
Моћ и смисао 
 
 
„Све ми је дозвољено, али све не користи.“ (1. Кор 6, 12) 
 
 
Кретање (делање) је моћ. Циљ је смисао. Моћ је човеку дарована а смисао му је 
показан. Добро и зло стоје између њих, између моћи и смисла. Оно што их 
ствара између моћи и смисла јесте слобода, образ Божији у човеку. Ево нас пред 
парадоксом - слобода дарована човеку је заједничка особина, истинско почело 
непомирљивих супротности: добра и зла. Тајна њиховог разликовања и 
раздвајања налази се у осмишљавању моћи, у смислу.  

Слобода се по себи самој не може одредити ни као добро ни као зло, јер 
слобода је лишена сваке нужности. У противном она не би била слобода, већ 
морање. Дакле, не постоји ништа што би дефинисало слободу, већ она, слобода, 
омогућује да се дефинише све што постоји. Слобода много може, али 
словесност (логосност) одређује смисао. Користећи тај свој дар словесности, 
човек слободно твори дела достојна да се назову добра или зла. Бити слободан 
значи осмислити своје моћи на своје добро, на своју корист. Бити мудар, пак, 
значи препознати праву корист, истинско добро. 

 Бог је човеку показао смисао, човекову истинску корист: „Сведочим вам 
данас небом и земљом, да сам ставио пред вас живот и смрт, благослов и 
проклетство; зато изабери живот да будеш жив ти и семе твоје.“ (5. Мој 30, 19) 
А шта је прави смисао човековог постојања и делања, шта је „изабирање 
живота“? То је усмеравање дара словесности, моћи, ка томе да човек „поима и 
спознаје вечност Његову (Божију), да се, чувајући у себи ту подобност, никада 
не удаљи од правилног размишљања о Богу нити да отпадне од заједничког 
живота са светима; него да, имајући уза се благодат Божију, а поседујући и 
властиту силу добијену од Логоса Очевог, буде радостан и да општи са 
Божанством, те да живи корисним и уистину блаженим бесмртним животом.“, 
како то каже свети Атанасије Велики. Управо створивши човека кроз свог 
Логоса, кроз своју Мудрост, Сина свога, Бог је човеку дао способност да буде 
мудар и да поима смисао свог постојања. 

А свој смисао првосаздани човек је одређивао тако што је био  
„непостидно слободно окренут ка Богу и боравио међу светима, наслађујући се 
гледањем умствених ствари које су тамо биле и које је свети Мојсије сликовито 
назвао рајским вртом.“, каже даље свети Атанасије. Човек коме је смисао 
угледање и заједница са Богом, увиђа да није добро све оно што му је могуће 
чинити. Такав човек у својим моћима разликује мудрост и лудост, те чини само 
оно што је достојно мудрости и што га води смислу, што га води заједници са 
Творцем, са Извором његовог живота.  

Но, онај човек који је избрисао свог Творца као циљ и смисао свог 
живота, окреће се себи, својој индивидуалности.  Човек тако пада у заблуду и 
„злоупотребљава и само име добра.“  Окренут од поимања истинског добра, 
човек види „добро“ у нечем чега нема, у пролазности и пропадљивости. То 
незнање, тај промашај добра јесте промашај смисла постојања - грех. Грех је 
дакле незнање и уобразиља лажног постојања. Промашај смисла рађа зло „кога 
у почетку није било, него су људи касније стали да га изумевају и да га према 
себи образују.“ Зло је, дакле, људска измишљотина, последица непромишљене 
употребе дароване слободе, последица обесмишљавања дароване моћи. 



Одвојен од Бога, човек све што чини, чини ради неког свог „добра“. 
Један убица и лопов, кога ћемо сви углас осудити као злог, ипак има неко 
„добро“ као смисао свог (не)дела. Он то чини ради властитог „постојања“ или 
„постојања“ својих ближњих. Одвојен од Бога, човек не види други смисао осим 
телесног постојања и задовољства које тело пружа. Заваран тим лажним 
постојањем он је кадар да све учини, њега је страх да шта не изгуби. Сво његово 
зло није ради зла самог већ ради постојања, ради „добра“. Свети Атанасије то 
мудро закључује: „Обузети жељом за свакојаким и многим стварима, остварише 
и однос према њима, тако да се побојаше да их не изгубе. Због тога ступише у 
душу страх и брига и уживање и старање о смртним стварима...А опет, пошто 
жели, а не испуњава те своје жеље, научила је да убија и да чини 
неправду...Помислио је да уживање представља истинско добро; као када би 
неко, пореметивши умом, затражио мач којим ће напасти свакога ко му изађе 
пред очи, па то сматрао разборитим.“ 

Оваквом, лажном логиком човек налази оправдање за многа своја рђава 
дела: наркоманију, сексуалне изопачености, неумереност у храни и пићу. Из ове 
обесмишљене логике рађају се лаж, неверство, лицемерје, мржња, завист... А 
све ово човек чини мислећи да добро себи чини. И не осврће се више да ли је то 
што чини достојно човека, да ли други пати због тога. Правда се својом 
природом, својом моћи да чини. Човек је умислио да све што је у складу са 
његовом природом, све што је човеку могуће да уради, да је по себи и добро. 

Зато су мудре речи апостола Павла: „Све ми је дато, али све не користи.“ 
Ове речи требају да буду звезда водиља свакоме човеку који својом слободном 
вољом одлучи да следује Богу. Бог за њега тада постаје мерило по којему вага је 
ли нешто добро или зло, морално или неморално, лепо или ружно, нормално 
или ненормално, корисно или штетно, смисао или бесмисао. Заиста, само је Бог 
светлост која људском уму помаже да овакве појмове истински раздвоји и 
дефинише. Само је Бог светлост која растура мрак било каквог релативизма у 
њима. Ван Бога као мере, ван Бога као смисла, добро и зло престају да се 
разликују, ругоба постаје лепота а лудост се претвара у мудрост.   

Но, пред човеком стоји слобода да се одлучи за такво следовање. И наш 
Господ Исус Христос, проповедајући и саветујући људе, придруживао је тим 
саветима своје благе речи: „Ако хоћеш...“ Нема нужности, нема морања, све је 
„ако хоћеш“. Међутим, пошто људи природно теже добру, само им је поимање 
добра помућено, ваља их упутити на истинско добро. А шта је истинско добро? 
Затражимо одговор поново од светог Атанасија: „Све што постоји, називам 
добрим јер свој праобраз има у Богу Који јесте; а оно што не постоји, називам 
злом јер је, пошто не постоји, саздано човечанском уобразиљом.“ Дакле, 
истинско добро је биће, постојање, живот: „Зато живот изабери да будеш жив ти 
и семе твоје.“ А живот, живот је могућ само са Оним Који га стварно има и даје, 
са Оним Који рече: „Ја сам онај Који јесте.“ Заједница са Богом, постојање, јесте 
истински смисао човековог делања. То је смисао који је човеку од Бога показан. 
Наравно, „ако хоћеш“. У Христовим речима „ако хоћеш“, дато је човеку да 
промишља о свом животу, слободно. Бог нуди и саветује, док човек налази и 
даје одговор. У том његовом промишљању веома му је добар и користан савет: 
„Све ми је дато, али све не користи.“ Осмислити своје моћи, у томе лежи наш 
одговор на даровану нам слободу, одговор којим показујемо своју мудрост или 
лудост. 
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