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Увод
У  овом  дјелу  се  уочава  фрапантна  кореспонденција  између 

психоаналитичког и библијског тројства. Показује се да тројство представља 
основни тип личности, како у Библији тако и ван ње, како у позитивном смислу 
тако  и  у  негативном.  Међутим,  овдје  развијена  типологија  има  не  само 
персоналну већ и макро-социолошку примјену.

У првом одјељку ће бити изложена библијска типологија личности, док се 
у другом излаже прво психоаналитичка типологија, да би се на крају извела 
синтеза ова два приступа на персоналном и социолошком нивоу.

Божанско Тројство

Аврам, Исак и Јаков
Када сам крајем осамдесетих година XX-тог вијека почео да учим иврит 

(алиас јеврејски језик), буквално прва ствар коју сам уочио у Библији било је 
тројство Аврам, Исак и Јаков, које је јако подсјећало на Божанско тројство, 
прво  па  мушко  -  што  би  се  рекло.  И  заиста  када  се  спроведе  језичко-
типолошка анализа долазимо до занимљивих резултата. Посматрајмо шему:

1. АВРАМ - АВРАхАМ
2. ЈИЦХАК
3. ЈА'АКОВ - ЈИСРАЕЛ

На првом мјесту имамо Аврама (узвишени отац),  који потом прелази у 
Аврахам (отац мноштва). Овдје имамо типичан примјер дијалектичког закона 
преласка квалитета у  квантитет.  Аврам је  прво морао да изгради карактер 
(узвишеност), да би тек потом постао отац мноштва. Дакле квалитет претходи 
квантитету, што је Библија показала мноштвом својих примјера. И не само то, 
као  пријатељ  Божји,  он  је,  мада  тешка  срца,  био  спреман  да  жртвује  на 
чудноват начин добијеног "сина својега, јединца својега милога, Исака" (1 Мој. 
22:2)  на брду Морији,  истом мјесту  (према  предању)  на којем  је  око  1900 
година касније жртвован сам Син Бога живога.

Јицхак  (он  ће се смијати,  у  LXX - Исак),  својом послушношћу до  саме 
смрти попут жртвеног јагњета подсјећа на Исуса Христа:

"Него да види свијет да имам љубав к оцу, и као што ми заповједа отац  
онако творим." (Јован 14:31)

Јаков је примјер како се под утицајем светог Духа од Јакова (варалице) 
постаје Јисраел (кнежевски ће ратовати Бог). Он се "јуначки борио и с Богом и 
с људима, и одолио" (1 Мој. 32:28), као што се Божји Дух пре с људима (1 Мој. 
6:3).  Попут  Берновог Одраслог (види ПСИХОАНАЛИЗА И БИБЛИЈА)  Јаков  је 
мисаон и смишља разна "лукавства" и за добијање благослова (1 М. 27) и у 
борби са Лаваном око имања (1 М. 30:25-43), па и код поновног сусрета са 
својим братом (1 М. 32:2-20).

Уочена типологија је и разлог због којег Господ каже Мојсију:
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"И опет рече Бог Мојсију: овако кажи синовима Израиљевијем: Господ 
Бог отаца ваших, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Јаковљев посла ме к  
вама;  то  је  име  моје  довијека,  и  то  је  спомен  мој  од  кољена  на  
кољено." (2 Мој. 3:15)

Дакле, Божје вјечно име гласи:

Бог Аврамов = Бог Отац

Бог Исаков = Бог Син

Бог Јаковљев = Бог свети Дух

Ради се свакако о најрепрезентативнијем библијском примјеру типа светог 
Тројства. У дубље разумијевање значења и природе, мислим да ипак нијесам 
довољно проникао, а и не знам колико има смисла бавити се Светињом над 
Светињама на овакав испитивачки начин. Подсјетио бих још једанпут на прве 
ријечи које је Мојсије чуо од Господа, а то бисмо морали имати на уму сваки 
пут када смо заокупљени тематиком овог ранга:

"ИЗУЈ ОБУЋУ СВОЈУ С НОГУ СВОЈИХ, ЈЕР ЈЕ МЈЕСТО ГДЈЕ СТОЈИШ СВЕТА 
ЗЕМЉА." (2 Мој. 3:5)

Типови Оца
И  поред  овог  примјера,  дуго  времена  ми  није  падало  на  памет  да 

размишљам о тројству као основном библијском типу, јер сам попут осталих 
био задовољан христоцентризмом. Све до децембра прошле (тј. 1995) године, 
када се отворише небеса. Једноставно сам почео да тражим типове Оца према 
доступним подацима из Јеванђеља о Њему. Тада ми је пао на памет Јефтај 
који жртвује своју кћер јединицу (Суд. 11:34-40), па Миса краљ Моавски који 
када се нашао  опкољен у граду  Кирарасету  од  стране  војске Израиљеве  у 
вријеме пророка Јелисија чини следеће:

"Тада узе сина својега  првенца који шћаше бити на његово мјесто,  и 
принесе  га  на  жртву  паљеницу  на  зиду.  Тада  се  подиже  гњев  на 
Израиља, те отидоше оданде и вратише се у своју земљу." (2 Цар. 3:27)

Свакако да наведени примјери имају и негативне конотације, али се ипак 
у њима откривају неке ”Божанске” црте – доследност и жртвовање из љубави 
онога што је најдраже, ради општег добра, које су блиједа слика Божје жртве:

"Јер Богу тако омиље свијет да је и сина својега јединороднога дао, да 
ниједан који га вјерује не погине, него да има живот вјечни." (Јован 3:16)

Но можда најљепши примјер типа Оца у Библији, по мени представља цар 
Дарије  (Дан.  6)  који  је  веома  уважавао  и  цијенио  Божјег  слугу  Данила 
поставивши  га  изнад  свих  управитеља  свога  царства.  Међутим,  ухваћен  у 
замку, морао је мимо своје воље, а због непромјењивости ЗАКОНА (Мидског и 
Персијаског),  да допусти да његов мили слуга Данило буде спуштен у јаму 
лавовску. Овдје видимо и тип суда, како над праведницима тако и над Сотоном 
и његовим помагачима – Данило излази живи из лавовске јаме /смрти/, док 
зликовци бивају осуђени онако како су судили другима.
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Типови Сина
Ови типови су нераздвојно везани за Очеве и обратно. Они раде стално у 

пару. Тако уз Аврама - типа Оца имамо Исака - типа Сина. Уз Јосифа - типа 
Сина, који смо детаљно обрадили у поглављу о класичној типологији, везујемо 
фараона  -  који  је  овдје  тип  Оца,  јер  Јосифу  препушта  потпуну  власт  над 
Египтом. Тип сина је и Јефтајева кћи и син Моавског цара Мисе. 

Сина карактерише послушност Оцу до саме смрти, душевна патња и бол, 
али и дефинитивна радост "кад види труд душе своје" (Ис. 53:11).

Пошто је овај тип у ствари практично једини који је третириран од свих 
типова личности у класичној типологији, нећемо се више на њему задржавати.

Типови светог Духа
Док су претходна два типа била једноставна за уочавање, тип светог Духа 

наизглед представља праву загонетку. Да бисмо је ријешили, навешћемо неке 
његове карактеристике:

"А кад дође утјешитељ, кога ћу вам послати од оца, Дух истине, који од 
оца излази, он ће свједочити за мене." (Јован 15:26)
"А кад дође он, Дух истине, упутиће вас на сваку истину; јер неће од себе 
говорити,  него  ће  говорити  што  чује,  и  јавиће  вам  што  ће  бити  
унапредак." (Јован 16:13)
"И кад он дође, покараће свијет за гријех, и за правду и за суд." (Јован  
16:8)

На  основу  наведених  стихова,  недвосмислено  се  закључује  да  сваки 
пророк Божји представља тип светог Духа. Да би се ово показало, довољно је 
погледати  било  коју  пророчку  књигу,  но  ради  систематичности  овдје  ћемо 
навести по пар примјера за сваку од наведенох карактеристика.

Пророци не говоре од себе:
"Ријеч  /Господња/  која  дође...  Исаији  сину  Амосову...;  Јеремији  од 
Господа...; Михеју Морећанину...; Јоилу сину Фатуилову..." (Ис. 1:1, Јер.  
40:1, Михеј 1:1, Јоил 1:1), 
"Овако говори Господ..." (Ис. 56:1, Јер. 22:1, Амос 2:1, Авдија 1:1)

Говоре што виде и чују:
"Године које умрије цар Озија видјех..." (Ис. 6:1),
"Опет подигох очи своје и видјех.." (Зах. 2:1, 5:1, 6:1).

