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„ол Тар чу де сни ји  
од оно га ко ји са да ко ри сТи мо“

све Ти јо ван зла То у сТи и бри га за бли жњег

Ап стракт: Рад се ба ви ана ли зом сли ке ко ју 
Све ти Јо ван Зла то у сти ко ри сти у свом ту ма че
њу 2. Кор 9, 15 по ре де ћи си ро ма хе са цр кве ним ол
та ром. Кроз пре глед хри шћан ске исто ри је пој ма 
„си ро ма ха“ (πτωχός) и ње го ве уло ге у жи во ту Цр
кве по ну ђен је кон текст за ра зу ми је ва ње Зла то у
сто ве ана ло ги је и ка рак те ри стич ног ре то рич ког 
и прак тич ког од но са ко ји све ти тељ пре ма овој 
дру штве ној ка те го ри ји за у зи ма. Кроз ту ма че ње 
те о ло шких им пли ка ци ја ње го ве по зи ци је у са вре
ме ним при ли ка ма, по ну ђе ни су од го во ри на не ке 
од иза зо ва ко је пред вјер ни ке ста вља пан де ми ја 
бо ле сти ко ју иза зи ва ко ро на ви рус, а са њом и ре
стрик ци ја бо го слу жбе ног жи во та.

Кључ не ре чи: Све ти Јо ван Зла то у сти, ол тар, 
си ро мах, бли жњи, ми ло ср ђе.

Увод**

Чо вје чан ство се то ком 2020. го ди не су о чи ло се је дин стве ним 
иза зо вом — пан де ми јом бо ле сти (Ко вид-19) ко ју иза зи ва ко ро на ви-

рус. Баш као и у без ма ло свим дру гим аспек ти ма људ ског жи во та, а 

пре вас ход но у оном ко ји се ти че здра вља (фи зич ког али и пси хич-
ког), ши ре ње ове за ра зе иза зва ло је по тре се, кри зе, ди ле ме и су ко бе 

у окви ри ма цр кве ног жи во та пра во слав них вјер ни ка. По себ ну по те-
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шко ћу за цје ло куп но цр кве но ти је ло, ка ко за је рар хи ју та ко и за вјер-

ни ке, пред ста вља чи ње ни ца да је мо гућ ност уо би ча је ног уче шћа у 

бо го слу жбе ном жи во ту Цр кве до ве де но у пи та ње. Ре стрик тив не мје-

ре ко је су вла де зе ма ља ши ром сви је та уво ди ле су се у мно го че му 

раз ли ко ва ле од слу ча ја до слу ча ја, али су у сва ком од њих огра ни-

чи ле, ума њи ле или на мо мен те са свим оне мо гу ћи ле са вр ша ва ње бо-

го слу же ња и све то та јин ских об ре да, па и све те ли тур ги је. Оста вља-

ју ћи по стра ну на ко ји се на чин Цр ква у ра ни јим епо ха ма но си ла 

са пан де миј ским иза зо ви ма,1 и не ула зе ћи у те мат ски и жан ров ски 

ра зно вр сне те о ло шке по ле ми ке ко је су о на чи ну вр ше ња бо го слу же-

ња во ђе не, у на став ку ће мо се освр ну ти на је дан од фун да мен тал них 

иза зо ва ко је је пан де ми ја са со бом до ни је ла — не мо гућ ност да се на 

уо би ча јен на чин слу жи Бо гу. 

У на сто ја њу да се овом иза зо ву од го во ри, освр ну ће мо се на иде ју 

ко ју сре ће мо код јед ног од нај слав ни јих ар хи је ре ја и ота ца пра во-

слав не Цр кве — Све тог Јо ва на Зла то у стог. Ту ма че ћи Дру гу по сла-

ни цу Ко рин ћа ни ма Све тог Апо сто ла Па вла, Јо ван на јед ном мје сту 

го во ри о дру гом ол та ру, „још чу де сни јем од оно га ко ји са да ко ри сти-

мо“. Овај ол тар ко ме смо при зва ни да слу жи мо пред ста вља ју на ши 

бли жњи, пр вен стве но они по тре би ти, под ко ји ма Јо ван пре вас ход но 

ми сли на си ро ма хе. Слу же ње кроз до бро чин ства бли жњи ма ко је је 

за де си ла ка ква не во ља пред ста вља при но ше ње жр тве Бо гу на овом 

„још див ни јем“ ол та ру. Кроз ту ма че ње Зла то у сто ве сли ке о бли-

жњи ма као дру гом ол та ру, по ку ша ће мо да по ну ди мо па три стич ку 

пер спек ти ву за те о ло шко про ми шља ње на чи на на ко ји се мо же мо 

су о чи ти са иза зо вом дје ли мич ног из о стан ка или огра ни ча ва ња уо-

би ча је ног на чи на бо го слу же ња. Да ли нам Зла то у сто ва ме та фо ра о 

дру гом ол та ру мо же по мо ћи да про ми сли мо на ко ји на чин мо же мо 
на до мје сти ти на ше слу же ње Бо гу у вре ме ну ка да нам је уо би ча је но 
уче шће у бо го слу же њу огра ни че но ус кра ће но? Да ли нас Зла то у сти, 

с дру ге стра не, опо ми ње да се слу же ње цр кве ном ол та ру не мо же 

од ви ја ти без или на уштрб слу же ња бли жњи ма? На ова пи та ња освр-
ну ће мо се кроз ана ли зу по ме ну тог одјељ ка и Јо ва но вог го во ра о слу-

же њу си ро ма си ма. Прет ход но ће мо се на крат ко освр ну ти на пред и-

сто ри ју бри ге за си ро ма шне у Цр кви и Јо ва но вог на чи на су о ча ва ња 

са овим иза зо вом.

