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Апс тракт: Есхатологија је кључ за исправну интер
претацију Светог Пис ма, што нам потврђ ује и свето
отачка егзегеза. Пример тумачења Блаженс тава Св.
Григорија Нис ког је међ у нају печат љивијим. Из његовог
тумачења се могу изв ући смернице за исправно разумева
ње библијс ког и светоотачког односа измеђ у онтологије и
етике, што је и циљ аутора овог рада.
Кључне речи: Св. Григорије Нис ки, блаженс тва, есха
тологија, онтологија, етика, евхарис тија, егзегеза.

«Шта ћемо задобити? Какву почаст?
Какав венац? Ма шта да замис лиш,
то није ништа друго него Сам Гос под.»
(Св. Григорије Нис ки, Слово 8 на Блаженс тва)
Блаженства свакако спад ају међу најнавођеније перикопе Јеванђељ а. Њихова
примена у богос лужењу је древна, па су тако и тумачењ а на блаженства заузела зна
чајно место у светоотачкој егзегези.
Ми ћемо се овде осврн ут и на тумачење блаженстaва Светог Григорија Ниског.
Чини нам се да Св. Григорије, дајући своје тумачење блаженстaва одлази корак да
ље од друг их отаца црк ве. У његовом тумачењу је прис утна изразита есхатолошка
оријентац ија, поготову кад а приступа «дубљем» значењу наведеног стиха. Смат ра
мо да је ово веома значајно за аутент ично разумевање древнох ришћанске мис ли и
сам их Христових речи, пош то се одавно показује да тумачење ових и друг их јеван
ђелских навод а на моралистичко–пијет истичк им основама не задовољ ава и не мо
же да одговори и ваљ ано опише и представи сву сложеност новозаветне теолог ије.
Кроз анализирање овог тумачењ а Св. Григорија такође желимо да подвучемо
спец ифичност односа, или боље рећи, поис товећивање етике и онтолог ије у иск у
ству древног, пре свега Источног, хришћанства. Онтолог ија, или реч о пос тојању,
овде је повезана са етиком на тај начин да су ове две дисцип лине, тако разд војене
и у древном и у савременом философском па и теолошком пром иш љању, у ствари
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поистовећене. Јер за Оце, па и за Св. Григорија, не постоји разлика између бити и
чинити. Човек бива или бивс твује својим чињењем, пош то је чињење у ствари проја
ва личности. Чињењем човек бира свој начин пос тојања, чињењем он учествује или
не учествује у догађају спасењ а. Овде нема стат ике. Царство Бож ије није неко мес то
у које се одлази након нек их зас луга. Царство Бож ије је начин постојањ а, догађај
заједничарења са Оцем кроз Христа у Дух у Светоме. Побед а над смрћу у Царству
Бож ијем јесте ствар догађаја који почетак свога одвијањ а има у сад ашњости. Есха
тон улази у историју, Дух Свет и констит уише Царство Бож ије већ сад а и овде иако
још увек не у пуноћи. У том смис лу, учешће у том догађају Царства Бож ијег овде и
сад а јесте оно што је за хришћанство етично а неу чествовање јесте грех – амартиа
– промашај назначењ а због кога је човек створен. Сходно реченоме, јасно је да не
постоји никак ва дистинкц ија између хришћанске онтолог ије етике. И једно и друго
се изражава у контексту литургијс ког прис уства Царства Бож ијег, прис уства Хри
стовог, Који заиста јесте Пут, Истина и Живот.
Сад а ћемо се осврн ут и на сам текст тумачењ а Блаженстава који је пред нама:

***
Своје тумачење првог блаженства на гори Св. Григорије започиње објашњава
њем самог места – горе – на којој је бесед а одржана. «А шта се пог леду открива са
ове вис ине, какви су то призори и колико су многобројни, опис ује сам Бог Логос, блаже
нима називајући оне који су с Њим узиш ли на гор у, и као да прс том показ ује – овде на
Царс тво небес ко...».1 (         
                