Пророци јављају шта ће бити унапријед:
"А у то ће се вријеме подигнути Михаило..." (Дан. 12:1)
"У тај ће дан..." (Зах. 13:1)
"А име ће граду од тога дана бити..." (Јез. 48:35)
"И од младине до младине, и од шабата до шабата долазиће свако тијело 
да се поклони преда мном, вели Господ." (Ис. 66:23)

Пророци укоравају:
"Бреме Вавилону... Моаву..." (Ис. 13:1, 15:1)
"Бреме Ниневији, књига од утваре Наума Елошанина." (Наум 1:1)
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Коначно и  у  Откривењу  последњој  пророчкој  књизи  Библије  налазимо 
како се често понавља слоган:

"Ко  има  ухо  нека  чује  шта  говори  Дух  црквама."  (От.  2:7.11.17.29,  
3:6.13.22)

Можда  најљепши  примјер  "укоравања  за  правду,  за  гријех  и  за  суд" 
налазимо  у  случају  Натана  пророка  кад  излази  пред  цара  Давида  у  вези 
његове  авантуре  са  женом  Урије  Хетејина,  па  и  са  самим  Уријом  (2  Сам. 
11:1-12:31). Сама сцена се одвија по етапама. У првој етапи пророк предочава 
Давиду  аналоган  примјер,  преко кога  овај  у  ствари одређује  своју  судбину 
("Како  судите,  тако  ће  вам  се  судити."  Мат.  7:2).  Потом  му  каже:  "Ти  си 
тај!" (12:7) указујући му на гријех који је овај потпуно потиснуо из свијести. 
Потом му саопштава правду - како је Давид мјерио, тако му се мјери. И на 
крају, након Давидовог признања (сагријеших Господу), и на суд (тј. у овом 
случају  оправдање:  "и  Господ  је  пронио  гријех  твој"  /12:13/).  Но,  ради 
Давидовог  оправдања  морало  је  да  страда  невино  дијете  (стих  14)  -  тип 
Христа.

Зато је и апостол Петар могао надахнуто рећи:
"Јер никад пророштво не би од човјечје воље, него научени од светога 
Духа говорише свети Божији људи." (2 Петр. 1:21)

Анти-тројство
У  Откривењу  (поглавље  12  и  13)  даје  се  приказ  дјеловања  Сотоне  и 

његове  организације  власти,  која  је,  како  се  испоставља,  (не)чиста  копија 
Божанског  тројства  (види на пр.  Мервин Максвел,  АПОКАЛИПСА,  стр.  436). 
Тако читамо:

Прво биће
"И показа се... знак на НЕБУ, и гле, велика црвена аждаха, која имаше 
седам глава, и десет рогова; и на главама њезинијем седам круна." (От. 
12:3)

Друго биће
"И видјех звијер гдје излази из МОРА, која имаше седам глава, и рогова 
десет,  и на роговима њезинијем десет круна, а на главама њезинијем  
имена хулна.
...И даде јој змија силу своју, и пријесто свој, и област велику.
И видјех једну од глава њезинијех као рањену на смрт, и рана смрти 
њезине излијечи се. И чуди се сва земља иза звијери, и поклонише се  
змији, која даде област звијери.
И дана јој бише уста која говоре велике ствари и хуљења, и дана јој би 
област да чини четрдесет два мјесеца" (От. 13:1-3. 5)
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Треће биће
"И видјех другу звијер гдје излази из ЗЕМЉЕ и имаше два рога као у 
јагњета; и говораше као аждаха.
И сву власт прве звијери чињаше пред њом; и учини да земља и који  
живе на њој поклони се првој звијери којој се исцијели рана смртна.
И учини чудеса велика, и учини да и огањ силази с неба на земљу пред  
људима.
И вара оне који живе на земљи знацима..." (От. 13:11-14)

Закључак
Очигледно је да се овдје ради о антипаралели светог Тројства. Сотона - 

антиотац је пандан Богу Оцу. Звијер која излази из мора је пандан Бога Сина. 
Види се да је антисин обличје оца (оба имају седам глава, али ипак постоји 
разлика у броју рогова). Син излази из воде (ово подсјећа на: 

"И крстивши се Исус изиђе одмах из воде...", Мат. 3:16), 
Као што је антихрист (антисин) добио од антиоца силу и пријесто и област 

велику, тако имамо оригинал:
"И приступивши Исус рече им говорећи: даде ми се свака власт на небу и  
на земљи." (Мт. 28:18)

Као што је  Господ био убијен,  а  потом васкрсао;  тако  је  и  ова звијер 
рањена на смрт па оживила. Као што су се Христови ученици запрепастили кад 
су га  видјели поново живог и хвалили Оца на небесима;  тако али потпуно 
супротно имамо код звијери.

Као  што  је  "Исус  учио  по  зборницама  и  проповједао  јеванђеље  о 
царству" (Мт. 5:23) четрдесет и два мјесеца и збацио поглавара непријатељске 
војске на Земљу (Лк. 10:18, От. 12:9), исто то али у негативном смислу ради 
антихрист (От. 13:5.7, Дан. 7:21.25).

Слично за трећу звијер анти-Свети Дух (и као што ће се видјети лажни 
пророк) видимо да се понаша потпуно супротно Светом Духу:

"А утјешитељ Дух свети, којега ће отац послати у име моје, он ће вас  
научити свему и напоменуће вам све што вам рекох." (Јован 14:26)
"Он ће ме ПРОСЛАВИТИ, јер ће од мојега узети, и јавиће вам." (Јован  
16:14)

Дакле,  као  што Свети  Дух  прославља  Исуса;  тако  анти-дух  прославља 
рањену звијер. Даље читамо:

"И... бијаху заједно сви апостоли једнодушно.
И уједанпут постаде хука с неба као духање силног вјетра, и напуни сву  
кућу гдје сјеђаху;
И показаше им се раздијељени језици као огњени...
И напунише се сви Духа светога..." (Дјел. 2:1-4)

Огањ с неба овамо; огањ с неба тамо. Из познатих квалитета светог Духа 
можемо сазнати квалитете његове антипаралеле. За свети Дух пише:

"А кад дође он Дух истине, упутиће вас на сваку истину." (Јован 16:13)
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"...ја сам слуга као и ти и браћа твоја која имају свједочанство Исусово...  
јер је свједочанство Исусово Дух пророштва." (От. 19:10)

Анти-свети  Дух  је,  дакле,  дух  лажног пророштва,  или "лажни пророк", 
како је наведено у От. 16:13, 19:20, 20:10. Из овога закључујемо да звијер која 
излази из земље и лажни пророк представљају исту "личност", а то потврђују 
паралелни стихови:

"И (звијер која излази из земље) вара оне који живе на земљи знацима  
који јој бише дани да чини пред звијери..." (От. 13:14)
"И би ухваћена звијер и с њом лажни пророк који учини пред њом знаке  
којима  превари  оне  који  примише  жиг  звијерин  и  који  се  поклањају  
икони њезиној..." (От. 19:20)

*
Дакле,  ни  Сотона  и  поред  свих  својих  настојања  не  може  побјећи  од 

Тројства, али у негативном смислу. Није јасно да ли се овдје ради о намјерном 
копирању, подсвјесном или несвјесном, али је зато недвосмислено да се ради 
о односу као код позитива и негатива фотографије. И, ето још једна потврда 
ријечи мудрог Соломуна:

"Што је било то ће бити, што се чинило то ће се чинити, и нема ништа 
ново под сунцем. 
Има ли што за што би ко рекао: види, то је ново? Већ је било за вјекова  
који су били прије нас." (Проп. 1:9.10)

Копирани Бог отац је сам Сотона.
Копирани Христос је лажни Христос, антихрист.
Копирани Дух свети је лажни пророк.

Типологија Антитројства
Као  што  свето  Тројство  представља  архетип  добра,  по  коме  се  граде 

одговарајући  типови  на  Земљи,  тако  и  ово  “несвето”  тројство  представља 
архетип зла по узору на основу кога настају одговарајући типови људи. Ако 
проанализирамо ове три личности, можемо доћи до интересантних закључака. 
Овдје  видимо  методе  Сотониног  рада.  Пред  Богом,  он  се  представља  као 
супарник на престо.

Пред  небеским  бићима  ("вода  над  небесима"  /Пс.  148:4/,  тј.  "људи  и 
народи, и племена и језици" /От. 17:15/), он се представља као лажни Христос, 
играјући игру жртве Божје окрутне владавине. На тај начин је одвукао трећину 
Божјих створења (док је по једном тумачењу, тек Христовом жртвом на крсту 
је чак и вјерним анђелима коначно постала јасна права Сотонина природа).

Када је збачен на земљу ("пустињу"), служи се новом тактиком. Сада се 
користи, као у сусрету са Евом код дрвета познања добра и зла, лажни дар 
пророштва. Он чини лажна чуда, па и да змија проговори, што је запањило 
љепшу половину наших прапредака и постигло свој ефекат великом преваром.

Дакле једна иста личност са своја три лица, преко којих се представљала 
на разним нивоима. 

Пред Господом се представљао као лажни Бог Отац, 
пред небеским створењима, као лажни Христос, а 
пред људима као лажни пророк. 
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Но,  ово  тројство  је,  попут  Божанског,  нашло  своју  реализацију  и  у 
типовима личности,  па и организација  на Земљи,  као  што ћемо видјети  из 
наредних редова.

Тип Анти-оца
Опис Сотининог ДЈЕЛОВАЊА је дат преко типа страшног и злог змаја (тј. 

тираносауруса  и  остали  страшних  претпотопних  створења,  а  никако 
доброћудних змајева из цртаних филмова) или старе змије (преко које је као 
медија ушло зло на Земљу) који се налази у Откривењу поглавље 12.

Типичан примјер змаја  (тј. крволочног тираносауруса) који прогони жену 
која  хоће да роди мушко, налазимо у догађајима  описаним при изласку  из 
Мисира (2 Мој. 1-15).