1 О че му сам пи сао дру гдје: Ан дреј Јеф тић, „Вје ра у до ба ко ро не“, Ви до слов 27, 
бр. 2 (2020): 67–77.
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1.

Обра ћа ју ћи се Ар са ки ју, па ган ском пр во све ште ни ку Га ла ти је у 

Ма лој Ази ји, цар Ју ли јан Апо ста та се жа ли што „без бо жни Га ли леј ци 

по др жа ва ју не са мо сво је не го и на ше си ро ма хе“. За то га опо ми ње да 

вр ше ње бо го слу жбе них об ре да ни је до вољ но, не го мо ра би ти пра ће-

но „чо вје ко љу бљем“ (φιλανθρωπία): ста ра њем за стран це, си ро ма хе 

и глад не. Ка ко се не би слу чај но ис по ста ви ло да су хри шћа ни над ма-

ши ли па га не у чи ње њу ка квог до бра, а на ро чи то не овог ко је Ју ли јан 

на зи ва „древ ним је лин ским пре да њем“.2 Опо ме на рим ског ца ра ко ји 

је по ку шао да на но во ус по ста ви па ган ску ре ли ги ју у цар ству, ва ља-

но нам илу стру је чи ње ни цу да је већ у че твр том ви је ку бри га за си-

ро ма хе би ла са став ни и на ши ро ко по зна ти дио цр кве ног дје ло ва ња. 

Ме ђу тим, свје до чан ство Со зо ме на и Гри го ри ја Бо го сло ва до во ди у 

пи та ње Ју ли ја но ву тврд њу да фи лан троп ска дје лат ност пред ста вља 

древ ни је лин ски оби чај ко ји су хри шћа ни пре у зе ли. Пре ма њи хо вом 

твр ђе њу, упра во је су прот но би ло слу чај, та ко да је Ју ли јан на сто јао 

да им пле мен ти ра ау тен тич но хри шћан ску ино ва ци ју у окви ри ма је-

лин ског па га ни зма, по ста вља ју ћи по узо ру на хри шћа не на по ре до са 

слу же њем Бо гу, слу же ње и оним по тре би ти ма.3

Но, ко су уоп ште си ро ма си ко ји ма је по моћ би ла по треб на? У Но-

вом За вје ту за озна ча ва ње си ро ма ха го то во ис кљу чи во се ко ри сти тер-

мин πτωχός, док се на са мо јед ном мје сту ја вља дру га ри јеч слич ног 

зна че ња — πένης (2. Кор. 9, 9, ка да се на во ди Пс. 112, 9). Пр ви по јам 

се ја вља и у Сеп ту а гин ти око 100 пу та. Њи ме се при мар но озна ча ва ју 

они ко ји су мар ги нал ног или ни ка квог еко ном ског (па и дру штве ног) 

ста ту са и чи ји оп ста нак за ви си од до бро чин ства дру гих, те би се овај 

по јам нај при бли жни је дао пре ве сти као „про сјак“. У по зна тој Хри сто-
вој ри је чи упу ће ној апо сто ли ма да си ро ма шне има ју сваг да са со бом 
(Мк. 14, 5–7; Мт. 26, 11; Јн. 12, 5–6), бри га за ову си ро ти њу су прот-

ста вља се (у од ре ђе ној мје ри) бри зи са Си на Бож јег. С дру ге стра не, 

зна ко ви тим на во ђе њем ри је чи про ро ка Иса и је (Ис. 61, 1) да се си ро-
ма шни ма про по ви је да бла га ви јест, Лу ка озна ча ва по че так Хри сто ве 

2 Ep. 22, у: The Works of the Em pe ror Ju lian, прир. и прев. Wil mer Ca ve Wright (Lon-
don: W. He i ne mann, 1923), 3: 66–72; Ју ли јан Им пе ра тор, Иза бра ни спи си (Бе о град: Ни-
ро „Књи жев не но ви не“, 1987), 207–208; 192–195.

3 Со зо мен, HE 5.16 (PG 63: 1309–1313); Гри го ри је Бо го слов, Con tra Ju li a num 

im pe ra to rem 1.111 (PG 35: 648–649). О овом и пи та њу од но са из ме ђу хри шћан ске 
фи лан тро пи је и ње не је лин ске по за ди не ви ше код De me tri os J. Con stan te los, „The 

Hel le nic Bac kgro und and Na tu re of Pa tri stic Phi lan tropy in the early Byzan ti ne era“ у 
We alth and Po verty in Early Church and So ci ety, прир. Su san Hol man (Ba ker Aca de mic, 
2008), 187–208.
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про по ви је ди (Лк. 4, 18), док су код Ма те ја (Мт. 11, 5) упра во то ри је чи 

ко ји ма Хри стос од го ва ра на пи та ње Кр сти те љо вих уче ни ка да ли је он 

„Онај што ће до ћи, или дру го га да че ка мо“. Бла го ви је ште ње си ро ма си-

ма у оба слу ча ја, да кле, озна ча ва по че так ес ха то ло шког вре ме на ко је 

је на сту пи ло до ла ском и ми си јом Си на Бож јег. Хри сто ва па ра бо ла о 

го зби, ко ја та ко ђе има ес ха то ло шки ка рак тер, на во ди си ро ма хе као 

ње не уче сни ке (Лк. 14, 21). Та ко ђе, па ра бо ла о бо га та шу и Ла за ру нам 

го во ри да су си ро ма си сво јим жи во том (не ну жно и за слу га ма) бли жи 

Бо гу, те да ће сто га ужи ва ти у ње го вом цар ству, док оне бо га те њи хо во 

има ње оту ђу је од ове бла го да ти (Лк. 16, 19–31). Ја ко вље ва са бор на по-

сла ни ца нам та ко ђе го во ри о то ме да је Бог ода брао упра во „си ро ма хе 

ово га сви је та“ да бу ду на сљед ни ци ње го вог цар ства, су ге ри шу ћи да су 

упра во за хва љу ју ћи свом си ро ма штву они „бо га ти вје ром“ (Јак. 2, 5). 

