




Стари многобожачки народи, као и антички философи, нису 
знали за Бога као личност. Они нису под личношћу подразумева-
ли оно што ми данас схватамо; конкретно (стварно, уочљиво), 
слободно и непоновљиво биће. Стари јелински (грчки) философи 
су Бога поистовећивали са природом. Оно што вечно постоји 
јесте природа, па је и Бог безлична природа. Из те природе 
све потиче и у њу се све поново враћа. Конкретна бића, која се 
рађају из природе, пролазни су феномени (појаве). Конкретна 
бића, међу којима су богови и људи, и кад постоје, за старе 
јелинске философе не постоје вечно. Пролазна су. Рађају се и 
умиру. Оно што вечно постоји то је природа. Природа и бића 
која се рађају из природе само су две стране једне реалности 
(стварности), слично једној стрмини коју посматрамо и коју 
можемо назвати узбрдицом или низбрдицом, у зависности од 
тога с које тачке је посматрамо. И у једном и 
у другом случају реч је о једној истој 
реалности, о једном бићу.

Ако су стари јелински фило-
софи, као на пример Платон, го-
ворили о Богу као личности, под 
тим нису подразумевали једно 
конкретно и апсолутно слободно 
биће, независно од природе света, 
већ су га посматрали у контексту 
света. Бог и свет једно су по при-
роди. Нити свет може постојати без 
Бога, нити пак, Бог може постојати 
без света. Бог као конкретно биће 
није се могао замислити као биће 
које стоји наспрам света. Он је, као 
сва остала конкретна бића, део опште 
природе, део света.

Исто је важило и за људе. И они су 
били део света, или тачније, људи и 
свет су по природи били једно те исто. 
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То значи да људи, као конкретна и слободна бића, нису могли 
то да буду због тога што њихово постојање није зависило од 
њихове слободе, већ од закона природе којој су припадали и 
која је, на основу схватања старих философа постојала пре њих 
и постојаће и после њих. Речју, за старе грчке философе, све 
што је постојало, постојало је по нужности природе, која је 
била непроменљива. Људи се рађају из једне безличне природе 
и умиру, тј. нестају у тој истој безличној природи зато што то на-
лажу њени непроменљиви, вечни закони. Све што је конкретно 
пролази, нестаје, само безлична природа остаје.

Но, и поред тога, човек се није мирио са својом судбином; 
он је хтео да буде конкретно и слободно биће и да као такав 
постоји вечно, што указује да он по својој природи тај захтев 
носи у себи. Зато што је икона Божија. Ово најбоље одсликавају 
старе грчке трагедије. У њима човек жели да буде слободно биће, 
да не живи на основу закона које му диктира општа природа, 
него по својој вољи. То, међутим, није било могуће на основу 
тадашњих схватања, што и трагедије показују. Штавише, човек 
је у трагедијама, због самог тог свог покушаја да буде конкретна 
и слободна личност, бивао сурово кажњаван од стране богова, 

који су поистовећивани са законима природе. 
Отуда су стари Грци из жеље да буду 

слободна бића, макар и накратко, 
користили позориште и маскен-

бал. На дан маскенбала, као и 
у позоришту, људи су могли 

да се понашају слободно, 
да исмевају поредак света 
и саме богове, који су тај 
поредак оличавали. То су, 
међутим, радили под ма-
скама, сакривеног лица, 
да их богови не би пре-
познали и касније због 
тога кажњавали. Стари 

Јелини су на маскенбалима 
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и у позоришту окушали шта значи бити слободна личност, макар 
и накратко, али су тамо учили и да је то у суштини немогуће 
постићи. Зато што постоји једна непроменљива судбина за сва 
бића — и за богове и за људе, која управља свим што постоји.

Стари народи, дакле, нису знали за Бога као личност, као 
једно слободно биће, које може да промени природни ток 
ствари. Отуда се ни људи нису надали да ће они бити слободни 
у односу на непроменљиве природне законе. Јер, како је било 
могуће људима да буду слободне личности, ако су и сами богови 
безлични и нису слободни? 
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Личност је јединствено биће, које је слободно у свом постојању 
у односу на природне и друге законе. Схватање Бога као лич-
ности, онако како о личности данас говоримо, настало је као 
плод библијске вере у Бога.