Жену која треба да роди мушко симболише Божји народ који се налази у 
Египту.  Попут жене и он се мучи, због зала које  му намеће фараон (змај). 
Дијете може да представља Мојсије, а и сама вјерност Богу цијелог народа. 
Својим репом (лажном науком, лажним пророком) змај чини да Божји народ 
духовно деградира. Затим змај покушава да прождере дијете жени, тако што 
фараон  покушава  да  уништи  новорођенчад  Израелову.  Но,  жена  (Израиљ) 
ипак рађа мушко (Мојсија) које одлази у пустињу гдје проводи наредних 40 
година.

Сличну ствар имамо са Израелом као народом. Када је требало да се роди 
у  духовном  смислу,  да  постане  народ  посвећен  Богу,  тадашњи  фараон  је 
бранио његов излазак, тј. рађање. Но, када се коначно родило (тј. добијено 
допуштење за излазак),  жена (народ)  бјежи  у  пустињу гдје  остаје  опет  40 
година.  Након изласка змај  (фараон)  пушта из  уста својих  воду као ријеку 
(египатску војску), али земља (Црвено море) поможе жени и прождире ријеку 
коју испусти змија из уста својих. Пошто је у тој води овом приликом био и сам 
фараон (тип Сотоне) на овај догађај се може примијенити и стих:

"И поста рат на небу, Михалио и анђели његови ударише на аждаху...
И збачена би аждаха велика, стара змија... на земљу, и анђели њезини 
бише збачени с њом." (От. 12:7-9)

у паралели са:
"А Мојсије рече народу: ...Господ ће се бити за вас, а ви ћете мучати." (2  
Мој. 14:13-14)
После битке наступа радост ослобођења Божјег народа:
"Зато веселите се небеса и који живите на њима..." (От. 12:12/а),

као што након уништења фараонове војске:
"Тада завапи Мојсије и синови Израиљеви ову пјесму Господу и рекоше  
овако: Пјеваћу Господу јер се славно прослави; коња и коњике врже у 
море.
И Марија пророчица сестра Аронова узе бубањ у руку своју; а за њом  
изидоше све жене са бубњима и свиралама.
И отпијеваше им Марија: пјевајте Господу јер се славно прослави; коња и  
коњике врже у море." (2 Мој. 15:1-21)

Наравно,  опет  морамо  нагласити  да  тип  никад  није  потпуно  исти 
оригиналу, али има црте које му дају његову претежну карактеристику.
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Опис КАРАКТЕРА Сотоне дат преко типа - цара Тирског налази се у књизи 
пророка Језекиља:

"Сине човјечиј реци кнезу (НАГИД) Тирскому: овако вели Господ ЈХВХ:  
што се понесе срце твоје,  те велиш: ја сам Бог,  сједим на пријестолу 
Божјем усред мора; а човјек си а не Бог, и изједначујеш срце своје са  
срцем Божјим;
Ето мудрији си од Данила, никаква тајна није сакривена од тебе;
Стекао си благо мудрошћу својом и разумом својим, и насуо си злата у 
ризнице своје;
Величином мудрости своје у трговини својој умножио си благо своје, те 
се понесе срце твоје благом твојим." (Јез. 28:2-5)

Дакле, ради се о правом супарнику Божјем. Опис, затим иде даље:
"Сине човјечји,  наричи за царем (МЕЛЕКх)  тирским,  и реци му:  овако  
вели Госдпод ЈХВХ: ти си печат савршенства, пун си мудрости и сасвим  
си лијеп.
Био си у Едему врту Божјем; покривало те свако драго камење: сарад,  
топаз,  дијамант,  хрисолит,  оних,  јаспид,  сафир,  карбункул,  смарагд  и  
злато;  онај  дан  кад  си  се  родио  начињени  ти  бише  бубњи  твоји  и 
свирале.
Ти си био херувим, помазан да заклањаш; и ја те поставих; ти бјеше на 
светој гори Божјој, хођаше посред камења огњенога.
Савршен бјеше на путовима својим од дана кад си се родио докле се не 
нађе безакоње на теби.
Од мноштва трговине своје напунио си се изнутра насиља, и гријешио си; 
зато ћу те бацити као нечистоту с горе Божје, и затрћу те између камења 
огњенога, херувиме заклањачу!
Срце  се  твоје  понесе  љепотом  твојом,  ти  поквари  мудрост  своју  
свјетлоћшу својом; бацићу те на земљу, пред цареве ћу те положити да 
те гледају.
Од мноштва безакоња својега, од неправде у трговини својој оскврнио си  
светињу своју; зато ћу извести огањ исред тебе, који ће те прождријети,  
и обратићу те у пепео на земљи пред свима који те гледају.
Сви који те познају међу народима препашће се од тебе; бићеш страхота,  
и неће те бити до вијека." (Језек. 28:12-19)

Тип Сотоне описаног у виду цара Тирског представља Авесалом, син цара 
Давида:

"А не бјеше човјека тако лијепа као Авесалом у свем Израиљу, да га тако  
хвале; од пете до тјемена не бјеше њему мане." (2 Сам. 14:25)

Користећи  своје  дарове,  Авесалом  затим  полако  припрема  терен  за 
свргавање свог оца с прјестола, да би на крају,  попут свог архетипа дигао 
отворену побуну повукавши за собом добар дио свештенства, војске и народа. 
На крају је завршио окачен на дрвету "између неба и земље" (2 Сам. 18:9). Но, 
овдје видимо још љепши примјер типа Бога Оца у лику цара Давида који и 
поред свега плаче за својим безобразним сином:

"Тада се цар сневесели, и попе се у горњу клијет над вратима, и стаде  
плакати,  а  идући  говораше:  сине  мој  Авесаломе,  сине  мој,  сине  мој  
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Авесаломе! камо да сам ја умро умјесто тебе! Авесаломе сине мој, сине 
мој!" (2 Сам 18:33)

Овако вјероватно и Отац небески плаче за Сотоном.

Типови Анти-Христа
Као што је тешко уочити разлику између Бога Оца и Бога Сина:

"Исус му рече: толико сам вријеме с вама и нијеси ме познао, Филипе? 
који видје мене видје оца." (Јован 14:9/а)
"Ја и отац једно смо." (Јован 10:30),

док на другом мјесту каже:
"Јер је отац мој већи од мене." (Јован 14:28/б),

тако  је  тешко  уочити  и  разлику  између  Анти-оца  и  Анти-Христа.  Но,  ипак 
финесе се дају разлучити. Као што су типови сина најчешће биле позитивне 
личности  на  положају  до  владара  (Данило,  Јосиф  итд.),  тако  и  Анти-син 
обично представља негативца на положају до цара. Узмимо за примјер Амана 
Агагеја из књиге о Јестири:

"И  послије  тога  подиже  цар  Асвир  Амана  сина  Амедатина,  Агагеја,  и 
узвиси  га,  и намјести  му  пријесто  више свијех  кнезова што бјеху  код 
њега.
И све слуге цареве што бијаху на вратима царевијем клањаху се и падаху  
пред Аманом, јер тако бјеше цар заповједио за њ." (Јест. 3:1-2)

Да слика буде потпуна, Аман води поријекло од Агага цара Амалечког (1 
Сам. 15:32) кога је Саул, први цар Израиљев, мимо Божје воље био поштедио 
смрти,  и  кога  је  следећег  дана  погубио  Самуило  пророк.  По  Јеврејском 
предању, Аманов предак је зачет управо оне ноћи коју му је поклонио цар 
Саул, што све у свему јако подсјећа на "рану смртну" (От. 13:3) која се ето 
исцијелила у вријеме персијског цара Артаксеркса (Асвира),  али само да би 
коначно и дефинитивно био сатрвен.

Судбина  Амана  и  његових  синова  представља  анти-тип  (у  негативном 
смислу) судбине коју је Христос морао да претрпи скупа са разбојницима на 
Голготи. Следећи примјер Анти-Христа би могао бити Ахитофел, Авесаломов 
савјетник, као и Јуда Искариотски, који су обојица завршили на дрвету, али 
као издајници, негативци.

КАРАКТЕР Анти-Христа налазимо у опису цара вавилонског:
"Тада ћеш изводити ову причу о цару  Вавилонском и рећи ћеш:  како 
неста настојника, неста данка?
Сломи Господ штап безбожницима, палицу владаоцима,
Која је љуто била народе без престанка, и гњевно владала над народима,  
и гонила немилице.
Сва земља почива и мирна је; пјевају иза гласа.
Веселе се с тебе и јеле и кедри Ливански говорећи: од како си пао, не 
долази нико да нас сијече.
Пакао доље усколеба се тебе ради да те срете кад дођеш, пробуди ти  
мртваце  и  све  кнезове  земаљске,  диже  с  пријестоља  њиховијех  све  
цареве народне.
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Сви  ће  проговорити  и  рећи  теби:  и  ти  ли  си  изнемогао  као  ми?  
изједначио се с нама?
Спусти се у пакао понос твој, звека псалтира твојих; прострти су пода те  
мољци, а црви су ти покривач.
Како  паде  с  неба,  звијездо  данице,  кћери  зорина?  како  се  обори  на 
земљу који си газио народе?
А  говорио  си  у  срцу  свом:  изаћи  ћу  на  небо,  више звијезда  Божијих  
подигнућу пријесто свој, и сјешћу на гори зборној на страни сјеверној;
Изаћи ћу у висине над облаке, изједначићу се с вишњим.
А ти се у пакао сврже, у дубину гробну
Који те виде погледаће на те, и гледаће те говорећи: то ли је онај који је  
тресао земљу, који је дрмао царства,
Који  је  васиљену  обраћао  у  пустињу,  и  градове  њезине  раскопавао? 
робље своје није отпуштао кући?
А ти се избаци из гроба својега, као гадна грана, као хаљина побијенијех,  
мачем прободенијех, који слазе у јаму камену, као погажен стрв.
Нећеш се здружити с њима погребом, јер си земљу затро, народ си свој  
убио; неће се спомињати сјеме зликовачко док је вијека." (Ис. 14:4-20)

Као  што Христос  и  његови  вјерни  имају  "палицу  гвоздену"  (От.  19:15, 
2:27) којом држе власт над незнабошцима, тако и вавилонски цар и његови 
настојници. Као што су се приликом Христовог првог доласка многи духовно 
мртви  обратили,  а  многим  кнезовима  земаљским  запечаћена  судбина  у 
негативном смислу, тако али у супротном смислу имамо код пада анти-Христа.