За бри гу о си ро ма си ма у ра ној цр кви са зна је мо од Па вла, ко ји спо ми-

ње и ва тре но за го ва ра при ку пља ње при ло га за си ро ма хе (Рим. 15, 26; 

Гал. 2, 10). Ста ра ње за њих Па вле убра ја у за дат ке ко ји су му да ти од 

стра не апо сто ла са бра них у Је ру са ли му (Гал. 2, 10).4 Иа ко се по јам не 

ја вља у Дје ли ма апо стол ским, из свје до чан ства о је ру са лим ској цр кве 

у ко јој су еко ном ске раз ли ке ме ђу ње ним при пад ни ци ма у цје ло сти 

по ни шта ва не, дâ се за кљу чи ти да је бри га за си ро ма шне би ла са став ни 

дио иден ти те та ове за јед ни це.5

Прем да се не мо же по ву ћи ап со лут на раз ли ка из ме ђу πτωχός и 

πένης, на чел но се да за кљу чи ти да тер мин πτωχός у ра но хри шћан-

ским тек сто ви ма по пра ви лу озна ча ва про сја ка ко ји жи ви на ули ци, 

без до ма и има ња, оби та ва ју ћи на са мим мар ги на ма дру штве ног жи-

во та. С дру ге стра не, πένης озна ча ва оно га ко је на про сто си ро ма шан, 

без има ња ко је би му обез би је ди ло ста бил на при ма ња, али не и без од-
ре ђе них при хо да ко је сти че соп стве ним (по пра ви лу те шким) ра дом. 

По ред то га, ка ко нам об ја шња ва Ори ген, а по том и Ва си ли је Ве ли ки, 

пр ви по јам мо же да озна ча ва оно га ко се стро по штао низ дру штве ну 
ље стви цу из гу бив ши бо гат ство и има ње, док се дру гим озна ча ва онај 
ко је при мо ран да се осла ња на руч ни рад и над ни че ње ка ко би пре жи-

вио.6 Пи тер Бра ун ука зу је да је ста но ви те раз ли ке мо гу ће ус по ста ви ти 

4 Да је бри га за си ро ма хе би ла си сте мат ски ор га ни зо ва на по ка зу је Pe tros Vas si li a-
dis, „equ a lity and Ju sti ce in Clas si cal An ti qu ity and in Paul: The So cial Im pli ca tion of the 
Pa u li ne Col lec tion“, SVTQ 36 (1992): 51–59.

5 Де та љан при каз исто ри је и те о ло ги је овог пој ма у но во за вјет ним тек сто ви ма, 
као и у пе ри о ду при је и на кон њи хо вог на стан ка, ви ди у The The o lo gi cal Dic ti o nary of 

the New Te sta ment, прир. Ger hard Fri e drich, прир. и прев. Ge of frey W. Bro mi ley (Grand 

Ra pids, MI: WM. B. eerd mans Pu blis hing Com pany, 1968), 6: 885–914.
6 Ори ген, Frag men ta in Psal mos 11.6 (PG 12: 1201B); Ва си ли је Ве ли ки, Re gu lae bre

vi us trac ta tae 262 (PG 31: 1260C). Ви ше о ово ме код Su san R. Hol man, The Hun gry Are 
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и из ме ђу си ро ма ха по је ди нач них гра до ва. Та ко је си ро ма штво у Ка па-

до ки ји по пра ви лу би ло узро ко ва но ван ред ним окол но сти ма — су шом 

и по то њим оскуд ним же тва ма — док је у Ан ти о хи ји, из ко је Зла то у сти 

по ти че, оно би ло „угра ђе но у са ме струк ту ре град ског жи во та“.7

По зна та сту ди ја Су зан Хол ман The Hun gry Are Dying: Beg gars and 

Bis hops in Ro man Cap pa do cia уве ли ко је до при ни је ла са вре ме ном ра зу-

ми је ва њу од но са цр кве них за јед ни ца пр ва че ти ри ви је ка пре ма си ро-

ма си ма. Као што је ова сту ди ја за слу жна за уво ђе ње но ве пер спек ти ве 

за ра зу ми је ва ње при ро де со цио-еко ном ских од но са у цр кве ној за јед-

ни ци ра ног па три стич ког пе ри о да, све ти оци су за слу жни за чи ње ни цу 

да су, ка ко Хол ман на во ди, ову дру штве ну ка те го ри ју уз ди гли из ано-

ним но сти и не пре по зна тљи во сти и да ли јој ви дљи вост у сво јим бе сје-

да ма. Они ко ји су би ли без и ме ни и не ви дљи ви за очи и уши сво јих са-

вре ме ни ка, иа ко су се мо гли су сре сти на сва ком ко ра ку, са да до би ја ју 

цен трал но мје сто у број ним бе сје да ма ко је по зи ва ју на до бро чин ства 

пре ма овом дру штве ном сло ју.8 Та ко је Гри го ри је Ни ски, из ме ђу оста-

лих, у сво јој чу ве ној бе сје ди о љу ба ви пре ма си ро ма шни ма, го во ре ћи о 