             ). Већ, дак ле,
на самом почетк у, Св. Григорије указује на Царство Бож ије као на «место» на коме
се «одвијају», «збивају» или «догађају» или «исп уњују» блаженства. Сама чињеница
да је неко блажен указује, према Св. Григорију, на то да је ту Царство Бож ије. Ван
Царства Бож ијег нема блаженства – оно представ ља догађај бла жене стварнос ти.
Такође можемо да примет имо да кроз овај спис провејава и снаж на евхаристијска
утемељеност свеш теног писца, што ћемо касније и показат и.
Тако, говорећи о врлинама он каже: «подела врлине је таква, да се дели свако
ме ко се за њу надмеће и да свима припада сва, нимало се не смањујући због оних који
су учес твовали у подели». (           
                 
         ) Сличност са поделом евхаристиј
ских дарова овде је велика. Као да је лит ург ијска слика јагњета које се дели и ни
кад а не нестаје пренета на размат рање врлине. Верујемо да ово није тек узг редна
метафоричка конструкц ија него да управо представ ља темељно заснивање хри
шћанске етике на онтолошкој стварности евхаристијског заједничарењ а са Лого
сом Божијим. То заједничарење са Богом јесте извор сваке радости, односно бла
1
Користили смо српски превод Тумачења блаженстава Антонине Пантелић у Господ говори, Свети Оци
тумаче Јеванђеље, Београд 2002, стр. 162–200.
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женства – «обележје блаженства је неп рестана радост без сенке, која происход и из
врлине». Непостојање «сенке» у блаженству без сумње указује на потп уно исп у
њење сваког блаженства у Царству Бож ијем, где неће бит и смрт и, пропад љивости
и страд ањ а. «Блаженс тво ће бити онај чис ти живот, оно неизрециво и непојмљиво
добро, неописана лепота, сама благодат, премудрост и сила, свет лост истинита,
извор сваког добра, власт која све превазилази. Једино дос тојно љубави, свагда исто
ветно, непрес тана радост, вечно весеље о којем, чак и ако неко каже све, неће, по до
стојанс тву, још увек ништа рећи». (       
          
            
             
              
               