Као што се Христос није задржао у гробу зато што је душу своју положио 
за свој народ, тако и анти-Христос, али у сасвим супротном контексту - зато 
што је затро свој народ.

Док се Христос понизио, узевши обличје човјека, па још до понижавајуће 
смрти на крсту, да би потом био узвишен и сио с десне стране Оцу, дотле анти-
Христос  због  жеље  да  се  узвиси  до  нивоа  Оца  (по  атрибутима,  а  не  по 
карактеру) бива свргнут у дубину гробну.

Тип анти-Христа представља и сила приказана у Дан. 11:31-39. Као што је 
Исус  укинуо  "жртву  и  принос"  (Дан.  9:27),  тако  ова  сила  "укида  жртву 
свагдашњу". Као што је Исус рекао: "Ја и отац једно смо", тако се овај цар 
"узвишава изнад сваког Бога и говори чудно на Бога над боговима". Као што је 
Исус "био срећан (успјешан) на свом путу", тако је и овај цар "срећан докле се 
не сврши гњев", итд. итд.

Типови анти-светог Духа
С обзиром да сви Божји пророци представљају типове Светог Духа, сви 

лажни пророци представљају типове анти-светог Духа. А с обзиром да се у 
Откривењу, као што смо већ навели Лажни пророк изједначава са звијери са 
два рога као у јагњета која излази из земље, па тиме и са анти-светим Духом, 
овим  се  наша  хипотеза  да  су  Божји  пророци  тип  светог  Духа  потврђује. 
(Формално  гледано,  потврда  није  исто  што  и  доказ.  Потврда  се  слаже  са 
претпоставком,  док  доказ  недвосмислено  показује  да  је  наведена  хипотеза 
исправна.)
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С обзиром да  су  за  Свети  Дух  везани  Духовни  дарови,  за  анти-дух  је 
вазана  свака  врста  материјализма.  Он  се  може  препознати  по  терминима: 
новац, плата, интерес, купити и продати. Дух Божји прославља Христа (Јован 
16:14),  а  овај  други  га  према  томе  омаловажава.  Можда  најљепши  и 
најкомплетнији опис типа лажног пророка је дат у читавом другом поглављу 
Друге Петрове посланице:

"А бијаше лажнијех пророка у народу...
И у лакомству ловиће вас измишљенијем ријечима...
А  они  као  неразумна  животиња...  хуле  на  оно  што  не  разумију.  И  у  
погибли својој пропашће.
Примајући плату неправде...
Имају очи пуне прељубочинства... имају срце научено лакомству...
Оставивши  прави  пут,  зађоше  и  иду  путем  Валаама  Восорова,  коме 
омиље плата неправедна.
Јер им бјеше боље да не познаше пута правде, неголи кад познаше да се  
врате натраг од свете заповијести која им је предана." (2 Пет. 2:1-22)

На основу наведеног и сличних описа из Библије, можемо стећи слику о 
главним карактеристикама типова лажног пророка:

1.  као  прво,  попут  Валаама  пророка  (4  Мој.  22:1-24:25),  па  и  Симона 
врачара (Дјела 8:9-24), он се бави пророштвом ради плате, ради материјалног 
интереса;

2. као друго, попут скакаваца из Откривења (9:4-5), није му дозвољено да 
вара  и  нанесе  зло  Божјем  народу,  "него  само  људима  који  немају  печата 
Божијега на челима својима", и

3.  као  треће,  он  се  и  поред  тога  што  му  је  откривена  истина,  ради 
слабости према материјалним добицима, опет повраћа на устаљену праксу.
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  ПСИХОАНАЛИЗА И БИБЛИЈА
Увод
Ако  Библија  није  скуп  измишљених  причица  и  бајки,  и  ако  је  човјек 

створен  по  обличју  Бога  чија  је  једна  од  основних  карактеристика  за  нас 
несхватљива трострукост природе, и ако је чак и Сотонино царство базирано 
на  анти-тројству,  онда  би  та  трострукост  људске  природе  требало  да  се 
очитује и у човјеку, без обзира на његов карактер, духовни ниво, вјерску или 
националну припадност. Већ одавно су ми били познати елементи Фројдове 
психоанализе, а посебно подјела психе сваког човјека на три подличност: ИД, 
ЕГО  и  СУПЕРЕГО.  Међутим,  с  једне  стране  због  мени  тада  компликованог 
језика те теорије,  а с друге и због етикете "безбожности" која се најчешће 
качи Фројду и његовим следбеницима, психоанализа је за мене дуго времена 
представљала теорију на папиру. Прво откривење (нешто попут оних чувених 
тродимензионих слика) десило се 1994 године када сам прочитао прву књигу 
из  трансакционе  анализе  (КАКО  БИРАТИ  СУПРУЖНИКА,  Мејвис  Клајн,  овај 
одсјек  је,  иначе,  написан под директним утицајем те књиге).  Како  у својој 
књизи  ШТА  РЕЋИ  ПОСЛЕ  ЗДРАВО  каже  Ерик  Берн,  "отац"  трансакционе 
анализе, овај правац у психологији води своје корјене у Фројдовом учењу, али 
посједује  рјечник  који  је  "јединствен  по  прецизности,  концизности  и 
луцидности што омогућује чак и врло малој дјеци да схвате и да се користе 
дубоким  психолошким  појмовима  који  су  раније  измицали  свакодневној 
свијести већине људи" (КАКО БИРАТИ..., М.К., стр. 13).

Атеизам Фројда,  Берна и  осталих,  уствари,  може да послужи само као 
аргумент њихове непристрасности у откривању библијских истина, а никако 
њихове "безбожности" (Мат. 25: 34-40).

/

Елементи трансакционе анализе
На основу запажања која је уочио у својој богатој пракси, Ерик Берн (и 

компанија)  уочили  су  да  сва  људска  бића  имају  три  основне  заједничке 
особине:

1.  Цјелокупно "ја"  сваког људског бића сачињавају одвојена мања "ја", 
који су добили назив ЕГО-СТАЊА. То је наше "ја" које осјећа, наше "ја" које 
мисли и наше "ја" које вјерује.

2.  Друга  особеност  заједничка  свим  људским  бићима  је  потреба  за 
додиром и пажњом коју осјећамо читавог живота.

3.  Сва,  људска  бића  имају  урођену  потребу  за  смислом,  тј.  да  схвате 
свијет и људске односе у њему, односно да свијет и људе око себе схвате као 
нешто што има свој ред и што је мање или више предвидљиво, а не као нешто 
што је хаотично или непредвидљиво.

Наше "ја" које осјећа је названо его-стањем Дјетета, наше "ја" које мисли 
је названо его-стањем Ограслог, а наше "ја" које вјерује его-стањем Родитеља.
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Карактеристике его-стања
РОДИТЕЉ је наша савјест. Он се с једне стране брине о нама и другим 

људима,  а  с  друге  воли  да  критикује  и  господари.  За  њега  су  морални 
принципи  изнад  свега,  а  живот  схвата  у  смислу  "праведно  -  неправедно", 
"добро - зло", "истина - лаж". Људи овог типа често изгледају старији него што 
су. Они се према другим људима односе и васпитачки и критичарски, или воле 
да командују. Остали људи им се повинују или поштују их, или се љути буне 
против њих. Наш Родитељ изграђује наша увјерења и систем вредновања и 
идеје  о  животу  уопште  -  наш  КАРАКТЕР.  На  основу  података  у  нашем 
родитељу,  нашег  карактера,  ми  у  одговарајућим  ситуацијама  поступамо 
аутоматски,  без  икаквих  премишљања.  Човјек  без  Родитеља  у  себи  не 
посједује осјећања срамоте, гриже савјести, збуњености или кривице, јер се 
ова осјећања Дјетета укључују кад Родитељ навали на дијете. Добар Родитељ 
се брине и штити и воли и себе и друге, док је лош Родитељ ПРОГОНИТЕЉ 
који свој ауторитет одржава страхом и терором.

ОДРАСЛОГ  карактерише  рационалност,  објективност.  Људи  овог  типа 
представљају "праве компјутере са добрим базама података". Они су бистри, 
практични,  добро  обавјештени,  стручни  и  интелигентни  саговорници.  Наш 
одрасли  изграђује  нашу  интелигенцију  и  сфере  интересовања.  Што  више 
вјештина и интересовања има наш Одрасли, утолико мање зависимо од тога 
хоће ли нам неко други пружити пажњу која нам је потребна, па према томе 
смо и способнији  да будемо  задовољни собом.  Човјек  без  Одраслог у  себи 
прелази из крајаности у крајност у погледу осјећања, без способности да се 
контролише. Он је или изузетно еуфоричан и помало агресиван или пада у 
тоталну депресију. Добар Одрасли говори истину, а лош лаж.