по сту уз ди гао по ма га ње си ро ма шних на ни во аскет ског иде а ла. Осла-

ња ју ћи се на ри је чи про ро ка Иса и је (Ис. 58, 4–7) све ти тељ је ука зао 

шта је истин ски пост. Не не ги ра ју ћи по тре бу за тје ле сним уз др жа њем, 

он ис ти че да је пра ви сми сао по ста ипак са др жан у про роч ким ри је-

чи ма ко је на во ди: „А ни је ли ово пост што иза брах: да раз ве жеш све зе 

без бо жно сти, да раз дри је шиш ре ме ње од бре ме на, да от пу стиш по тла-

че не, и да из ло ми те сва ки ја рам? Ни је ли да пре ла маш хљеб свој глад-

но ме, и си ро ма хе прог на не да уве деш у ку ћу? Кад ви диш го ла, да га 

одје неш, и да се не кри јеш од сво га ти је ла?“ (Ис. 58, 6–7).9

По зи ва ње на чо вје ко љу бље, ме ђу тим, ни је би ла са мо ствар при-

год не цр кве не ре то ри ке. Спо ме ну ти све ти оци, али и цр кве ни је рар си 
су за слу жни за из у ми је ва ње си сте мат ске бри ге за по тре би те ко ја је 
до би ла сво је ин сти ту ци о нал не окви ре. Нај по зна ти ји при мјер свка ко 

Dying: Beg gars and Bis hops in Ro man Cap pa do cia (Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2001), 
5–6. За исту раз ли ку у је вреј ском кон тек сту ви ди Gil das Ha mel, Po verty and Cha rity in 

Ro man Pa le sti ne (Ber ke ley: Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1990), 164–177.
7 Пи тер Бра ун, Те ло и дру штво: му шкар ци, же не и сек су ал но од ри ца ње у ра ном хри

шћан ству (Бе о град: Клио, 2012), 378.
8 Hol man, The Hun gry are Dying, 59; о че му је ра ни је пи сао и Mic hael De Vin ne, 

The Advo cacy of Empty Bel li es: Epi sco pal Re pre sen ta tion of the Po or in the La te Ro man Em

pi re (PhD diss., Stan ford Uni ver sity, 1995). Ви ди и Ric hard Finn, „Por traying  the po or: 
de scrip ti ons of po verty in Chri stian texts from the la te Ro man em pi re“ у Po verty in the 

Ro man World, прир. Mar ga ret At kins, Ro bin Os bor ne (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver-
sity Press, 2006), 130–144.

9 Гри го ри је Ни ски, De be ne fi cen tia (PG 46: 457).



642

Теолошки погледи / Theological Views LIII (3/2020)

пред ста вља „Ва си ли ја да“ Све тог Ва си ли ја Ве ли ког. Ова пр ва бол ни-

ца ко ја је ну ди ла бес плат ну про фе си о нал ну ње гу и смје штај за све 

ко ји ма је то би ло по треб но, та ко ђе је са др жа ла и при хва ти ли ште за 

стран це, као и јав на ку хи ња за си ро ма хе.10 

Ре то ри ка епи ско па и ин сти ту ци о нал на бри га Цр кве за си ро ма хе 

за слу жне су ду бо ку тран сфор ма ци ју мо де ла дру штва и уло ге јав ног 

до бро чин ства у ње му, ко ја се од и гра ла из ме ђу 4. и 7. ви је ка. Ка ко је 

по ка зао Пи тер Бра ун, грч ко-рим ски мо дел вр ше ња јав них дје ла на ко-

рист ши ре за јед ни це (што је из вор но озна ча ва ла ри јеч λειτουργεία) 

— по пут ре ци мо из град ње нео п ход них ин фра струк тур них обје ка та 

или спон зо ри са ња за бав них са др жа ја — с вре ме ном је про ми је нио 

фо кус и пре тво рио се у ста ра ње за си ро ма шне. Та ко, љу бав пре ма 

си ро ма си ма по ста је но ва гра ђан ска вр ли на, упра во за хва љу ју ћи хри-

шћан ским епи ско пи ма ко ји су спрам њих пре у зе ли уло гу па тро на, 

за штит ни ка и по кро ви те ља.11 У овом про це су, јед ну од кључ них уло га 

играо је упра во Јо ван Зла то у сти.

2. 

Од нос пре ма про сја ци ма у до ба Јо ва на Зла то у стог, ка ко у Ан ти о-

хи ји та ко и у Ца ри гра ду, ни је се мно го раз ли ко вао од оно га ко ји мо же-

мо да пре по зна мо у вре ме ну у ко ме са ми жи ви мо.12 Њи хо ве мол бе код 

про ла зни ка би по пра ви лу на и ла зи ле на од би ја ње, сум њи че ни су да се 

ба ве кри ми нал ним рад ња ма и да пре про да ју до бра ко ја им се да ру ју, а 

уко ли ко се ра ди ло о мла ђим и рад но спо соб ним осо ба ма оп ту жи ва ни 

су да су ли је ни итд. Не га тив ној ре пу та ци ји до при но си ла је и чи ње ни ца 

да су си ро ма си че сто на би зар не на чи не иза зи ва ли са ми лост, би ло ла-
кр ди ја шким по на ша њем у лак шем слу ча ју, или на но се ћи озлије де се-

10 Vi vian Nut ton, „From Ga len to Ale xan der, Aspects of Me di ci ne and Me di cal 

Prac ti ce in La te An ti qu ity“, Dum bar ton Oaks Pa pers, Vol. 38, Sympo si um on Byzan ti ne 

Me di ci ne (1984): 1–14.
11 Pe ter Brown, Po verty and Le a der ship in the La ter Ro man Em pi re (Ha no ver, NH: Uni-

ver sity Press of New en gland, 2002).
12 За оп се жан пре глед Јо ва но вог од но са пре ма си ро ма си ма ви ди ра до ве Вен ди 