). Из наведених речи Св. Григорија вид имо да оне у потп уности пот врђују на
шу претходн у претпоставк у. «Неизрец иво и непојмљиво добро», «неописана лепо
та», «светлост истинита» – свакако су изрази који указују на буд уће Царство Бож и
је. Зак ључак наведеног пас уса, да било какав израз или говорење о Царству не мог у
да га адек ватно опиш у, ослањ а се на речи апостола Пав ла да је у Царству Бож ијем
Бог прип рем ио онима који га љубе оно «што људско око не виде и људско ухо не чу
и у срце човеково не дође».
Кретање створених бића – пре свега човека – може бит и у склад у са вољом Бо
жијом или прот ивно њој. Кретање у склад у са вољом Бож ијом јесте улажење у зајед
ниц у са Њим и уношење читаве природе у ту заједниц у. «Врх унац врлинс ког живота
јес те уподобљење Божанс тву». Међут им, човекова природ а има другачије стрем ље
ње. Она је склона ономе што је природно – дак ле смртно. «Људи су, савршено нес по
собни да подражавају Бес трас но и Чис то, јер је потпуно немогуће да се острашћени
живот уподоби природи која у себи не допушта никакву страст». Божанство, дак ле,
према Св. Григорију није пријемчиво, није причасно људској створеној природ и
– «отуда следи да је блаженс тво недос тупно људс ком животу». Друг им речима, бла
женство је немог уће достићи људским силама, пош то човек као створен не може
достићи Бога, не може са Њим ступит и у заједниц у на основу сопствених природ
них моћи. Св. Григорије се позива на апостола Пав ла, кад а указује на решење овог,
за хришћанство темељног, ант рополошког и онтолошког проблема. «Богат будући,
ради нас осиромаши, да се Његовим сиромаштвом ви обогатите» (2. Кор. 8, 9). Свет и
Отац над аље посебно подв лачи гордост – која је једна од најваж нијих карактери
стика инд ивид уа лизма и пород себељубља – као највећег неп ријатељ а човековог и
узрочника његовог одступањ а од живота. «Када је зас пао човек који је у себе примио
добро семе, непријатељ нашег живота укоренио је у њега најваж нији од њему против
них засада – коров гордос ти. Чим је он самог себе свргнуо на зем љу, самим тим је и
нес рећни људс ки род повукао са собом у пад. За нашу природу не пос тоји још једно та
кво зло, као што је она болест коју изазива гордост. Према томе, будући да је страст
надменос ти урођена готово свакоме ко припада људс ком роду, Гос под управо отуда и
започиње блаженс тва». (            
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        ).
Из чињенице да је «страст надменос ти урођена готово свакоме ко припада људ
ском роду» произлази да је начин постојањ а палог човека суп ротан живот у и суп ро
тан заједниц и са Богом, извором Живота. Зато Св. Григорије и настав ља питајући
«има ли већег смирења него да Свецар пос тане заједничар наше убоге природе?» Грехом
првородних смрт је уведена у природ у која од тад а «стење и дрхти чекајући да се
јаве синови Божији који ће је избавити». Спасење које Христос доноси, за Св. Григо
рија јесте пре свега спасење од смрт и. Због тога што је смртан, човек нема разлога
да буде горд, нема разлога да се над има. «Зар не видиш обе границе људс ког живота»,
пита Св. Григорије. «Зар не видиш како он почиње и како се завршава?» ... «Ја ћу ти,
као у огледал у показати ко си и какав си ти. Зар тајну наше природе нис и видео на
гробљу? Зар нис и видео хрпе кос тију које леже једна преко друге, или огољене лобање,
које са својим упалим очима предс тављају страшан и грозан пример? Зар нис и видео
усне искежених зуба и остале удове као раскомадане? Ако си их видео онда си видео
самог себе». Живот у смрт и тешко да се може назват и стварношћу, тешко да се може
назват и животом. Према Светом Григорију такав живот је пре обмана и сан. Зато
он, говорећи о младости као највишем домет у овог живота пита: «Који је сан толико
непос тојан? Које су варке сличне томе? Која је сенка толико слаба и неопип љива, као
то сновиђење младос ти, које се у истом тренутк у и појави и нес тане?»
Говорећи о сиромаш тву. Св. Григорије каже да истинито сиромаш тво јесте оно
којим је Господ осиромашио – тј. осиромашењем Његовим назива примање наше
пропад иве земне природе. «Ако и ти осиромашиш заједно са Осиромашеним, знај да
ћеш и са Царем заједно царевати» – (     
          ). Блаженство о коме је реч,
прот умачено је овде на онтолошкој а не на моралистичкој основи. Оно о чему Го
спод говори на гори, односи се на побед у над смрћу. Заједница са «Сиромашним»,
односно са овап лоћеним Господом јесте почетак и улазак у Царство Бож ије. Бла
женство сиромаш тва духом јесте блаженство заједничарењ а са Овап лоћеним Го
сподом. Он је сад а осиромашен и стога причастан нама сиромашнима, тј. Он је сад а
очовечен и причасан је стога нама људ има. Заједничарит и са Њим, овап лоћеним
Сином Бож ијим сад а, значи «да ћеш и са Царем заједно царевати» тј. заједничарит и
са Њим у вечности буд ућег Царства Бож ијег.
***
Тумачећи следеће блаженство – блажени кротки, јер ће нас ледити зем љу – Св.
Григорије се пита, није ли поред ак блаженстава пог решан буд ући да нам прво обе
ћава Царство небеско а друго нас леђе зем ље. На ово реторичко питање он сам од
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говара одречно, подразумевајући под зем љом која се у блаженству пом иње управо
«небеску зем љу», односно зем љу как ва ће она бит и кад а се Царство Бож ије у пу
ноћи оствари. «Уколико ... станемо на сами гребен небес ког свода, тамо ћемо видети
небес ку зем љу, приуготовљену као нас леђе оних који врлинс ки живе. Тако нам се неће
чинити да пос тоји погрешка у поретк у блаженс тава, према којем нам је у обећањима
Бож ијим најпре поменуто небо, па тек онда зем ља» –      
            
            
              