ДИЈЕТЕ реагује онако како у том тренутку осјећа (импулсивно је). То је 
наше  биолошко,  нагонско  "ја",  које  је  носилац  потребе  за  храном,  пићем, 
додиром  и  пажњом.  Ове  потребе  се  не  могу  задовољити  без  его-стања 
Родитеља  или  Одраслог,  било  сопственог,  било  нечијег  другог.  Основна 
осјећања дјетета су - задовољство и бол, а одговарајући контакти - "добри" и 
"лоши". Преко добрих контаката које нам наши родитељи пружају у одређеним 
ситуацијама, наше Дијете стиче систем ДОЗВОЛА, док се преко лоших стиче 
систем ЗАБРАНА (инхибиција). Дозволе се стичу примјером, животом родитеља 
и људи од ауторитета који на тај начин остављају поруке нашем Дјетету, а 
забране, највише ријечима, вербално. Што више дозвола стекнемо у процесу 
васпитања  током  дјетињства  -  тим је  богатији  наш репертоар  изражавања 
емоција,  и  тим чешће ћемо  током живота  доживљавати  живот  као  радост. 
Систем забрана одређује ТИП ЛИЧНОСТИ. Дијете може бити ПОСЛУШНО или 
НЕПОСЛУШНО (пркосно) свом Родитељу, тј.  забранама које му овај намеће, 
односно  осјећајно  или  су-осјећано,  у  зависности  да  ли  је  себично  или 
несебично. Човјек без Дјетета у себи је претјерано озбиљан и безосјећајан.

Тројство у акцији
У  цјелокупној  личности,  "его-стања"  могу  да  дјелују  независно  или  у 

сарадњи једно с другим. Када је у питању сарадња, често долази до застоја 
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(конфликта),  односно  привремених  неслагања,  која  или  ће  прерасти  у 
замућење (контаминацију) или ће се ријешити, обично уз помоћ трећег его-
стања  или  се  потискују  и  постају  хронични.  Поштено  рјешење  неке 
"безизлазне" ситуације може да нас наведе или да промјенимо свој врједносни 
суд  (корекција  Родитеља)  или  да  прихватимо  реалност  коју  не  можемо  да 
промјенимо  (корекција  Одраслог)  или  да  добровољно  смањимо  неке  своје 
жеље  (корекција  Дјетета),  и  тако  обогатити  нашу  оспособљеност  за 
свакодневни живот. Најбоља рјешења се добијају равноправном САРАДЊОМ 
его-стања, а не слијепим повлађивањем или послушношћу.

Сарадњом Родитеља и Одраслог као резултат настаје СУД. Застојем на 
овој  релацији  настаје  НЕОДЛУЧНОСТ,  која  ако  се  не  разријеши  прелази  у 
хроничну УЗНЕМИРЕНОСТ. "Поштеним" разрјешењем овог застоја може доћи 
до корекције суда (ако Родитељ није у праву) или негирања Одраслог, ако он 
није у праву. Као псеудо-рјешење застоја, неодлучност може прерасти или у 
ПРЕДРАСУДУ,  ако  се прихвата неисправан Родитељ или у ПРЕВАРУ (која  је 
корак ка чињењу зла - гријеху) ако се прихвати неисправан Одрасли на рачун 
негативне корекције Родитеља.

Сарадњом  Одраслог  и  Дјетета  као  резултат  настаје  АЛТЕРНАТИВА. 
Застојем на овој релацији долази до БОРБЕ, која ако се не разријеши прелази у 
хронично ОЧАЈАЊЕ или ДЕПРЕСИЈУ. "Поштеним" разрејешењем овог застоја 
може доћи до нове алтернативе (ако је Дијете у праву) или до одбацивања 
апетита свог Дјетета, уколико оно није у праву. Псеудо-рјешење борбе може 
бити ИЛУЗИЈА (обмана) ако Дијете не жели да прихвати реалност Одраслог 
или ФРУСТРАЦИЈА ако се Дијете ускрати због лажног Одраслог.

Сарадњом  Родитеља  и  Дјетета  настаје  КОМПРОМИС.  Застојем  на  овој 
релацији настаје СУКОБ, који ако се не ријеши прелази у хроничну КОНФУЗИЈУ 
(пометњу). "Поштеним" разрјешењем овог застоја долази до попуштања или 
од стране Родитеља или од стране Дјетета,  у зависности ко од њих није у 
праву. Псеудо-рјешење сукоба може бити ФРУСТРАЦИЈА ако се прихвати лош 
Родитељ или ГРИЈЕХ ако се удовољи похлепности Дјетета.

Одлуке - суштина нашег бића   
Човјекова СЛОБОДА се огледа у томе што он својом вољом доноси одлуке. 

На основу порука Родитеља, Одраслог и жеља Дјетета ми САМИ одлучујемо за 
шта  ћемо  се опредјелити.  Одлучујемо  се  да  ли  ћемо  мало  закинути нашег 
Родитеља (моралне принципе), зажмурити на јасним чињеницама одраслог или 
допустити свом Дјетету уживања на вољу, не водећи рачуна о другима.

Отац - добри родитељ
Син - послушно дијете
Свети Дух - истинољубиви 

одрасли
Змај - родитељ 

мучитељ
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Анти-Христос - похлепно 
дијете

Лажни пророк - лаживи 
одрасли

Табела 3-2. Шематски приказ тројстава у нама, преко којих се и оцртава 
одговарајућа типологија.

*

Личности у Библији
На основу анализе личности описаних у Библији видјећемо да се може 

успоставити коресподенција  између транс-  (психо-) аналичтичког  тројства и 
тројства описаног у Библији, које као што смо видјели може бити божанског 
или сотонског типа. Коресподенција би дакле требало да изгледа  као што је 
наведено у Табели Т. 3-2.

 

Тип Оца
За Аврама, који као што смо већ уочили представља тип Бога-Оца, пише:

"И повјерова Аврам Богу, а он му то прими у правду." (1 Мој. 15:6)
"Зато што је Аврам слушао глас мој  и чувао наредбу моју,  заповјести  
моје, правила моја и законе моје." (1 Мој. 26:5)

Слично,  ако  узмемо  и  друге  примјере  типа Оца  -  Дарија,  Јефтаја  итд. 
видимо да их карактерише љубав, закон и вјера. Дакле, може се успоставити 
коресподенција:

Добри Родитељ (ТА) - тип небеског Оца.
С друге стране ако узмемо за примјер  фараона из времена изласка из 

Мисира  налазимо  такво  невјеровање  које  и  дан  данас  чуди  многе  искрене 
истраживаче  Светог  Писма.  Чак  ни  онда  када  су  његови  свештеници 
повјеровали читамо:

"И рекоше врачари Фараону: ово је прст Божји. Али опет отврдну срце  
Фараону, те их не послуша као што бјеше казао Господ." (2 Мој. 8:19)

Осим тога,  иако  је  издао  дозволу Израљском народу  да  може да  оде, 
фараон није доследан попут Дарија, цара мидског и персијског:

"А кад би јављено цару Мисирском да је побјегао народ, промијени се 
срце  Фараоново  и  слуга  његовијех  према  народу,  те  рекоше  шта 
учинисмо, те пустисмо Израиља да нам не служи?
И  Господ  учини  да  отврдну  срце  Фараону  цару  Мисирском,  и  пође  у 
потјеру за синовима Израиљевијем, кад синови Израиљеви отидоше под 
руком високом." (2 Мој. 14:5.8)

Недоследност  карактерише  и  Лавана  таста  Јаковљевог,  који  се  попут 
змаја био упутио да затре Божје сјеме:

"... и плату си ми мијењао десет пута." (1 Мој. 31:41/б)
или Ирод који једно говори магима, а сасвим друго намјерава да учини.
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Добри отац поставља забране јер се брине за добро сваког свог дјетета, 
док зли отац поставља забране из својих себичних интереса, ограничавајући 
тако слободу осталих.

Тип Сина
Основна карактеристика психо-аналитичког Дјетета су осјећања. Зато име 

патријарха Исака (Јицхак) који је тип Христа на јеврејском значи: он ће се 
смијати, радовати. А његов син Јаков наглашено наводи "страх Исаков" (1 Мој. 
31:42.53), као знак послушности његовом оцу Авраму, па и до саме смрти, као 
што је и Исус и поред душевних борби у Гетсиманији остао послушан своме 
Оцу:

"Него да види свијет да имам љубав к оцу, и као што ми заповједи отац 
онако творим." (Јован 15:31)

Дијете у Исусу је суосјећајно:
"Рекавши ово Исус поста жалостан у Духу, и посвједочи и рече..." (Јован  
13:21)
"Сад је душа моја жалосна; и шта да кажем?" (Јован 12:27)
"Онда Ису кад је видје гдје плаче, и гдје плачу Јудејци који дођоше с  
њом, згрози се у духу, и сам постаде жалостан.
Ударише сузе Исусу." (Јован 11:33-35)

Само је Дијете у Исусу могло да кличе:
"Оче! хвала ти што си ме услишио." (Јован 11:41/б)

или да каже:
"Боже мој! Боже мој! зашто си ме оставио." (Мат. 27:46)

Овдје, такође видимо да се Исусов однос према свом Оцу није сводио на 
слијепу  послушност  већ  на  равноправну  сарадњу.  Када  је  долазило  до 
критичних ситуација, Исус је по цијеле ноћи проводио у разговору са својим 
оцем.