Бог о коме говори Св. Писмо Старог Завета, тј. Бог у кога 
су веровали Јевреји као изабрани народ Божији, јесте Један. Тај 
Бог је једно вечно, конкретно и слободно биће, тј. личност. Јер, 
како он сам за себе каже: „Ја сам онај који јесам“. Бог овим 
потврђује да није једна безлична природа, виша сила, већ једно 
конкретно биће, које је слично човеку као личности. Јер, само 
човек као личност може за себе да каже: Ја сам оно што јесам, а 
не безлична природа.

Један Бог, у кога су веровали старозаветни људи, био је апсо-
лутно слободан у односу на свет и на све оно што постоји. Бог и 

свет су апсолутно два кон-
кретна и различита бића по 
природи. Бог предпостоји 
у односу на почетак по-
стојања света. Јер Бог је 
вечно биће, које нема ни по-

четак ни крај. Он је тај који 
је ни из чега створио свет и 

све што се види и не види. Све 
што постоји зависи од Божије 

слободе. Он сам постоји вечно 
и не зависи ни од кога. То значи 

да је Један Бог, у кога су веровали 
Јевреји, а касније су то прихватили 

и хришћани, нестворен, вечан, али 
као једно конкретно и апсолутно 
слободно биће, које ствара свет као 
друго и другачије биће у односу на 
себе и држи га у постојању. Јер, од 
његове воље зависи постојање ство-
реног света.
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Јеврејски народ, почевши од свог родоначелника Аврама, 
односио се према Богу као према личности. Аврам је познао да 
је Бог личност тиме што се слободно одазвао на његов позив 
да ступи с њим у заједницу слободе. Слично је то као кад ми 
ступимо у заједницу с другим човеком, слободно и из љубави, а 
он на тај начин постане за нас непоновљива и јединствена лич-
ност. Дакле, Бог је за Јевреје, којима се сам као свом изабраном 
народу открио преко Аврама и с којим је из љубави склопио 
заједницу слободе, био Један, вечан у свом постојању и то као 
конкретно и слободно биће, тј. јединствена личност. Он је Бог 
Аврама, Исака, Јакова, односно конкретна личност која се као 
таква познаје у заједници слободе и љубави с човеком. Јер, лич-
ност се препознаје само ако смо с њом у заједници љубави и 
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слободе. Бог је слободна Личност и Он је тај који је први ступио 
у заједницу слободе с човеком Аврамом и учинио је Аврама из-
абраним за себе. На овај начин човек Аврам је постао за Бога 
непоновљива личност. Одговоривши на понуђену заједницу 
слободно, Аврам је познао да је Бог конкретна личност, односно 
да је то његов, Аврамов Бог.

Три су елемента, дакле, која карактеришу библијску веру у 
Бога. Први, да је Бог Један и да је у односу на свет апсолутно 
слободан у свом постојању. Други, да је Бог творац света и да је 
он тај који својом вољом држи свет у постојању. Трећи, да се Бог 
познаје као јединствена и непоновљива личност у слободном, 
на љубави заснованом односу човека према њему. Мимо тог 
искуства, Бог се не може познати. 

-
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Хришћанско схватање Бога као личности темељи се на вери 
у Бога, кога нам је открио Исус Христос. 

И хришћани су, попут Јевреја, ве-
ровали у Једног Бога, о коме 

говори Св. Писмо Старог За-
вета. И за њих Бог не зави-
си од света и апсолутни је 
његов сведржитељ, тво-
рац неба и земље и све-
га што се види и не види. 

