошки обед. Тако Христов долазак 

у заједницу која је сабрана на обеду, предображава његово присуство на Месијанском 
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обеду, а упућује и на обедовање ученика са васкрслим Христом (током васкршњих 

дана). 
317

 

            Наглашено присуство Христа на раним обедима потврђује да су први хришћани 

за богослужење одабрали дан васкрсења Христовогог, што је саобразно са молитвом 

Maranatha. На то нас упућује и сам термин Вечера Господња (1 Кор 11, 20). Овде 

апостол Павле наглашава, с обзиром на злоупотребу Коринћана, да се савршавање 

обеда односи на Исусову последњу вечеру пре смрти. Последња вечера историјског 

Христа највероватније представља почетак Празника заједнице, с обзиром да су се по 

Васкрсењу ученици сабрали на обед сећајући се последње вечере, и да им се тада јавио 

васкрсли Христос. Већ у Христовим речима, у синоптичком јеванђељу, имамо везу са 

мишљу о Месијанском обеду: „до оног дана када ћу пити с вама новога“(Мт 26, 19), као 

и касније у вези са мишљу о заједници Новог Завета која се васпоставља Христовом 

смрћу. Из овога се може видети да, мисао да се све ово збило кроз заступничку смрт 

Христову у раним савршавањима Вечере Господње, пада у други план. Зато Павле 

осећа обавезу да то нагласи, те у 1 Кор 11, 26 наглашава да се евхаристијско 

објављивање смрти Господње збива докле не дође. А у 10, 16 исте посланице говори о 

садашњем евхаристијском јединству са васкрслим телом Христовим које је истоветно 

Цркви: „Хлеб који ломимо, није ли заједница тела Христова? Јер један је хлеб, једно 

смо тело многи...“.
318

 

           Проливена крв Христова своје место у Евхаристији по први пут задобија као 

последица Павловог упућивања на првобитни извор раних хришћанских обеда, односно 

на Вечеру Господњу историјског Христа. Данас је замисао о смрти, могли бисмо рећи, 

пренаглашена у тој мери да се губе значајне везе са васкрсењем, које је чувала рана 

Вечера Господња, односно обедовање са васкрслим Христом, као и са доласком 

васкрслог Христа на крају. Тако се Христово присуство као догађај више не одређује 

као стварни обед, него је повезан искључиво са елементима (евхаристијским).
319

 

          У Дидахију се спомињу, поред евхаристијских молитава, и други делови 

најстарије службе Вечере Господње. Тако из поглавља 14, 1 сазнајемо да обедовању 
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мора претходити Исповедање грехова
320

, те да нико, ко је у завади са братом својим, не 

може приступити трпези док се не помири. Тако и завршни стихови у Првој посланици 

Коринћанима , где Павле користи најстарије делове евхаристијске службе, потврђују да 

је ова заповест, која се доводи у везу са Мт 5, 23 где се говори о измирењу пре 

приношења жртве, део утврђене праксе. Исто тако Павле у 1 Кор 16, 22 даје заповест: 

„Ако неко не љуби Господа Исуса Христа, нека је анатема“. Затим, литургијски обичај 

Целива светог, који се спомиње у 1 Кор 16, 20, који се као утврђена литургијска пракса 

појављује и у другим новозаветним текстовима (Рим 16, 16; 1 Сол 5, 26; 2 Кор 13, 12; 1 

Пт 5, 14), сасвим сигурно потиче из евхаристијске службе ране заједнице. Ово означава 

неопходност васпостављања потпуног братства пре обеда, не би ли се Господ, за чији 

долазак су молитве састављане, заиста појавио у свом народу.
321

 

           Из Павлових посланица сазнајемо да осим проповеди, молитве и вечере, као 

основних елемената ранохришћанског богослужења, има и других елемената. Поред 

поуке (проповеди), Павле у 1 Кор 14, 26 помиње псалме, откривење, говорење и 

тумачење језика. Под откривењем се подразумева пророштво пророка (14, 29-31). Оно 

се од проповедања и поучавања разликује у томе што се не заснива на λογος σοφιας 

(речи мудрости) и γνωσεως (знању), (1 Κορ 12, 8), односно разумном излагању Речи, 

него на αποκαλυψις (откривењу), односно посебном надахнућу. Овде треба разумети да 

се оба сматрају за духовне дарове (дарове Духа), харизме. Јер, у било ком тренутку 