У Гетсиманији видимо Исуса у "сукобу" са својим Оцем, који се "поштено" 
разрјешава тако што Исус пристаје да испије своју чашу до краја, односно до 
краја се одриче жеља свог дјетета ради општег добра.

С друге стране имамо  Амана Агагита  типа анти-Христа,  који исто  брзо 
прелази из једног расположења у друго, али са негативним призвуком:

"И  тако  оде  Аман онај  дан  весео и  добре  воље.  Али кад  видје  Аман  
Мардохеја на вратима царевијем а он не уста нити се маче пред њим, 
напуни се Аман гњева на Мардохеја." (Јестира 5:9, види и 3:5)

Даље  видимо  како  се  у  вези  Амана  ређају  термини  који  карактеришу 
Дијете: "весео" (5:14), "жалостан" (6:13), "уплаши" (7:6).

Као што се Господ молио свом Оцу да га мимоиђе чаша коју је морао да 
испије, тако и Аман пада пред Јестиру из истог разлога (Јестира 7:7).
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Тип Духа
Између  психоаналитичког  поштеног  Одраслог  и  светог  Духа  постоји 

такође  једнозначна  коресподенција.  Као  што  Одрасли  својим  разумом  и 
интелигенцијом помаже да се ријеше проблеми Дјетета тако за светог Духа 
читамо:

"И  на  њему  ће  почивати  дух  Господњи,  дух  мудрости  и  разума,  дух  
савјета и силе, дух знања и страха Господњега." (Ис. 11:2)

Као што Одрасли помаже Родитељу да донесе исправан суд, тако:
"И  кад  он  дође  освједочиће  свијет  за  гријех,  и  за  правду,  и  за  
суд." (Јован 16:8)

Као што је Одрасли непристрасан, тако и на примјер Натан пророк, тип 
светог Духа, и поред свих својих симпатија према цару Давиду, иде и укорава 
га за његов тајни гријех који је починио (2 Сам. 12), као да се никада нијесу 
познавали.  Попут  Одраслог  који  се  бори  да  ријеши  конфликтне  ситуације 
између Родитеља и Дјетета, тако се Јаков, тип светог Духа борио јуначки и с 
Богом и људима и одолио је.

Зато Исусове ријечи:
"Зато вам кажем: сваки гријех и хула опростиће се људима; а на Духа  
светога хула неће се опростити људима." (Мат. 12: 31)

можемо уствари превести са:
"Сваки гријех и хула опростиће се људима; али затварање очију пред 
јасним чињеницама Одраслог неће се опростити људима."

Лажни пророк
Као што лоши подаци које прима Одрасли дјетета утичу да се касније 

стварају компликације на душевном плану, тако је и преко "лаже и оца лажи" 
ушао хаос на нашу планету. Посматрајмо само прикривену трансакцију:

"Је ли истина да је Бог казао..." (1 Мој. 3:1)
Формално,  ради  се  о  трансакцији  Одрасли  змије  -  Одасли  Еве,  а 

суштински "мудри" Одрасли змије циља Дијете Еве,  како би нарушила Евин 
однос Родитељ-Дијете који се до тада ипак држао.

Као што Одрасли под утицајем Дјетета ствара илузије, које касније доводе 
до  очајања  или  депресије,  тако  и  лажни  прорци  проричући  лаж,  наводе 
Израиљеве и Јудине цареве на пропаст.

Библија - кључ психологије
На  основу  свег  размишљања  изнесеног  у  овом  дјелу  књиге,  можемо 

слободно рећи да Библија представља кључ за разумијевање психологије.
Док  је  класична  психоанализа  углавном  орјентисана  на  негативне 

карактеристике  личности  (неурозе,  психозе  и  сл.),  а  класична  теолошка 
психологија на "идеалне" личности (тј.  типове божанског Тројства), овдје се 
закључује да смо сви ми у реалности, уствари мјешавина једног и другог. Што 
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више познајемо своје лоше стране, то ћемо још боље, уз Божју помоћ, да их се 
ослобађамо.

Сигмунд Фројд “отац психоанализе”, иначе песимиста по природи, уочио 
је у људима углавном њихове негативне карактеристике, које је презентовао 
преко  свог  чувеног  тројства:  ИД,  ЕГО  И  СУПЕР  ЕГО.  Тек  трансакциони 
аналитичари (Мејвис Клајн, КАКО БИРАТИ СУПРУЖНИКА) уочавају и позитивне 
црте у људском карактеру.

Читаву  своју  књигу  ШТА РЕЋИ ПОСЛЕ ЗДРАВО,  Ерик Берн је  посветио 
теорији сценарија,  које сви ми у виду заповјести добијамо преко омиљених 
прича из свог дјетињства. Библија са својим личностима пружа широк избор 
"побједника",  тј.  оних  личности  које  остварују  своје  циљеве,  за  разлику 
личности из бајки или осталих људских умотворина, које најчешће одговарају 
"губитничким" сценаријима.

Божја и ”Сотонина” црква
Сада  ћемо  имати  прилику  да  се  упознамо  са  веома  интересантним 

типовима Тројства и анти-Тројства.
Основна покретачка сила Божјег царства је љубав, другим ријечима жеља 

за добром, жеља да и неко други дијели наше благостање, несебичност, жртва 
у  свим видовима,  почев  од  трпљења  до  "давања  душе своје  за  пријатеље 
своје".  Основна  покретачка  сила  супротне  стране  је  жеља  да  СЕБИ  буде 
"добро", добро под знацима навода јер оно води у зло. Мада, како наводи Скот 
Пек у својој књизи “Пут којим се ређе иде”, несебичност се у крајњој инстанци 
постаје екстремна себичност, јер чинећи другима добро ми духовно растемо 
чиме чинимо себи добро. Свакако да важи и обрнуто, с обзиром да себичношћу 
ми деградирамо.

Сваки пут ка добру води преко патње, тј. неког вида жртве, то је сурова 
реалност.  Од  ње  није  изузет  ни  сам  Господ.  Патњом  и  жртвом  се  ми 
профињујемо, док одрицање од жртве и остале "пречице" увијек иду на уштрб 
неког другог. Тиме ми у ствари кидамо себи пут духовног напретка, намећући 
га другоме:

"Тешко свијету од саблазни, јер је потребно да дођу саблазни; али тешко 
оном човјеку кроз кога долази саблазан." (Мат. 18:7)

Сотонина црква
"Јер  сви  сагријешисмо  и  изгубисмо  славу  Божију."  (Рим.  3:23, 
парафразирано)

Као главни представник сотонског тројства на Земљи, овдје се наводи: 
Јудаизам, Хришћанство и Ислам. О чему се ради. Све ове институције у ствари 
представљају  политичко-религиозне  институције  које  су  “дрмале”  историјом 
(поготову Свете) Земље у задњих пар хиљада година. Све оне под плаштом 
"побожности"  у  ствари спроводе  неке своје  личне интересе.  За  разлику  од 
Божанског  Тројства  које  је  јединствено  и  егзистира  у  љубави  и  узајамном 
уважавању  (Јован  15:10  итд),  сотонско  егзистира  захваљујући  узајамној 
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мржњи и непријатељству. Једино када је потребно да се удруже против треће 
стране, тада два члана овог тројства могу склопити нешто налик на савез, што 
се дешавало више пута у историји и чему смо свједоци и ми данас. Док Бог 
ради  кроз  љубав  на  изграђивању  унутрашњег  човјека,  Сотона  увијек  ради 
преко себичних интереса на изграђивању институција, преко којих остварује 
своје циљеве. 

Јудаизам
Као што се више пута наводи у Еванђељима, Јевреји из Исусовог доба 

себе  називају  дјецом  Аврамовом,  који  је,  као  што  смо  видјели, 
репрезентативни представник тип Бога Оца.  Из њега (оца)  су произишли и 
Хришћанство и Ислам. Међутим, слично цару Тирском, Јудејци су се понијели 
својим  поријеклом,  презирући  све  остале  народе.  Попут  црвеног  змаја  из 
Откривења, тако је у оквиру Јудаизма Ирод идумејац (Едом = црвен) тражио 
да убије тек рођеног Месију, док су сами Јевреји крваво прогањали тек рођену 
Христову цркву. Од "небеског народа", носилаца Божје истине, збачени су на 
земљу у вријеме римских царева.

Данас као и током протеклих вјекова актуелна је сатанизација  Јевреја. 
Кад год би се у Европи појавила куга или  нека друга епидемија, Јевреји би 
били дежурни кривци. Наиме, пошто се куга није ширила у њихова гета јер су 
се придржавали хигијенских прописа из Мојсијевих књига, они су оптуживани 
као иницијатори пошасти и по правилу преживљавали погроме. Када се данас 
спомену  Јевреји,  по  правилу  се  јављају  асоцијације  на  масоне  и  сличне 
организације, “Протоколе Сионских мудраца” итд.