Ме јер: Wendy Mayer, „Po verty and So ci ety in the World of John Chryso stom“ у So cial 

and Po li ti cal Li fe in La te An ti qu ity, прир. Wil li am Bow den, Adam Gut te rid ge, и Car los 
Mac ha do (Le i den: Brill, 2006), 465–484; Wendy Mаyer, „Po verty and Ge ne ro sity to ward 
the Po or in the Ti me of Chryso sto me“, у We alth and Po verty in Early Church and So ci ety, 

140–158; Wendy Mayer, „John Chryso sto me on Po verty“ у Pre ac hing Po verty in La te 

An ti qu ity: Per cep ti ons and Re a li ti es, прир. Pa u li ne Al len, Bron wen Neil, Wendy Mayer, 
(evan ge lische Ver lag san stalt, 2009), 69–118.
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би или сво јој дје ци у оном те жем.13 Ге не рал но, на про сја ке се гле да ло 

као на по пу ла ци ју ко ја је не мо рал ног жи во та ко ји би ло да их је до вео, 

би ло да их одр жа ва у не за вид ном по ло жа ју у ко ме се на ла зе. Док су 

они ко је је не сре ћа си ро ма штва не вољ но за де си ла по сма тра ни са до-

зом пре зи ра, на оне ко ји су се до бро вољ но од ре кли бо гат ства гле да ло 

се бла го на кло но. Адре су ју ћи у сво јим бе сје да ма ове раз ли чи те пред-

ра су де ко је су де фи ни са ле од нос пре ма про сја ци ма, на ро чи то оних 

при ви ле го ва них сло је ва дру штва, Зла то у сти на сто ји да спе ре ља гу са 

њи хо вог име на.14 Та ко ђе, Зла то у сти на сто ји да пре у смје ри до на ци је 

ко је су би ле да ри ва не под ви жни ци ма и они ма ко ји су се у од ре ђе ној 

али не и пот пу ној мје ри од ре кли бо гат ства. Ка ко се да за кљу чи ти, ово 

је био вр ло рас про стра њен и ра до прак ти ко ван об лик фи лан тро пи је. 

Сто га у ви ше на вра та ин си сти ра на то ме да аске те тре ба да ри ва ти ис-

кљу чи во и са мо уко ли ко су они исто вре ме но и си ро ма си. Оно што је 

истин ски ва жно је сте по ма га ње си ро ма ха, а не ду хов ни ка.15

Зла то у стов уче ста ли го вор о ми ло ср ђу пре ма си ро ма си ма иза-

зи вао је по не кад и не га тив не ре ак ци је и ири ти рао ње го ве слу ша о це, 

или ма кар по је ди не бо га та ше ме ђу њи ма.16 То ме је за си гур но до при-

но си ло и то што је Јо ван твр дио да је бо гат ство као та кво уко ри је-

ње но у не прав ди, те да не ма ча сти у ње го вом по сје до ва њу.17 Иа ко 

по се би ни је гри јех, оно то по ста је он да ка да се не ди је ли са они ма 

ко ји га не ма ју ни у тра го ви ма.18 Баш као што је ње го вим слу ша о ци ма 

у Ца ри гра ду по не ка да не схва тљи во би ло ње го во пре ко мјер но ин си-

сти ра ње на бри зи за си ро ма хе, Јо ва ну је не појм љи ва би ла сво је вр сна 

ин ди фе рент ност хри шћа на пре сто ни це спрам њи хо вих бли жњих. У 

Ан ти о хи ји из ко је је до шао, цр ква је има ла си сте мат ски раз ви јен со-

ци јал ни рад ко ји је био фи нан си ран од при хо да ко је је ре дов но уби-
ра ла од сво јих ве ли ких има ња. Уз цр кве су по ди за не ку ће и згра де са 

хо сте ли ма за стран це, јав ним ку хи ња ма, бол ни ца ма и слич но. У Ца-

ри гра ду, ме ђу тим, чи ни се да је ви ше сред ста ва би ло усмје ра ва но у 
епи скоп ски двор не го ли у јед ину бол ни цу ко јом је цр ква рас по ла га-
ла. Ка ко њо ме ни из бли за ни су мо гле би ти на ми ре не по тре бе пре сто-

не по пу ла ци је, Јо ван је дао да се са гра ди не ко ли ко но вих, ви ше стру-

ко ума њив ши бу џет свог дво ра. На мје ра вао је, та ко ђе, да уста но ви 

13 Бра ун, Те ло и дру штво, 378.
14 Wendy Mаyer, „Po verty and Ge ne ro sity to ward the Po or in the Ti me of Chryso sto-

me“, у We alth and Po verty in Early Church and So ci ety, 140–158.
15 Јо ван Зла то у сти, Ho mi li ae in epi stu lam ad Phi lip pen ses 1 (PG 62:188, 29–48).
16 Јо ван Зла то у сти, Hom. 1 Cor. 30.5 (PG 61:256).
17 Јо ван Зла то у сти, Hom. 1 Tim. 12.3–4 (PG 62:562–63).
18 Јо ван Зла то у сти, Hom. 1 Cor. 13.5 (PG 61:113).
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ко ло ни ју за ле про зне из ван зи ди на гра да, што је на и шло на же сто ко 

про ти вље ње ве ле по сјед ни ка на чи јем има њу је про је кат тре ба ло да 

бу де ре а ли зо ван. Сто га су ови мо гли да одах ну ка да је ова иде ја за вр-

ши ла у про гон ству, за јед но са ца ри град ским ар хи е пи ско пом.19

По гле дај мо са да на ко ји на чин Јо ван кон стру и ше сли ку си ро ма-

ха као дру гог ол та ра на ко ме смо, на по ре до са оним цр кве ним, по-

зва ни да слу жи мо.