        ). На ову је, дак ле, зем љу ми
слио Господ кад а ју је обећао кротк има. То је зем ља буд ућег века, то је зем ља жи
вота. Зем ља која је обећана кротк има јесте «зем ља живих у коју не ступа смрт, у
коју нис у утабане стазе грешника, која није прим ила трагове пророка, коју сејачи
корова нис у исп ресецали плугом лукавства, која не рађа коров и трње него је на њој
вод а упокојењ а и житородно место и извор који се дели на чет ири тока, и виног рад
који обрађује Бог сваког створењ а, и све оно о чему се у загонеткама говори у бого
над ахн утом учењу. Ако уистин у ту зем љу разумемо као узвишен у и изнад небеса,
као зем љу на којој је насељен Град Цара великог (в. Пс. 47, 3), прес лавне ствари го
ворићемо о њој (Пс. 96, 3)». Из наведеног одломка јасно је, и без велике анализе, да
Св. Григорије говори о Царству Бож ијем. Он на првом месту – а смат рамо да то ни
како није случајно – наглашава да ту «не ступа смрт». Потом набраја све пос лед ице
смртног начина живота, враћајући се напос летк у на библијске узоре символичког
приказивањ а Царства као места извора «који се дели на чет ири тока», виног рад а
који обрађује Бог итд. Ово освртање на виног рад вероватно није повезано са епи
скопском молит вом на Лит ург ији: «Господе, Господе, поглед ај с небеса и вид и, и
посет и и очисти виног рад Твој јер га је насад ила десница Твоја». О тој зем љи се го
вори «у загонеткама». Овде Св. Григорије свакако има на уму богонад ахн уто учење
Ап. Пав ла у 1. Кор 13.
Смрт је својствена створеној природ и и посебно је својствена материји након
пад а. Након пад а је материјални живот почео да постоји на инд ивид уа лни начин,
односно на начин постојањ а «по смрт и». Следећи одломак смат рамо изу зетно ва
жним, па га прво навод имо: «Будући да је човечји живот вештас твен, да страст
потиче од вештас тва и да свака страст има брз и незадрж ив порив ка свом испуњењу
(јер је вештас тво тешко и стреми доле), Гос под не назива блаженима оне који живе
потпуно изван утицаја страс ти (јер је у вештас твеном животу немогуће у потпу
нос ти успети у невештас твеном и бес трас ном живљењу), него кротост именује као
могућу границ у врлине у човековом животу, говорећи да је кротост довољна за блажен
ство. Људс кој природи није својс твено савршено бес трашће, и зато праведни Законо
давац не заповеда оно што природа не прихвата. Таква заповест била би подобна пре
сељењу онога што живи у води у ваздух, и обратно, онога што живи у ваздух у у воду.»
Човек дак ле, има незад рж ив порив ка исп уњењу својих страсти. То је због тога што
он постоји на «страсан» односно «страд алан» – друг им речима смртан – начин. Чо
век живи на начин страсти јер страст и јесте везивање за природно, на такав начин
да се идент итет град и на природној повезаности а не на Бог у у Христу. До исп уње
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ња, односно до јав љањ а Царства у пуноћи, човек у је немог уће да се у потп уности
отргне од страсног начина живота, буд ући да је тај начин, од пад а прарод итељ а,
постао начин постојањ а његове сопствене природе. Иако не може у потп уности –
рек ли бис мо у пуноћи – да промени свој начин постојањ а, он уласком у евхари
стијску заједниц у са Богом, мењ а свој начин постојањ а, који од биолошког постаје
еклисиолошки, и на тај начин, иако је по природ и страствен – страд алан, смртан
– почиње да живи бестрасним, односно нестрад алним или бес мртним начином по
стојањ а. Човек ће тек у буд ућем век у, након Другог Доласка Христовог, моћи да у
потп уности живи бестрасно, и сходно томе вечно, нет рулеж но и бес мртно. Потп уно
очишћење од страсти није мог уће у овом век у који је устројен страсним начином
постојањ а. Зато до стрем љењ а спрам страсти долази «често и прот ивно нашој вољи,
услед слабости сјед ињене с нашом природом».