Хришћанство
Од цркве Христових прогоњених сљедбеника, хришћанство је прерасло у 

прогонитељску  организацију,  која  брани  Христова  права  "огњем  и  мачем", 
пристајући на све могуће компромисе на духовном плану само да се дочепа 
свјетовне власти и угледа. Добро позната историја Папства нам свједочи на 
који  ниво  се  спустила  институција  која  себе  назива:  VICARIVS  FILII  DEI 
(замјеник сина Божјег). Слично Аману Агагеју из књиге о Јестири, Папство не 
бира  средства  да  примора  народе  на  покорност.  Као  што  је  Христос 
проповједао три и по године, тако је и овој сили било дато три и по пророчке 
године (3, 5 x 360 = 1260 година) да покаже свој карактер. Ако је типологија 
Амана Агагеја вјерна, онда прије своје коначне судбине, анти-хришћанство би 
требало да изда декрет сличан оном записаном у Септуагинтиној варијанти 
књиге о Јестири:

"Велики цар Асвир управитељима сто и двадесет  и седам покрајина...  
овако пише: Будући да имам власт над многим народима, и господство 
над свим свијетом, одлучих, НЕ ЗАНЕСЕН ОХОЛОШЋУ моћи, него у жељи 
да увијек благо и човјечно владам, дати поданицима спокојан живот и  
пружити царству благостање и слободу кретања по њему, и учврстити 
МИР за којим људи ЧЕЗНУ.
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Пошто сам упитао савјетнике како  би  се то  могло остварити,  Аман је 
проказао  да  се  међу  остале  народе  свијета  увукао  један 
НЕПРИЈАТЕЉСКИ НАРОД, својим ЗАКОНИМА са свима сукобљен, народ 
који  вјечно  презире  цареве  одлуке  тако  те  се  не  може  учврстити  
заједничко царство којим иначе беспрјекорно управљамо.
Установили смо дакле да је само тај народ у сукобу са свим људима, да  
се истиче начином живота што одступа од закона, да због неслагања са 
нашим  идејама  чини  најгора  недјела  тако  да  се  царство  не  може  
учврстити.  Зато  наређујемо  да  се  заједно  са  женама  и  дјецом,  
непријатељским  мачевима  без  икаквог  сажаљења  и  милости  потпуно 
ИСКОРЈЕНЕ.  Тако ће се...  убудуће за сва времена наши послови моћи  
одвијати постојано и несметано." (Септуагинта, Јестира 3. поглавље)

Овај  декрет  јако  подсјећа  на  извјештај  о  Данилу,  који  је  ради 
непоштовања ЗАКОНА мидског и персијског, морао да иде у јаму лавовску. С 
друге стране, јако подсјећа и на стих из Откривења:

"И би јој дано да даде дух икони звјериној, да проговори икона звјерина,  
и  да  се  учини  да  се  побију  који  се  год  не  поклоне  икони 
звјериној." (Откр. 13:15)

Ислам
И  поред  својих  неоспорних  позитивних  карактеристика  свете  књиге 

ислама Кур'ана, исламски теолози користе следећу суру:
И (спомени)  кад је  рекао Иса  син  Мерјемин:  "О,  Израелићани,  ја  сам 
Божји Посланик, (послат ћу вам) да потврдим Теврат који је објављен 
прије мене, и да вас обрадујем послаником који ће доћи послије мене, а 
чије ће име бити Ахмед". А кад им је он донио јасне доказе, рекоше: "Ово 
је очита чаролија". (КУР'АН, ЕС-САФФ 61:6)

као доказ да је Исус прорекао Мухамедово ступање на сцену борбе између 
добра и зла. Овдје се јасно препознаје Исусова порука записана у Јеванђељу 
(Инџил) по Јовану:

"И ја ћу умолити оца,  и даће вам другога утјешитеља да буде с вама 
вавијек;
Духа  истине,  којега  свијет  не  може примити,  јер  га  не  види  нити  га  
познаје; а ви га познајете, јер у вама стоји и у вама ће бити.
А утјешитељ Дух свети,  којега ће отац послати у име моје,  он ће вас  
научити свему и напоменуће вам све што вам рекох." (Јован 14:16-17.26).

Ово  показује  само  како  је  Мухамед  имао  површно  познавање 
новозавјетних  списа.  Следећи цитат  из  књиге  Валтера Белца,  МИТОЛОГИЈА 
КУР'АНА - Чежња за рајем, стр. 126, објашњава како је дошло до превида да се 
бесмртно лице Божанства које ми не можемо осјетити нашим чулима већ само 
можемо  осјетити  његове  ефекте  (Јован  3:8),  замијени  једним  земаљским 
смртником:

"Пророк вјеројатно при састављању (61,6.) није познавао дословце Ивана 
(14:16-17.26), него само неку вулгарнокршћанску предоџбу о излијевању 
Духа  светога  (чија  се  грчка  ознака  ПАРАКЛЕТОС  у  рубним  зонама 
екумене изобличила у ПЕРИКЛИТОС, што отприлике одговара арапском 
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АХМЕД = хвале вриједан). Одатле исламске секте још и данас изводе, као 
мисија  Ахмадија,  да  овај  утјешитељ  још  мора  доћи  након  пророка 
Мухаммеда (= хваљени)."

Дакле,  слично  оснивачу  чувене  манихејске  “јереси”  Мани-ју  (III  в.не.), 
Мухамед  себи  приписује  улогу  ПАРАКЛЕТОС-а.  На  основу  претходних 
размишљања  недвосмислено  се  може  рећи  да  Мухамед  као  пророк  заиста 
представља  ТИП  Духа.  Међутим,  о  којем  се  Духу  ради,  покушаћемо  да 
одредимо из анализе која слиједи. 

Неоспорно је  да  Мухамед  има  карактеристике  светог  Духа.  Он,  наиме, 
укорава за гријех (идолопоклонство и занемаривање вођења рачуна о дијети и 
хигијени код хришћана, среброљубље и сл.), указује на Судњи дан и Божји 
праведни суд. Указује и на други Христов долазак, и на догађаје описане у 
Старом и Новом завјету (Теврат и Инџил). Указује на правду, милост и вјеру 
као основне елементе побожности (Мат. 23:23). 

Управо  због  "милости"  као  једне  од  главних  карактеристика  Кур'ана  и 
ислама  и  муслимана  уопште,  "правовјерне"  муслимане  бисмо  по  карактеру 
могли  изједначити  са  "милостивим  Самарјанином"  (Лука  10:29-37),  а  однос 
хришћана и муслимана поприлично одговара односу Јевреја и Самарјана из 
Исусовог доба.  Зато и за скакавце из деветог поглавља Откривења, који се 
иначе тумаче као Арапско царство, пише:

"И рече им се да не уде трави земаљској, нити икакој зелени, нити икаку  
дрвету,  него  само  људима  који  немају  печата  Божијега  на  челима 
својима." (Откр. 9:4)

Придржавајући  се  учења  Кур'ана,  муслимани  за  вријеме  арапске 
доминације нијесу дирали хришћане. Шта више, многи хришћанису дочекали 
арапску  војску  као  ослободиоце  од  тираније  "хришћанских"  (византијских) 
царева. Међутим, за вријеме владавине турског царства (тип шесте трубе из 
Откривења  /Откр.  9:13-21/),  ситуација  је  много  незгоднија  по  "хришћане", 
поготову што су у међувремену порасли антагонизми на релацији хришћанство 
-  ислам.  Но  хришћани,  као  појединци,  су  и  тада  имали,  каква  таква, 
загарантована  лична права,  управо због  толерантног односа Кур'ана  према 
искреном хришћанству.

Осим тога,  док је  средњевјековно хришћанство удаљило Бога од људи 
свештеничком хијерархијом и системом светаца, Мухаммедов Аллах је повезан 
директно са сваким човјеком. 

Међутим, чињеница је да у Кур'ану постоје неки стихови, попут малочас 
наведеног,  који  се  или  накарадно  тумаче  или  заиста  имају  сумњиву 
вриједност.  Тако  се  на  примјер  у  потпуности  превиђа  симболика  жртава  у 
Старом завјету и на Исуса Христа као њихово испуњење, па се чак и негира 
Исусова смрт на крсту:

"И због њихових ријечи: 'Ми /тј.  Јевреји/ смо убили Месиха Исаа, сина 
Мерјемина, Божјег Посланика'. А они га нису убили нити објесили, него 
им се (то) само причинило. Они га заиста нису убили,
него га је Аллах Себи уздигао. Бог је силан и мудар." (КУР’АН, ЕН НИСА 
4:156-157)
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Шта  више,  не  познају  се  елементарне  карактеристике  личности  Исуса 
Христа,  његово  Божанство  и  пра-постојање  (мада  се  не  негира  његово 
безгрешно зачеће).