3.

У сво јој 20. оми ли ји на Дру гу по сла ни цу Ко рин ћа ни ма20 Јо ван по-

ис то вје ћу је „не ис ка за ни дар“ на ко ме Па вле бла го да ри Бо гу (2. Кор. 

9, 15) са ми ло ср ђем. Он обо га ћу је ка ко оно га ко ји ово ми ло ср ђе чи ни 

та ко и оно га ко ји га при ма. Од вра ћа ју ћи сво је слу ша о це од ма ка кве 

не у мје ре но сти у је лу, пи ћу и љу ба ви пре ма нов цу, Зла то у сти усмје ра ва 

њи хо ву па жњу на то да по сто ји је дан дру га чи ји ол тар, на ко ме су при-

зва ни да слу же Бо гу. Ус по ста вља ју ћи ве зу са ста ро за вјет ном ски ни јом, 

Зла то у сти ука зу је на ста но ви ту слич ност, али и раз ли ку. Док је ски ни-

ју по ди гао Ве се ле ил, овај ол тар по ди гао је сам Бог. С дру ге стра не, и 

јед но и дру го су све ти ње над све ти ња ма ко ји ма при сту па мо у тај но сти 

— ма кар то, па ра док сал но, чи ни ли и јав но. То ће ре ћи, уко ли ко се ми-

ло ср ђе не чи ни ка ко би би ло ви дљи во дру гим љу ди ма, он да чак и ка да 

то је сте, оно оста је тај но, при че му алу ди ра на за по ви јест да се до бро-

чин ства чи не тај но, ка ко би би ла уз вра ће на јав но (Мт. 6, 4). 

Овај ол тар се на раз ли чи те на чи не кон тра сти ра ка ко са ста ро за-

вјет ним та ко и са но во за вјет ним ол та ром. Док су ови пр ви са чи ње-

ни од ка ме на, овај дру ги је „са чи њен од сло ве сних ду ша“, „од са мих 
удо ва Хри сто вих“. Док се на цр кве ни ол тар по ла же Хри сто во ти је ло, 
овај ол тар је сте то „са мо ти је ло Го спод ње“. Ова су прот ност осно ва 

је за Зла то у сто во ве ли ча ње си ро ма ха као „још чу де сни јег“ и „див ни-

јег“ ол та ра не го што је онај на ко ме се са вр ша ва ев ха ри сти ја. На ста-

вља ју ћи по ре ђе ње, ца ри град ски ар хи е пи скоп го во ри о жр тви ко ја се 
при но си на јед ном и на дру гом ол та ру. На пр вом, све ште ник при зи ва 

Ду ха ри је чи ма, док сва ки вјер ник има при ли ку да га на дру гом при-

19 Ru dolf Brändle, „This Swe e test Pas sa ge: Mat thew 25:31–46 and As si stan ce to 
the Po or in the Ho mi li es of John Chryso sto me“, 131–132, у We alth and Po verty in Early 

Church and So ci ety, 127–139.
20 In ep. II ad Cor. ar gum. et hom. 20 (PG 61: 535–540). Срп ски пре вод ове бе сје де 

са ен гле ског у Све ти Јо ван Зла то у сти, „Оми ли ја на Дру гу по сла ни цу Ко рин ћа ни ма“, 
прев. Дра жен Ту па ња нин, Ви до слов 27, бр. 1 (2020): 19–25.
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зо ве сво јим дје ли ма ми ло ср ђа. На ста ро за вјет ном ол та ру при но ше на 

је крв на жр тва, а на цр кве ном ол та ру при но си се бес крв на у ви ду ев-

ха ри стиј ских да ро ва. На овом пак ол та ру, при но си се жр тва ми ло ср-

ђа ко ја је „ми ли ја од би ло ко је дру ге до бро те“. Кâд и ми о ми рис овог 

дру гог ол та ра је су хва ла и бла го дар ност оно га ко ји при ма до бро чин-

ства, и они се уз ди жу до и из над не бе са. Сто га Зла то у сти по зи ва сво је 

слу ша о це да ви де ка ко овај ол тар „по сву да ле жи на ули ца ма и тр жни-

ца ма“ и апе лу је: „сва ко га ча са на ње му мо жеш да при не сеш жр тву“. 

Ако већ по шту је мо онај ол тар ко ји је од ка ме на и при ма ти је ло Хри-

сто во, тим при је смо у оба ве зи да по шту је мо овај ко ји сам је сте ти је-

ло Хри сто во. Та ко, за кљу чу је да кад ви ди мо си ро ма ха или про сја ка, 

тре ба да зна мо да ви ди мо ол тар на ко ме тре ба да при не се мо жр тву 

до бро чин ства и ми ло сти ње, ка ко би смо та ко за до би ли (бу ду ћа) до бра 

кроз ми лост и љу бав пре ма „љу ди ма на шег Го спо да Ису са Хри ста“. 

Онај ко ји ово чи ни, ти ме по ста је „све ште ник оно га све штен ства ко-

је до но си ве ли ку на гра ду“. Иа ко не но си оде жду ни ти ви је нац, та кав 

се обла чи у оде жду „све ти ју од ових све ште них оде жди и по ма зан је 

уљем ко је се не са сто ји од ма те ри јал них еле ме на та, већ је из ли ве но 

Ду хом, и но си ви је нац ми ло сти“ (Пс. 102, 4).