могућа је током проповеди објава у Духу, али њу, како каже Павле, заједница мора 

критички испитати: „Духа не гасите. Пророштва не презирите. Све испитујте, добра се 

држите“ (1 Кор 14, 29; 1 Сол 5, 19). Павле допушта, као посебан облик молитве, 

слободно деловање Духа на богослужбеном сабрању, уколико постоји неко ко може да 

га учини разумљивим, уколико се савршава у складу са поретком и служи у изградњи 

Цркве. Уколико ови услови нису испуњени, ова пракса треба да буде потиснута.
322

 

          Литургијска употреба псалама и химни (1 Кор 14, 26; Кол 3, 16; Еф 5, 19) 

преузета је из јудаизма. Ови елементи могу бити слободни литургијски састави, али и 

делови Литургије који се понављају. Неке од ранохришћанских литургијских песама, 
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које је сачувала књига Јовановог Откривења, преузете су директно из јудаизма
323

, док 

су друге састављане према обрасцу јеврејских песама. Такозване Соломонове оде, 

такође, припадају овом периоду. Ово нам говори да су у првим сабрањима већ биле у 

употреби утврђене литургијске песме.
324

 

            У Павловим посланицама, као и у новозаветним списима, присутне су бројне 

формуле благослова, чији се свечани карактер објашњава њиховом употребом у 

сабрању заједнице. Благослови са почетка посланица: „Благодат вам и мир од Бога Оца 

нашега и Господа Исуса Христа“, највероватније представљају уводне формуле 

изговорене на почетку богослужења. Благослови на крају посланица: „Благодат 

Господа Исуса Христа са духом вашим“ (Гал 6, 18; Фил 4, 23), или „са вама“ (1 Кор 16, 

23), или „са свима светима“ (Откр 22, 21), или у пунијој троделној литургијској 

формули: „Благодат Господа Исуса Христа и љубав Бога Оца и заједница Светога Духа 

са свима вама“ (2 Кор 13, 13), највероватније означавају почетак самог ломљења 

хлеба.
325

 

          Бројне доксологије, којих има на крају и на почетку новозаветних одељака, 

такође потичу из богослужења. Оне су преузете из јудаизма. Тако је и Молитва 

Господња врло рано нашла одзив сабрања у виду доксологије. У Павловим 

посланицама налазимо бројне овакве доксологије, понекад са ευλογητος (благословен) 

(Рим 1, 25; 2 Кор 11, 31; 2 Тим 4, 18; Еф 1, 3), а у које понекад уводи реч δοζα (слава) 

(Рим 11, 36; Гал 1, 5; Фил 4, 20).
326

  

           Присуство многих литургијских елемената у Павловим посланицама сведочи да 

је Апостол, пишући посланице, имао на уму заједницу сабрану ради богослужења. Он 

зна да се његове посланице читају на сабрањима, те им стога додаје већ постојеће 

литургијске формуле. Lietzmann је приметио да завршне формуле Павлових посланица 

одговарају литургијским фразама којима почиње древна служба Вечере Господње 

(види 1 Кор 16, 23). Разлог томе је да Павле зна да, по читању његове посланице, следи 

Вечера Господња. На крају Посланице Солуњанима Павле инсистира да се посланица 
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чита пред свом браћом, и на крају додаје евхаристијску формулу: „Благодат Господа 

Исуса Христа са свима вама“. Исто тако и у на крају Посланице Колошанима. У 1 Тим 

4, 13 Павле тражи од Тимитеја да пази на читање, утјешавање и учење, али и на гласно 

читање. Вероватно је , како нам сведочи свети Јустин у својој Првој Апологији, да су у 

најранијем периоду читани не само хришћански, него и старозаветни списи. Гласно 

читање Старога Завета је утврђени елемент јеврејске синагогалне службе. Међутим, 

чињеница да, у заједници коју је основао апостол Павле, централно место има читање 

Павлових писама, сведочи о начину на који су хришћани испуњавали јеврејски оквир 

свог богослужења. Такође и литургијско Амин у 1 Кор 14, 16, које је преузето из 

јудаизма, одговара сабрању. То нам говори да сви чланови учествују у богослужењу. 

Тако свети Јустин у Апол 1, 67 помиње да се сви сабрани људи прикључују молитвама 

које изговара предстојатељ говорећи Амин. 
327

 

 

6.3. Служба Речи и Вечера Господња 

 

   Овде је важно истаћи какав је унутрашњи однос између различитих елемената: 

Службе Речи и Вечере Господње. У то време преовладавао је слободни приступ 

богослужењу. Тада су постојали утврђени литургијски обрасци и пракса, мада међу 

њима није било утврђеног последовања. Стога су неки елементи често недостајали. 