***
Прелазимо сад а на Треће слово, у коме Св. Григорије тумачи реч Господњу –
блажени који плачу јер ће се утешити (Мт. 5, 4). Говорећи о однос у створеног (веш та
ственог) и нествореног (невеш таственог), Св. Григорије се пита: «Како да замис лим
невештас твено? Како да покажем оно што нема обличја? Како да појмим оно што
нема ни величину, ни количину, ни својс тва, ни обрисе, што се не налази ни на мес ту,
ни у времену, што је изван сваког ограничења и сваке одређене предс таве? Чије је дело
– живот свега онога што замиш љамо као добро? На шта мис лимо сваким узвишеним
појмом и именовањем као што је Божанс тво, царс тво, сила, вечнобиће, непропадљи
вост, радост, радовање и све узвишено, о чему можемо да мис лимо и што можемо да
искажемо?». У овом његовом питању имамо зап раво исказ о онтолошкој другости
и неп риступности нествореног. Створена природ а је имала задатак да превазиђе
своја сопствена ограничењ а у заједниц и са Богом. Тај зад атак није остварен: «Висо
ко је унижено; саздано по образ у Бож ијем, пос тало је земно; оно што је предодређено за
цара, пос тало је роб; оно што је створено за бес мртност пос тало је смртно; оно што
је обитавало у рајс ком насељу пресељено је у болес ну зем љу и зем љу напора; оно што је
одгајено у бес трашћу, заменило ју је за острашћен и краткотрајан живот; оно што
је било слободно сад је потчињено многобројном и великом злу, да се наши мучитељи
не могу ни набројати.» Овде је описано шта се десило са творевином након пад а, од
носно након скретањ а са пута којим је требало да иде сходно Бож ијем пром ис лу.
Избав љење из овог стањ а палости за Св. Григорија није само повратак у прет
ходно стање него и његово над илажење. Заним љива је завршна констатац ија Св.
Григорија где он примећује: «ако блажено у бесконачне векове поседује безграничну и
пос тојану радост, док људс ка природа нуж но мора да окус и и оно противно, зар онда
није јас но шта се подраз умевало изреком: Блажени који плачу сада? Они ће се теши
ти у бесконачне векове». За нас су посебно заним љиве ове речи о нуж ности (неоп
ходности) да људска природ а окуси оно што је прот ивно (суп ротно) безг раничној и
постојаној радости. Не говори ли нам Св. Григорије овде управо о томе да кроз за
једниц у са Богом људска природ а не превазилази само своје границе успостав љене
падом, него и своје природне границе успостав љене сам им стварањем? Наш утисак
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је позит иван. Као доказ у прилог овој нашој тези можемо узет и и речениц у која сле
ди након цитата који смо навели: «Као утеха ће пос луж ити учешће Утешитеља, јер
је дејс твовање Духа дар утехе». Дак ле, управо је Дух тај који даје утех у, која је овде
схваћена као исп уњење сваке радости, односно као Царство Небеско. Дак ле, Цар
ство Небеско је управо дар Духа, Дух је Утешитељ зато што дарује Царство буд уће.
Друг им речима, наша утеха је заснована на Буд ућем Царству, и оно је утеха «које
нека се удос тојимо и ми благодаћу Гос пода нашег Исуса Хрис та. Њему нека је слава у
векове векова! Амин».

***
Блажени гладни и жедни правде, јер ће се нас итити (Мт. 5, 6)
«Зар свака врста задовољства (нас ладе) које се осећа телом није истовремено
и неш то што се приближава и неш то што се удаљује, и само на кратко остаје уз оне
што су га дотак ли?»
«Чини ми се да под именом врлине правде Господ онима, који желе да слушају,
нуд и Самога Себе, Који нам постаде премуд рост од Бога, и праведност, и освеће
ње, и избав љење (1. Кор. 1, 30), а такође и хлеб који силази с небеса (Јн. 6, 50) и вод а
жива (Јн. 4, 10). Жеђ за њом Давид исповед а у неком од псалама, отк ривајући Бог у
ово, блаженства достојно, страд ање душе, кад а каже: Жедна је душа моја за Богом
живим; кад а ћу доћи и јавит и се лиц у Бож ијем (Пс. 41, 2).»
«Тако је, дак ле, према мојем рас уђивању, истинска врлина добро без примеса
рђавог, добро под којим се подразумева свак и појам који чини мисао о најбољем, а
то је Сам Бог Логос, чија слава пок ри небеса (Авак. 3; 3). И сасвим је праведно што
су блаженима названи гладни ове Бож ије правде. Они, који су уистин у окусили
Господ а, као што каже Псалам (33; 9), то јест, који су у себе прим или Бога, бивају
исп уњени оним, чега су били гладни и жедни, према обећању Онога Који је рекао:
Отац и Ја… њему ћемо доћи, и у њему ћемо се настанит и (Јн. 14, 21.23), очигледно
онд а, кад а се тамо већ настани Свет и Дух.»