Све што постоји, Бог је сло-
бодно створио и слободно 

држи у постојању. Хришћани 
верују и у то да се Бог као 

личност једино открива 
у слободној заједници с 
човеком. Исус Христос 
је, међутим, у односу на 
јеврејско схватање Бога 
унео и једну новину. 
Та новина се састоји у 
томе што је за себе ре-
као да је Син Божији, 
који је рођен од Бога, 
односно да је и он Бог. 
То су његови ученици 
и следбеници прихва-

тили на основу онога 
што је Исус Христос 
чинио и како је жи-
вео, а посебно због 

његовог васкрсења из 
мртвих. Исус Христос 
је говорио да је он Син 
Божији који је од Бога 
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рођен и пре него што је постао човек. Исус Христос је у вечној 
заједници слободе и љубави с Богом и зато он најбоље познаје 
Бога као јединствену и непоновљиву личност. Речју, Исус Хри-
стос је открио свету да тај Један Бог, у кога и он верује и кога 
признаје за Бога, јесте његов Отац. Зато што је он рођен од 
Бога. Дакле, Један Бог, у кога верују хришћани, следећи Исуса 
Христа, јесте Бог Отац који вечно има Сина Исуса Христа; Бог 
и Отац Господа нашег Исуса Христа.
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Исус Христос нам је, такође, открио да Бог Отац, поред њега, 
који Син Очев, има и Светог Духа. Дух Свети исходи од Бога 
Оца. Дух Свети је својом делатношћу потврдио да је и он Бог, 
као што су Отац и Син, на основу чуда које је чинио, а посебно 
на основу онога што Он чини после васкрсења Исуса Христа 
из мртвих и његовог одласка од нас на небо. Истог тога Духа су 
Христови следбеници примили после вазнесења Христовог на 
небо и то су потврђивали чудима које су чинили његовом силом, 
а у име Христово.

Дакле, Један Бог, у кога верују хришћани као следбеници 
Господа Исуса Христа, јесте Отац, који има Сина, Исуса Христа 
и Светог Духа. Тачније, хришћански Бог је Света Тројица — 
Отац, Син и Свети Дух. Да ли су на овај начин хришћани пре-
стали да верују у Једног Бога, кога описује Стари Завет? Како је 
Бог Један а да је у исто време и Тројица? Како су на ово питање 
одговорили хришћански оци и учитељи Цркве? 

-

-

-

-



-

-

-



Хришћани су од почетка веровали у Једног Бога, чак и кад су 
исповедали да Један Бог Отац вечно има Сина и Светог Духа, тј. 
и приликом исповедања вере да је Један Бог Света Тројица. Како 
ово треба да разумемо, тј. да је Бог Један, иако је Света Тројица: 
Отац, Син и Свети Дух?

Бог је један зато што је Отац један. Црква исповеда веру у 
Једног Бога који је Отац. „Верујем у Једнога Бога Оца…“, кажу 
оци Првог Васељенског Сабора. Исповедање вере у Једног Бога 
Оца указује, међутим, да је Један Бог Отац биће заједнице. Отац 
не постоји сам. Чим постоји Отац, са њим истовремено постоје и 
Син и Дух. Јер име Отац указује на то да он има сина, тј. указује 
на заједницу са Сином. Без Оца, нема ни Сина, ни Духа. Где је 
Отац, тамо су Син и Дух. Будући да је Отац један, један је и Бог, 
иако је Света Тројица. Јер, Један Бог Отац постоји вечно, зато 
што постоје Син и Дух. Бог је Отац зато што има Сина и 
Духа. Јер ако нема Сина, коме је Отац? Ако нема 
Сина, онда нема ни Оца. Чим постоји 
Отац, одмах постоји и Син. Чим 
постоји Син, одмах 
постоји и Отац. Чим 

постоји 
Дух, 
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постоји и Отац тог Духа и Син. Бог 
је, дакле, један, Отац, али је биће 
заједнице, тј. истовремено 
је и Тројица — Отац, Син 
и Дух.