Ово ни је је ди ни слу чај у ко ме Зла то у сти си ро ма хе по ис то вје-

ћу је са ти је лом Хри сто вим. У ту ма че њу јед ног од ње му оми ље них 

је ван ђељ ских одје ља ка, Мт. 25, 31–46,21 он ис ти че да је сам Хри стос 

утвр дио од нос иден ти те та из ме ђу свог и ти је ла си ро ма ха ка да је ка-

зао „оглад њех и не да до сте ми да је дем; ожед њех и не на по ји сте ме“ 

(Мт. 25, 42) и „кад не учи ни сте јед но ме од ових нај ма њих, ни ме ни 

не учи ни сте“ (Мт. 25, 45). Из при че шћа Хри сто вим ти је лом у ев-

ха ри сти ји Јо ван из во ди им пе ра тив по мо ћи овом „дру гом“ ње го вом 

ти је лу. Ни овог пу та не про пу шта да утвр ди да је овај дру ги храм 
пре те жни ји не го ли цр кве ни храм. По ред то га, бе сје ду за кљу чу је 
оди ста кре а тив ним ту ма че њем ра ни је на ве де не Хри сто ве из ре ке да 

си ро ма хе, за раз ли ку од ње га, има мо сваг да са со бом (Мк. 14, 7). 

Си ро ма си ни су не ко ко је дру ги у од но су на Хри ста ка ко ме тре ба 
да усмје ри мо сво ју па жњу и до бра дје ла. Они су Го спод сам, та ко 

да ка да Хри стос ве ли да ње га не ма мо сваг да са со бом, он за пра во 

ка же да је он тај си ро мах ко ји је са мо при вре ме но с на ма — то ком 

на шег зе маљ ског жи во та. За то смо у оба ве зи да ис ко ри сти мо је ди ну 

при ли ку ко ју има мо да му по мог не мо.22 На дру гом мје сту, за Јо ва на 

21 У ње го вим дје ли ма сре ће мо око 170 ци та та и 220 алу зи ја на ове сти хо ве. Ru dolf 
Brändle, „This Swe e test Pas sa ge“, 132.

22 Јо ван Зла то у сти, In Mat. Hom. 50 (PG 58:501–510); Ru dolf Brändle, „This Swe e-

test Pas sa ge“, 133–135.
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као да се про ду жа ва Хри стов до мо строј спа се ња ње го вим пре у зи ма-

њем об лич ја про сја ка и си ро ма ха. Не са мо да је под нио стра да ње и 

смрт на крсту, не го је са да пре у зео још и да бу де си ро мах, стра нац 

и про сјак. И ово ње го во стра да ње зби ва се, као и оно на кр сту, ра ди 

на ше га спа се ња, јер нам омо гу ћа ва да му при тек не мо у по моћ и на 

тај на чин за до би је мо спа се ње.23

У ту ма че њу Мт. 25, 31–46, Зла то у сти уво ди још јед но ва жно по-

ре ђе ње ко је учвр шћу је ико нич ни од нос из ме ђу бли жњих и ол та ра — 

оно из ме ђу ску по цје них цр кве них са су да и си ро ма шних „удо ва Хри-

сто вих“. Злат ни са су ди нам ни су од по мо ћи уко ли ко Хри сто во ти је ло 

стра да од не ма шти не. На го ти је ло си ро ма ха кон тра сти ра но је са зла-

том по кри ве ном хра мов ном тр пе зом.24 Сим бо лич ка ко ре ла ци ја из ме-

ђу ску по цје них са су да и ти је ла си ро ма ха у оску ди ци пре тво ри ће се у 

еко ном ску раз мје ну у вре ме ну на кон Јо ва на Зла то у стог. Та ко код Со-

кра та чи та мо о епи ско пу Ака ки ју с по чет ка пе тог ви је ка ко ји је про дао 

ол тар ске са су де ка ко би от ку пио се дам хи ља да пер сиј ских за ро бље ни-

ка ко ји су уми ра ли од гла ди. На кон што их је осло бо дио и на хра нио, 

от пу стио их је да се вра те на траг у Пер си ју.25

Зла то у сто ва бри га за си ро ма хе му ни је до ни је ла са мо љу бав уни-

же них и мар ги на ли зо ва них сло је ва дру штва, већ и срд њу и пре зир 

оних при ви ле го ва них. Шта ви ше, пре ма ње го вом би о гра фу Па ла ди ју, 

упра во је је дан чин ми ло ср ђа за по чео про цес ко ји ће ре зул то ва ти ње-

го вим из гнан ством. Спор из ме ђу Те о фи ла Алек сан дриј ског и Јо ва на 

Зла то у стог ко ји ће се за вр ши ти про тје ри ва њем по то њег, за по чео је, 

ка ко Па ла ди је ве ли, чи ном све ште ни ка Иси до ра. Овај је без зна ња 

Те о фи ла, свог над ле жног епи ско па, од до на ци ја јед не бо га те же не 

дао да се ку пи одје ћа си ро ма шним же на ма Алек сан дри је, као што је 

она и зах ти је ва ла. Ка да је чуо за то ка ко је утро ше на бо га та до на ци ја 
цр кви, Те о фил је хтио да прог на из цр кве Иси до ра, те је овај по тра-
жио по моћ код ни триј ских мо на ха. Алек сан дриј ски ар хи е пи скоп се 

по том об ру шио на ове мо на хе, оп ту жу ју ћи их за ори ге ни зам.26 По др-

шка ко ју је Јо ван пру жио мо на си ма оп ту же ним за ори ге ни зам уве ла 
га је у кон фликт са Те о фи лом ко ји се, као што је до бро по зна то, за вр-

шио ње го вим про гон ством.

23 Јо ван Зла то у сти, Hom. Rom. 16 (PG 60: 547–548); Ru dolf Brändle, „This Swe-

e test Pas sa ge“, 135–136. У ко јој мје ри је ми ло ср ђе схва та но као ди рект но сред ство 
спа се ња ви ди код Ro man Gar ri son, Re demp ti ve Alm sgi ving in Early Chri sti a nity (Shef fi-
eld: Shef fi eld Aca de mic Press, 1993).