***
Блажени милос тиви, јер ће бити помиловани (Мт. 5, 7)
«Ако се, дак ле, Бог назива милостивим, зар онд а Логос не позива и тебе да по
станеш бог, јер ћеш се украсит и својством Божанства?»
«Добро не улази у нас спољ а, него пот иче од наше воље и ми, као из неке ризни
це, из своје природе узимамо благо (добро). Услед тога долазим и до суп ротне ми
сли, односно, да склоност ка рђавом такође не пот иче спољ а, услед неке присилне
нуж ности, него да се заједно са пристанком на зло појав љује и само зло. Зло своје
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биће добија онд а, кад га ми изаберемо. Само по себи, у својој сопственој самостал
ности, изван слободне воље, зло нигде не може да опстане. Отуд а се јасно отк рива
самов ласна и слободна сила, коју је Господ у човечијој природ и устројио рад и тога
да би од наше слободне воље зависило све, и добро и зло.»

***
Блажени чис ти срцем, јер ће Бога видети (Мт 5, 8)
Поистовећење спасењ а са вечним Животом, карактеристично је за оце Црк ве.
Осврћући се на виђење Бога које се у блаженству спом иње, Св. Григорије каже да
«виђење Бога значи живот вечни». Тако је заједница са Богом зап раво Живот вечни и
свако добро, крајње добро и јед ино добро: «Према томе, онај који гледа Бога, има све
што се подраз умева под благом: вечну непропадљивост, бесконачни живот, бес мртно
блаженс тво, бесконачно царс тво, непрекидно весеље, истинс ку свет лост, духовну и
слатк у храну, недос тупну славу, бескрајно радовање и свако благо. Због тога је толико
важ но оно, што се овим блаженс твом нуди нашем надању.» Посебно смо истак ли реч
«над ању» пош то нам она указује на есхатолошки смисао овог блаженства и њего
во исп уњење у Царству Бож ијем. Виђење Бога, дак ле, значи живот вечни, односно
Царство Бож ије коме се над амо.
Св. Григорије јасно иступа прот ив рац ионалистичког пои мањ а спознавањ а Бо
га и ист иче немог ућност Његове спознаје на основу суш тине, на основу онога што
Бог јесте по себи. «Људима није откривена никаква могућност да појме непојмљиво,
нити је измиш љен било какав начин да схвате нес хват љиво.» Јед ини начин да пој
мимо Бога јесте кроз Његов однос према нама, а то друг им речима значи на начин
личности: «Ако рас уђујемо о узрок у нашег живота и о томе, да Бог стварању човека
није приступио услед нуж ности него услед Свог благовољењ а, онд а ћемо и на тај
начин моћи да вид имо Бога, односно да појм имо Његову доброт у а не суш тин у.»
Појмљењем Његове доброте, зап раво појм имо Његову Личност док суш тина остаје
трансцендентна и непојмљива.
Познавање Бога остав љено је личносном – а слободно то можемо изрећи и као
лит ург ијском – однос у. То је и јед ини мог ући однос са Богом, односно ван лит ург иј
ског контекста спознаје Бога љубав љу, другачије Га ни не можемо спознат и. Тако Св.
Григорије карактеристично говори: «Гос под не каже да је блаженс тво знати нешто о
Богу, него имати у себи Бога. Блажени чис ти срцем, јер ће Бога видети, али не као неки
призор, који ће се појавити пред онима што су очис тили душевно око. Узвишеност ове
изреке предс тавља нам оно исто, што је Логос рекао на другом мес ту: Царс тво Бож ије
унутра је у вама (Лк. 17; 12).» Пос ледњ а реченица из наведеног пас уса баца право
светло на смисао свега реченог. «Имат и Бога у себи» значи зап раво имат и у себи
«Царство Бож ије». Овде, свакако, нема места никак вој психолог изац ији, пош то је
Царство Бож ије онтолошка а не психолошка категорија.