Међутим, то није нарушавало богослужење, будући да се савршавање различитих 

делова богослужења поима као духовни дар, као харизме, а харизме ни у једној 

заједници нису биле присутне све истовремено. Апостол Павле сам наглашава 

неопходност заједничког деловања ових харизми у сабрању, у циљу изградње заједнице 

(1 Кор 12, 6).
328

 

           Постало је уобичајено да се у историјама ране Цркве и њеног богослужења прави 

разлика између сабрања ради објављивања Речи и сабрања ради савршавања Вечере 

Господње, што одговара поретку јудаизма. Овде са појављује теза о могућности два 

суштински различита обрасца богослужења, одвојено једно од другога. Тако је јадан у 

потпуности развијен према обрасцу јеврејске синагогалне службе која је била 

искључиво служба Речи. Ова служба се састојала од читања Писма, проповеди, 

молитава, благослова, а можда и од певања псалама. Други се односи на ломљење 
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хлеба, односно на сабрање ради савршавања Вечере Господње. Сматрало се да тек 

касније долази до сједињења ова два богослужбена обрасца. Према списима Јустина, 

око 150. год. који први даје цео опис недељног богослужбеног сабрања заједнице, 

видимо сједињење ова два дела. Међутим, постоје хришћански текстови који искључују 

свако систематско разликовање између сабрања ради Речи и сабрања ради Вечере 

Господње. Иако неки текстови говоре само о учењу (Дап 5, 42), а неки само о ломљењу 

хлеба (Дап 2, 46), то не значи да их морамо разликовати.
329

 

          Богослужење које описује Јустин
330

 није плод каснијег развоја, јер су овде 

Евхаристија и остали елементи богослужења међусобно повезани. Међутим, до 

Јустиновог времена долази до значајних промена. Нестаје слободних изражаја Духа, 

као што су пророштва, говорење и тумачење језика. Вечера Господња престаје да буде 

стварни обед и тежи да постане обредни обед. Тако Вечера Господња престаје да буде 

оквир целог богослужбеног сабрања и постаје други чин, који са чином објаве формира 

једну службу, али која је са њом у мањој мери повезана. На основу реченог, Кулман 

сматра да није дошло до сједињења две испрва различите службе, него до постепене 

поделе једног богослужбеног чина на два.
331

 

            У раној заједници само се крштење савршавао у сабрању, а да истовремено није 

било сабрање ради Вечере Господње. Разлог томе је његово посебно значење које је 

суштински једно и непоновљиво. Било би и немогуће савршавати крштење са Вечером 

Господњом, будући да се оно савршавало погружењем, у колико је могуће, у текућој 

води. Међутим, овакав став нам не даје за право да мислимо о постојању три врсте 

богослужења: служба Речи, крштење и Вечера Господња. Заправо, у раној Цркви имамо 

само два славља или богослужења: заједнички обед, унутар којег се савршава 

објављивање Речи и крштење. Упућивање на то имамо код апостола Павла у 1 Кор 10, 

1-5 (облак и море-јело и пиће).
332
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 У дан који носи име Сунца, бива, на уобичајеном месту, сабрање свих који живе у градовима и 
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            Све ово говори да се рано богослужење састојало од слободне делатности Духа 

и литургијског устројства, које су постојале заједно и служиле једном циљу, изградњи 

заједнице. Павле је био способан да сједини слободу Духа и литургијске елементе у 

исту службу ради тог циља. Тако Павле имајући пред собом чин изградње заједнице, 

Тела Христовог, не подлеже опасности да, из страха од утврђених литургијских 

образаца, сведе богослужење на минимум, нити да из страха од секташтва одстрани из 

богослужења сваки слободни изражај Духа.
333

 

 

 

6.4. Циљ богослужбеног сабрања 

 

   Смисао богослужења је у изграђивању заједнице као Тела Христовог, духовног 

тела васкрслог Христа. Црква се, као Тело Христово, мора обликовати у сабрањима 

заједнице. Она се гради зато што се сабира. Будући да је Црква, која се на овај начин 

изграђује, духовно тело васкрслог Христа, може се рећи да се Христос пројављује 

управо у сабрању заједнице: где су двоје или троје сабрани у име Христово, ту је и 

Христос међу њима, тако да се он заиста обликује у том сабрању. Изградњи Црквве као 

Тела Христовог служе сви различити делови у ранохришћанским сабрањима: ломљење 

хлеба, читање, проповед, исповест, молитва, славословље, благосиљање, химне као 

литургијски утврђене, и слободне форме: пророковање, говорење и тумачење језика. 