Бог Отац је начело, 
узрок постојања Бога 
као Свете Тројице. 
Свети оци су говори-
ли да свака суштина, 
па и божанска суштина, 
никад не постоји гола, 
без личности. Слично 
људској суштини, која 
једино постоји као кон-
кретне личности. По-
четак постојања није 
суштина, већ једна кон-
кретна личност. Колико 
год се враћали уназад, 
до почетног стадијума 
бића, не можемо даље 
од једне конкретне лич-
ности; у случају постојања људи не можемо даље од Адама као 
личности, од кога сви потичемо. Слично овоме, колико год се 
трудили да у Богу досегнемо до првог узрока постојања, не мо-
жемо даље од Бога Оца. Један Бог јесте Отац — једна конкретна 
личност, без које не постоји никаква божанска суштина. Без Бога 
Оца не постоји Бог. Син и Дух су од Оца.

Бог је, дакле, Један зато што постоји Један Бог Отац, а истов-
ремено је Један Бог биће заједнице — Света Тројица. Јер, Отац 
као личност не постоји без Сина и Духа.

Бог Отац вечно, слободно и из љубави, рађа Сина и исходи 
из себе Светог Духа. Бог Отац, Син и Свети Дух имају једну 
заједничку божанску природу. Јер онај који је рођен исте је при-
роде с оним који га је родио. Слично људима који, иако су раз-
личите личности, Марко, Милан, Милица, сви имају једну исту 
људску природу. Зато су они сви људи. Тачније, сваки од њих је 
човек зато што има исту људску природу. Међу собом се разликују 
као личности. Људске личности своју непоновљивост, тј. свој 
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лични идентитет, добијају из заједнице са 
другом личношћу. О томе сведочи наше 
искуство љубави према другом човеку. 
Кад неког заволимо, он онда постаје за нас 
посебно, конкретно и непоновљиво биће, 
постаје личност. И ми, такође, не можемо 
да замислимо себе без оног кога волимо.

Хришћански Бог је биће заједнице. 
Он јесте Један, али није сам. Бог је 

заједница личности: Оца и Сина и Све-
тог Духа. Божанске личности су у не-

раскидивом јединству и управо то 
јединство, које је утемељено на сло-
боди и љубави, ствара различитост 
личности. Слично нама људима: ко-

лико год више волимо другу личност, 
све смо ближе њој, у јединству с њом, 

и истовремено уочавајући њену и нашу 
различитост и непоновљивост. 
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Старозаветни праведници су Бога познали као личност 
на основу заједнице слободе и љубави с њим. То би, међутим, 
могло да се протумачи да Бог није сам по себи, вечна личност, 
већ да га људи чине таквим. Да ли је, међутим, тако? За разлику 
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од Јевреја, хришћани верују у Бога као Свету Тројицу: Оца, Сина 
и Светога Духа, које су свети оци именовали као три личности. 
Будући да Бог Отац вечно има Сина и Духа, он је самим тим и 
вечна личност, независно од људи и њихове заједнице с њим. 
Шта је личност за хришћане?

Личност је, према учењу светих отаца Цркве, а на основу 
откривења Бога као Свете Тројице, конкретно и слободно биће, 
које постоји као такво само у заједници слободе и љубави са дру-
гим конкретним бићем. Личности Свете Тројице су Отац, Син и 



Свети Дух. Бог Отац је личност зато што је у заједници слободе и 
љубави са Сином и Духом. Бог Отац слободно и из љубави рађа 
Сина и исходи Светог Духа и на тај начин су Син и Дух вечне 
и јединствене личности. И Син и Дух су, такође, у заједници 
слободе и љубави с Богом Оцем. Они га зову својим Оцем јер га 
воле. На овај начин и Бог Отац је вечна и јединствена личност, 
у заједници слободе и љубави са Сином и Духом. Без заједнице 
слободе и љубави, Отац, Син и Свети Дух не би били лично-
сти. Отац, што је иначе име за личност, не би био Отац да нема 
Сина. То исто важи и за Сина и Духа. Без заједнице са Оцем, не 
би било ни Сина ни Духа. Једно биће не може бити личност 
ако је само, ако није у заједници са другим бићем. Личност 

постоји једино у заједници са дру-
гом личношћу и то у заједници 

слободе и љубави.
Без слободе и заједнице с 

другим, не постоји личност. 
Слично нашем искуству: кад 
некога волимо, и то слобод-
но, без икаквог зато, он за 
нас постаје непоновљиво 

биће, личност без које ни 
ми не можемо да постојимо. 