***
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Блажени миротворци, јер ће се синови Бож ији назвати (Мт. 5, 9)
Према мишљењу Св. Григорија, Бога је немог уће спознат и рац ионалним пу
тем. Немог уће Га је саглед ат и и спознат и на начин на који се спознају бића створе
ног света. Бог не може да буде објекат наше спознаје. «Тако су и богос ловски појмо
ви, које су нам Свет им Духом излож или богоносни људ и, за наш у меру разумевањ а
велик и и узвишени и превазилазе свак у величин у, али не досеж у до величине исти
не.» Јед ини начин да човек дође до познањ а Бога јесте зап раво улажење у заједниц у
са њим. Друг им речима, имајући на уму малопре наведени цитат Св. Григорија,
истина Бога се може спознат и јед ино заједничарећи с Њим. Овде је, над аље, истина
о Бог у поистовећена са превазилажењем ограничењ а сопствене природе: «Човек
излази ван граница своје природе, од смртног постаје бес мртан, од брзо пропад љи
вог стално постојећи, од јед нод невног вечан, јед ном речју, од човека постаје бог».
Ово свакако није нова тема у светоотачкој литерат ури, али је код Св. Григорија
изложена веома јасно и, што је за нас заним љиво, управо у контексту тумачење бла
женстава. Обожење јесте крајњи циљ човековог постојањ а и оно је зап раво и крајњи
циљ рад и кога је Бог створио свет. Исп уњење обожењ а значи исп уњење Бож ије во
ље о свет у, или друг им речима, обожење зап раво представ ља долазак Царства Бо
жијег. Пос мат рајући Григоријево тумачење блаженстава у овом контексту, вид имо
прес удн у есхатолошку усмереност у његовој интеп ретац ији, буд ући да је крајње
остварење блаженства зап раво обожење, а то, како смо рек ли, зап раво јесте дола
зак Царства Бож ијег.

***
Блажени прогнани правде ради, јер је њихово Царс тво небес ко (Мт. 5, 10)
Без сумње је да је есхатолошки контекст тумачењ а блаженства а Св. Григорија
зап раво аутент ичан библијски контекст. Доказ за то јесте управо пос ледње блажен
ство које Господ навод и. Свакако није случајно да се овде, на самом крају излагањ а
о блаженствима говори управо о Царству Бож ијем.
Св. Григорије каже: «Овде осмо блаженство у себи сад рж и препорађање на не
бесима оних који су пали у ропство, а зат им поново били призвани у Царство.» Овде
Св. Григорије указује на призвање у Царство «оних који су пали у ропство», указу
јући притом на шире значење ових речи и тумачећи их у смис лу пад а читавог чове
чанства, читавог створеног света.
Само блаженство носи снажан лит ург ијски набој иск уства древне црк ве, гоње
не управо због «учешћа» у буд ућем Царству Бож ијем, тј. у Светој Лит ург ији. Оства
рење овог блаженства такође је есхатолошке природе: «човек у није лако да одл учи
да буде протеран из свог дома, или разд војен од суп руге и деце, од браће, род итељ а
и вршњака, од свега што је у живот у пријатно, ако Сам Господ не садејствује у то
ме.» Другачије речено, уколико нема иск уство заједнице са Богом на којој би засно
вао свој идент итет, човек у је немог уће да се одрекне пријатности и удобности овога
живота. Човек је изнова позван да превазиђе своју природ у, свој природни начин
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постојањ а и да себе утемељи на нечему што се још увек није исп унило и догод ило у
свом тоталитет у. Да је то према Св. Григорију тако јасно сведоче следеће његове ре
чи: «Душа више не глед а на оно што је оставила иза, већ глед а на оно чему стрем и.
Не глед а на сласти, које су иза ње, него на пон уђена блага. Не јад ик ује због губитка
земног, него се ра д у је за добијању небеског.»
Завршавајући ову наш у анализу тумачења Блаженстава Св. Григорија Ниског,
смат рамо да су речи које смо упот ребили за мото нашег рада уједно и најпогодније
за његов завршетак, буд ући да, према нашем мишљењу, представљају квинтесенци
ју читавог списа:
«Шта ћемо задобит и? Как ву почаст? Какав венац? Ма шта да зам ис лиш, то није
ниш та друго него Сам Господ.»
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Summary: Eschatology is the key for
accurate interpretation of Holy Scripture,
which is confirmed by patristic exegesis. The
interpretation of Beatitudes by St. Gregory
of Nyssa is the most striking example. His in
terpretation offers us directions for accurate
understanding of biblical and patristic rela
tion between ontology and ethic, which is the
intention of the author of this paper.
Key words: St. Gregory of Nyssa, bea
titudes, eschatology, ontology, ethics, Eucha
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