Али, све ово није искључиво човечје дело. Потребни су посебни дарови Духа у 

савршавању ових различитих богослужбених елемената. Само богослужење је дар Бога 

људима.
334

 

            Неопходно је нагласити два вида основне тежње ранохришћанског 

богослужења. Прво, Вечера Господња је циљ службе без које је богослужење 

незамисливо јер васкрсли Христос сједињује са собом заједницу тако да постане једно 

са њим, односно изграђује је као своје тело. Тако сви елементи богослужења имају за 

свој садржај Васкрслог Христа. Због тога је дан Васкрсења Христовог хришћански 

празник. Свака проповед има за циљ да пробуди и ојача веру у Васкрслог Христа. 

Свети списи који се читају указују на овог Господа. Исповедање грехова је у контексту 
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помирења, које је савршио Господ. Молитва је мољење и жеља за долазак Господа на 

крају, али и за његов долазак у сабрану заједницу.
335

  

            Друга одлика је да васкрсли Господ, који стоји у центру хришћанског сабрања, 

истовремено показује на назад, на распетог и васкрслог историјског Христа, и напред, 

на долазећег Христа, али захваљујући Светом Духу. Дух остварује у времену 

спасоносно дело Божије, и то тако да оно што се већ десило Христу у прошлости, 

предображава оно што ће се десити у будућности. Управо Дух осигурава будући 

елеменат, залог, суштину ранохришћанског богослужења, тако да су чинови 

ранохришћанског богослужења, које помиње 1 Кор 12, 5, блиско повезани са духовним 

даровима. Ранохришћанско богослужење је у Духу (Јн 4, 23). Кроз њега се заједница 

изграђује у Тело Христово.
336
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7. ЗАКЉУЧАК  

 

   Домострој спасења човека и света, објављен Јеванђељем, у потпуности је 

обухваћен у посланицама Св. Апостола Павла. Духовно семе вере, које је у маленој 

Јудеји засејао сам Господ Исусус Христос, наставио је да расејава његов тринаести 

апостол међу незнабошцима, испуњавајући тако Христове речи: „Идите, дакле и 

научите све народе крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа. Учећи их да држе све 

што сам заповедио (Мт 28, 19-20). Своје призвање у мисионарску службу Св. Апостол 

Павле истиче у свакој посланици, осим посланице Јеврејима. У њој поставља значајно 

антрополошко питање: „Шта је човек да га се сјећаш?“ (Јевр 2, 6). 

            Нови дух вере – хришћанство, објављено је свету кроз Цркву и као Црква. Црква 

је неодвојива од личности Господа Исуса Христа - Његовог славног Оваплоћења, али не 

међу анђелима, него у палом људском роду (Јевр 2, 16). Неодвојива је од Његовог 

Божијег посвећења у Првосвештеника „по реду Мелхиседекову“ (Јевр 5, 4-10), не из 

племена Левијева, него Јудина, који укида „пређашњу заповест због њене немоћи и 

некорисности, јер Закон није ништа довео до савршенства ...“ (Јевр 7, 18, 19, 21). 

Христос назива грешни људски род „браћом“ и „синовима Божијим“, који ће објавити 

име Божије „усред сабора“ (Јевр 2, 12) и „децом коју ми даде Бог“ (Јевр 2, 13) да их 

роди „бањом новог рођења и обновљења Духом Светим“ (Тит 3, 5). Зато каже: „ А 

пошто та дјеца имају заједницу у крви и месу, и Он узе најприснијег удела у томе, да 

смрћу сатре онога који има моћ смрти (лукавога), и да избави оне који из страха од 

смрти цијелога живота бијаху кривци за своје робовање. Јер, заиста се не присаједини 

анђелима, него се присаједини сјемену Аврамову. Стога је требало да у свему буде 
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подобан браћи, да би био милостив и вјеран првосвештеник у служби Богу, како би 

очистио грехе народа. Јер, пошто је и сам страдао будући кушан, зато може помоћи 

онима који бивају кушани“ (Јевр 2, 14-18). 