24 Јо ван Зла то у сти, In Mat. Hom. 50 (PG 58: 509).
25 Со крат, HE 7.21 (PG 67: 1481–1486).
26 Па ла ди је, Dial. 6 (PG 47: 21–23).
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За кљу чак

Вра ћа ју ћи се на пи та ња с по чет ка, из Зла то у сто вог ре то рич ке кон-

струк ци је сли ке си ро ма ха, али и из ње го ве па стир ске прак се, мо гло би 

се из ву ћи не ко ли ко за кљу ча ка ко ји мо гу би ти од зна ча ја за да на шњу 

си ту а ци ју с ко јом смо се то ком пан де ми је Ко ви да-19 су о чи ли. 

Нај при је, ва ља кон ста то ва ти да је на сим бо лич ком ни воу мо гу-

ће по ис то ви је ти ти бри гу за си ро ма шне са бри гом за бли жње ко ји ма је 

по моћ нео п ход на. Ка да Зла то у сти го во ри о „си ро ма си ма“ че сто и сам 

под ра зу ми је ва раз ли чи те ка те го ри је по тре би тих: про сја ке, си ро ма шне, 

удо ви це, стран це, бо ле сне итд. Сто га би се у јед ном ши рем сми слу мо-

гло твр ди ти да за ње га, као и за нас да нас, си ро ма шни сим бо ли зу ју све 

бли жње, од но сно сва ког дру гог чо вје ка, а на ро чи то оног ко га је за де си ла 

ка ква не во ља. Оту да би се да ло за кљу чи ти да је ста ра ње за дру го га јед на-

ко ва жно, а пре ма Зла то у стом че сто и ва жни је, од ста ра ња за ол тар. На 

кра ју кра је ва, ка ко нас он увје ра ва, ол тар је свет уто ли ко што се на ње га 

по ла же Хри сто во ти је ло, док наш бли жњи је сте то са мо ти је ло. 

Стал но слу же ње бли жњи ма кроз са свим кон крет не об ли ке по мо ћи 

у њи хо вој не во љи, дакле, јед на ко је ва жно ко ли ко и слу же ње ко је Бо гу 

при но си мо у цр кви. Не до ста так овог дру гог или ње го во огра ни ча ва ње 

раз ли чи тим мје ра ма, мо гло би се твр ди ти, мо же се на док на ди ти кроз 

овај пр ви об лик слу же ња љу ди ма. Уко ли ко се већ су о ча ва мо са чи ње-

ни цом да не мо же мо да слу жи мо Бо гу у цр кви, мо же мо да му слу жи-

мо на ули ци, бол ни ца ма, у ста но ви ма, при хва ти ли шти ма, ком ши лу ку 

или би ло гдје дру гдје, по ма жу ћи они ма ко ји ма је по треб на по моћ а са 

ко ји ма се сам Хри стос по ис то вје ћу је, ка ко нас Зла то у сти увје ра ва.27 

Та ко ђе, им пе ра тив овог слу же ња нас упо зо ра ва да мо ли тва пред 
ол та ром не мо же да се од ви ја на уштрб до бро чин ства пре ма љу ди ма. 

Су о че ни са мје ра ма за ко је нам се че сто чи ни да угро жа ва ју наш бо-

го слу жбе ни ком фор, мо же мо се за пи та ти: да ли би овај у да тој си ту-
а ци ји угро жа вао на шег бли жњег и ње го во здра вље? Уко ли ко је од го-
вор по зи ти ван, он да не ма сум ње да би та ква вр ста бо го слу же ња би ла 

су прот на оној рав но те жи ко ју Зла то у сти ус по ста вља из ме ђу слу же њу 

два ма ол та ри ма. Очу ва ње ове рав но те же за да так је ко ји је ка ко у вре-
ме ни ма у ко ји ма је Зла то у сти про по ви је дао, та ко и у до ба пан де ми је 

с ко јом се да нас су о ча ва мо, остао не про мје њив.

27 За са вре ме но гле ди ште на со ци јал но ста ра ње Цр кве ви ди Раст ко Јо вић, Ди на

ми ка хри шћан ског иден ти те та (Бе о град: Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, 2018), 

на ро чи то 99–146.
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‘al Tar mo re won dro uS even 
Than ThiS which we now uSe’

ST John chrySo STo me  
and ca re for The ne ig hbo ur

An drej Jef tić
Fa culty of Ort ho dox The o logy

Uni ver sity of Bel gra de

Bel gra de

Sum mary: The pa per analyzes the ima ge used by St 

John Chryso stom in his in ter pre ta tion of 2Cor. 9: 15, in 

which he com pa res the po or with the church al tar. The 

over vi ew pro vi ded he re with of the Chri stian hi story of the 

re fe ren ces of the term ‘po or’ (πτωχός) and his/her ro le in 

the li fe of the Church, pro vi des the con text for un der stan

ding Chryso stom’s ana logy and his par ti cu lar rhe to ri cal 

and prac ti cal re la ti on ship with this so cial ca te gory. Wit hin 

the in ter pre ta tion of the the o lo gi cal im pli ca ti ons of his po

si tion in the pre sent con text, so me re spon ses are of fe red to 

the chal len ges which the fa ith ful are fa cing ca u sed by the 

pan de mic of the di se a se ca u sed by the co ro na vi rus and the 

ac com panyin g re stric ti ons in the li fe of wor ship.

Key words: St John Chryso sto me, al tar, the po or, ne ig

hbo ur, cha rity.