У заједници љубави и слободе с 
другим и ми себе, такође, видимо 

као личност. Кад нас неко слободно 
воли, ми се тада осећамо као најважнији, 

као центар света, као јединствена личност. Бог 
је вечна личност зато што је Света Тројица, тј. зато што је 

заједница слободе и љубави Бога Оца са Сином и Духом. 
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Људи као личности су раздељени међу собом временски и по 
природи. Зато што су рођени у различита времена, неко пре, а 
неко касније, и зато што се приликом рођења деле од другог, од 
мајке и тиме стварају време и простор, у коме су удаљени један 
од другог. За разлику од људских личности, које су међусобно 
раздељене, и зато можемо говорити о многим људима, лично-
сти Свете Тројице су нераздељиве по времену и по природи и 
зато не можемо говорити о многим боговима. Бог Отац, Син 
и Свети Дух постоје изван времена и простора. То значи да 
су божанске личности временски и по природи нераздељиве 
међу собом. Никад не постоји Отац мимо Сина и Духа и обрнуто. 
Ако би се делили, онда би то значило да су створени и да нису 
постојали пре него што су настали. Међутим, тада Бог не би био 
Бог. Бог је вечан и нема почетак ни крај. Људске личности су 
створене и зато су оне временски и просторно раздељене међу 
собом. Између Милана и његових родитеља ствара се временска 
и просторна деоба приликом његовог рођења. Приликом рођења 
бића, његови родитељи су временски старији, постоје пре него 
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њихово дете. Ствара се, такође, и деоба простора, тј. природе, 
која делећи се на тај начин, ствара простор. Истовремено, рођење 
једног бића ствара почетак и деобу времена. Мајка, која је роди-
ла Милицу, временски постоји пре него што постоји Милица. 
Милан постоји касније у односу на своје родитеље. С Богом то 
није случај. Личности Оца, Сина и Светог Духа нису раздељене, 
ни временски, ни просторно. Зато што не постоји прво Отац сам, 
па касније рађа Сина, као што је то случај с нама људима. Иначе, 
Отац не би био вечан да и Сина нема вечно. Нити, пак, постоји 
просторна раздељеност између личности Свете Тројице. Чим 
постоји Отац, одмах постоје Син и Дух. Јер, Отац је Отац само 
у заједници са Сином и Духом. Бог је вечни Отац, јер кад не би 
био, онда не би био ни Бог. Пошто је, пак, Бог вечан, онда су и 
Син и Дух вечни и обрнуто. Будући, дакле, нестворен, Бог је 
један и нераздељив по природи, иако је Света Тројица.

Личности Свете Тројице су конкретна бића и разликују се 
међу собом. Њихова конкретност и разлика нису плод при-
родног дељења. То је разлика која настаје као израз јединства 
у слободи и љубави једне личности према другој. Отац је Отац, 
посебна и различита личност и од Сина и од Духа, зато што је у 
вечној заједници слободе и љубави са Сином и Духом. Исто то 
важи и за Сина и Духа.



За разлику од божанских личности, људске личности 
своју конкретност, тј. различитост, првенствено добијају 
дељењем од других. Стога, да би једна личност, једно биће, 
у људском искуству, било конкретно, оно то не може бити, 
пре него што је рођено. Бића се рађањем деле једна од дру-
гих. Отуда такав вид постојања изазива смрт у природи. 
Јер, смрт је пре свега, дељење, распадање. У Богу, међутим, 
то није случај. Рађање Сина Божијег од Оца не подразумева 
дељење, већ само различитост међу њима, која извире из 
њиховог јединства. Зато је Бог вечан, бесмртан. 
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