            У Христу цело човечанство добија могућност да прими Светог Духа будући да 

га је Он, као Бог прво примио, а онда и васкрсао целу људску природу и, са њом, и 

природу целог света. Дух свети васкрсењем ослобађа Христову човечанску природу од 

закона смрти, истовремено Га чинећи извором дарова бесмртности за цело човечанство. 

„Логос је примио тело да би ми примили Светога Духа“ (Св. Атанасије Велики). А у 

велики дан Педесетнице Свети Дух силази на сабрање верних и нова твар се пројављује 

кроз Цркву. Свети Дух делује у заједници са Христом и пројављује Христа, али се и 

даје Христом. Дух је тај који свет приводи Христу, у којем је остварен циљ свега 

створеног, у којем је створена природа нашла вечни живот. Дух Свети чини ово 

спасоносно дело тако што нас рађа у Христу и сједињује са Њим: „Јер се и једним 

Духом сви ми крстисмо у једно тијело ... и сви смо једним Духом напојени“ (1 Кор 

12,13). Он изграђује Цркву и чини верне људе једним Телом Христовим. Пошто не 

делује мимо Христа, Свети Дух не делује ни мимо Цркве, као Тела Христовог. Слањем 

Духа Светога Христос је испунио своје завештање, дато ученицима и целом свету: „И, 

ево, ја сам са вама у све дане до свршетка света. Амин“ (Мт 28,20).  

            Тако је крвљу својом у Духу Светом у складу са домостројем спасења целе 

Свете Тројице установио „нову твар“ - хришћанске догмате, који доказују да је само 

Христос Пут, Истина и Живот. Ризница и чувар ових догмата јесте Црква Христова. 

Апостол Павле говори о тим догматима и тој Цркви у којој је Христос присутан сада и 

овде кроз Литургију и Евхаристију- као предукус будућег Царства Божјег и спасења од 

вечне смрти. 

            Апостол Павле у 1 Тим 3, 15 за Цркву каже да је стуб и тврђава истине. Шта је 

средиште те тврђаве? У 1 Кор 10, 16-17 каже: „Чаша благослова коју благосиљамо није 

ли заједница (κοινωνια) крви Христове? Хлеб који ломимо није ли заједница тела 

Христова? Јер један је хлеб, једно смо тело многи, пошто се сви од једног тела 

причешћујемо“, затим пише поздраве на крају посланице: „Благодат Господа Исуса 

Христа и љубав Бога Оца и заједница Светога Духа са свима вама. Амин.“(2 Кор 13, 

13), очигледно узети из Литургије, јасно указује да се овде ради пре свега о 

евхаристијском скупу верујућих. Из наведеног цитата 1 Кор 10, 16-17 „многи“ су сви 

верујући, сачињавајући једно тело које се поистовећује са „једним хлебом“ 

Евхаристије, којим се „многи“ причешћују. Извор јединства верујућих, са Христом и 
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међусобно, је један хлеб Св. Евхаристије, које је Тело Христово, и причешћујући се 

њиме сви сабрани верни постају Тело Христово-Црква.  

            Где се они састају, где се евхаристија врши? Адресирање посланица апостола 

Павла говоре: „Цркви Божјој која је у Коринту, освећенима у Исусу Христу, позванима 

светима, са свима који призивају име Господа нашег Исуса Христа на сваком месту и 

њиховом и нашем“, или у Солуну (1 Кор 1, 1; 1 Сол 1, 17) и указују на евхаристијски 

скуп верних у Коринту или Солуну, на коме се посланица имала прочитати. Дакле, 

сваки скуп ради савршавања Евхаристије назива се Црквом. Судећи по животу 

апостола Павла и првих хришћна, Црква, као заједница и Тело Христово, поистовећује 

се са Евхаристијом, као заједницом тела и крви Христове. 

            Христос је, и после свог Васкрсења, присутан у Цркви Духом Светим у 

Евхаристији, која је од најранијих времена схватана као догађај Христовог присуства 

на земљи, до Другог Христовог доласка. Евхаристија представља суштину Новог 

Завета, Бога са људима, установљеног на Тајној Вечери, када је Господ узео хлеб, 

благословио га и преломио делећи га својим ученицима.
337

 

            Из свега наведеног, види се да еклисиологија апостола Павла описује Цркву као 

евхаристијску заједницу, Тело Христово оживљено, оприсутњено Духом Светим, као 

верну икону есхатона.  
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 Погледај интернет страницу: Црква и Света Евхаристија, 

http://www.crkva.se/katihizis_crkva_evharistija.htm , преузето на дан 14.12.2009. 
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