Аллах  није  онај  који  саосјећа,  већ  један  безосјећајни  Бог  који  само 
наређује  и то  мора да се оствари,  МИЛОМ или СИЛОМ. То нам указује  на 
карактеристике  безосјећајног  одраслог  из  трансакционе  анализе,  што  је  и 
обрађено  дјелимично  у  наставку  овог  дјела  књиге.  Аллах  се  по  Мухамеду 
служи  "методом  прута  и  шаргарепе".  Невјерницима  и  онима  који  не  буду 
убијали на Аллаховом путу слиједи пакао (Џехенем, тј. ГЕ ХИНОМ /=долина 
Хином/ на јевр.). Описи џехенема, наиме, превазилазе и најстравичније хорор 
филмове:

"А тврдокорни насилник појиће се у џехеннему крвавим гнојем, који једва 
да ће моћи прогутати;  одасвуд ће га  смрт  нападати,  а  умријети  неће 
моћи...  Млатит  ће  их  гвозденим  кијачама  и  кипућу  им воду  на  главе 
лијевати  ако  покушају  да  стргну  огњено  рухо;  кожа  и  утроба  ће  им 
горјети а да никад сасвим неће сагорјети..." (МИТОЛОГИЈА КУР'АНА, СТР. 
183)

Вјернима,  зато,  слиједи рај  (Џенет,  тј.  ГАН /=врт/  на јевр.)  са дивним 
"дјевицама  које  није  дотакао  прије  ни  џин  ни човјек"  и  укусним  јелима  и 
пићима.  Тјелесној  наслади  неће  бити  краја  (МИТОЛОГИЈА  КУР'АНА,  стр. 
191-193), док ће према Исусовим ријечима:

"А Исус одговарајући рече им: варате се, НЕ ЗНАЈУЋИ ПИСМА НИ СИЛЕ 
БОЖИЈЕ.
Јер  о  васкрсенију  нити  ће  се  женити  ни  удавати;  него  су  као  анђел 
Божији на небу." (Матеј 22:29-30)

Даље, попут хришћана из тог доба Мухамедов Аллах је Бог који се бори за 
земаљску превласт, за разлику од:

"А Исус одговори: царство моје није од овога свијета;  кад би било од 
овога свијета царство моје, онда би слуге моје браниле да не бих био 
предан Јеврејима; али царство моје није одавде." (Јован 18:36)

Осим  свега  набројаног,  могли  бисмо  рећи  да  непостојање  типолошких 
структура у Кур'ану, које се иначе као потка провлаче кроз цијелу Библију, 
представља можда главни аргумент против његове надахнутости.

Земаљско анти-тројство
Као  закључак,  можемо  рећи  да  главни  тип  антитројства  на  Земљи 

представљају:
Анти-Отац = негативни Јудаизам
Анти-Христ = негативно Хришћанство
Анти-свети Дух = негативни Ислам

И поред очигледних разлика међу члановима овог тројства, налазимо неке 
заједничке карактеристике по којима се иначе и разликују од божанског:

1. Спасење  значи  физички  припадати  вјерској  заједници.  Другим 
ријечима,  индивидуални духовни однос са Богом се ставља у други план, а 
акценат се ставља на, како каже Ниче припадност истом "стаду" у коме се 
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вјерници осјећају сигурно. Свештеници (тј. рабини, имами итд.) су ти који су 
задужени да регулишу односе са Свевишњим, док се улога осталих своди на 
слијепо повиновање њиховој "светој" вољи.

2. Однос  са  Богом,  ако  и  постоји,  своди  се  на  РИТУАЛЕ.  По  Берну  и 
осталим аналитичарима  трансакција  (тј.  порука),  ритуали представљају  тип 
површног (не и бескорисног)  и  помоћног,  уводног односа између особа,  за 
разлику од искреног, отвореног и присног односа. Јасно је да ако се и наши 
међуљудски  односи  своде  на  ритуале,  тај  однос  не  прелази  ниво  пуког 
познанства, док је искрени однос карактеристика правог пријатељства. Зато и 
у  јеванђељима  налазимо  да  Исус  своје  ученике  назива  ФИЛОИ  (=  драги 
пријатељи, Јован 15:14), док Јуду у тренутку издаје ословљава са хЕТАИРЕ (= 
"друже" Мат. 26:50).

Чак и молитва, која би требало да буде најприснији, најинтимнији однос 
са Господом, се своди на изговарање неких ритуалних формула.

3. Све  ове,  можемо  слободно  рећи,  свјетске  силе  су  започеле  своју 
дјелатност као, ако ништа друго, нарушитељи основног принципа Сотониног 
царства - пораста ентропије (ентропија = неред, хаос); а наставили, добро се 
уклопивши у њега.

На првом мјесту опет имамо Јевреје, који су започели као Божји "обећани" 
народ, народ преко кога нам је Господ уручио своје писмо, а наставили као 
убице свог Месије и прогонитељи његових следбеника.

На другом мјесту имамо хришћане, који су започели дајући драговољно 
своје животе у име Христа, да би наставили узимајући туђе животе "у име" тог 
истог Христа.

На крају имамо ислам, који је започео као сила која је коначно срушила 
многобоштво и унијела науку И разум (тип Св.  Духа) у тадашњи сујевјерни 
хришћански свијет, да би наставио као једна од најпримитивнијих свјетских 
институција (одсуство Св. Духа).

Све ме ово подсјећа на појам трофазне струје у електротехници. Док је 
духовни пад Јудаизма (на Голготи, 31.  год.)  значио рађање хришћанства,  а 
духовни пад хришћанства (VII вијек) значио рађање ислама, дотле је физички 
пад ислама (опсада Беча) значио васкрсавање тзв. хришћанских сила, а пад 
папства (Француска револуција) васкрсавање јудаизма као свјетске силе.

Из свега овог се наслућује да ниједну од ових сила не можемо префарбати 
само једном бојом, а да је то тако увјерићемо се из редова који управо слиједе.

Божја црква
Божја црква симболички представљена у Откривењу, као основни тип, тј. 

архетип представља сав Божји народ, укључујући и анђеле и остала бића ако 
постоје, невјесту јагњетову, чија је глава сам Христос. Међутим тип те жене се 
може наслутити већ и овдје на земљи.

Пођимо  од  описа  невјесте  јагњетове,  праве  Божје  цркве  датог  у 
Откривењу:

"И знак велики показа се на небу: ЖЕНА обучена у СУНЦЕ, и МЈЕСЕЦ под  
ногама  њезинијем,  и  на  глави  њезиној  вијенац  од  дванаест  
ЗВИЈЕЗДА." (От. 12:1)
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Сунце је симбол Хришћанства. Дан сунца (недјеља) је изабран као дан 
одмора и благослова. Календар је чисто соларни.

Мјесец  је  симбол Ислама.  Дан молитве,  који  је  данас  прерастао у дан 
одмора је помјерен за дан уназад од Божјег. Календар је чисто лунарни.

Звијезда (МЕГЕН ДАВИД) је симбол Јудаизма. Дан одмора је између петка 
и недјеље. Календар је лунарно-соларни.

"Помишљаће да промијени времена и законе" (Дан. 7: 
25)

Табела 3-1 нам помаже да још лакше идентификујемо наведене силе. Све 
ове силе су увеле и календар, а поготову дан одмора неком врстом законског 
декрета.

Шабат као седми дан увео је сам Господ приликом стварања (1 Мој. 2: 3), 
што је  и потврђено у оквиру Десет Божјих заповјести изговорених на гори 
Синај  око  2500  година  касније  (2  Мој.  20:  9-11).  Слично  је  и  са  лунарно-
соларним календаром и празницима (мада радије користим термин благдан) (1 
Мој. 1: 14-18, 2 Мој. 12: 2, види одсјек КАЛЕНДАРИ И БИБЛИЈА).

Соларни календар  су  законским декретима  увели  римски цареви  (прво 
Јулије Цезар, 45. год. пне, а потом папа Гргур VII 1582 год.), а исто тако и 
светковање првог дана у седмици (цар Константин је 7. III 321 г. издао чувени 
закон о светковању "часног дана сунца"), и поред тога што су се и хришћани 
окупљали тог дана због успомене на Христово васкрсење.

У ислам је Мухамед увео чисто лунарни календар неколико година прије 
своје смрти, док је петак, као дан молитве увео нешто раније.

Коментар
"Можда нема наде за људску расу, али има наде за појединца."  (Ерик 
Берн, КОЈУ ИГРУ ИГРАШ)

Тројство се остварује не само преко личности, већ и преко социолошких 
категорија.  И  као  што,  као  што  можемо  видјети  код  личности  ,имамо 
мјешавину  божанског  и  антибожанског  (да  не  сводимо  све  на  Сотону),  у 
пропорцији  коју  зна само Господ,  а  која  се  наслућује  на неким мјестима  у 
Библији,  слична ствар је  и  са  овоземаљским људским заједницама.  Чак  ни 
апостолска црква није била идеална.

Разлика  између  нивоа  духовности  личности  и  институционалног, 
друштвеног  је  у  томе,  што  у  свим  институцијама  налазимо  да  се  људи 
управљају борбом за позиције, па према томе представљају лак плијен сила 

Симбол Дан одмора Календар
Јудаизам ЗВИЈЕЗДА ШАБАТ ЛУНАРНО-СОЛАРНИ
Хришћанство СУНЦЕ ДАН СУНЦА СОЛАРНИ
Ислам МЈЕСЕЦ ПЕТАК ЛУНАРНИ

Табела  3-1.  Табеларни  приказ  симбола  и  временских  знакова  три  главне 
свјетске монотеистичке религије.
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зла. Засебна личност има више могућности да се бори и ослони на Господа. 
Зато се за Сотону и каже да је кнез овога свијета.

Господ је тај чијим провиђењем је створен и Јудаизам и Хришћанство и 
Ислам. Сотона је тај који управља и Јудаизмом и Хришћанством и Исламом. А и 
у  Јудаизму  и  у  Хришћанству  и  у  Исламу,  Бог  има  своју  дјецу.  Када  су  са 
Господом Јевреји  су глава цркве.  Они су дали самог Месију и његове прве 
ученике (апостоле). Када су против Господа, они су први са Сотоном. Само је 
из Јуде могао проистећи Месија. Само су из Јуде могли проистећи Јуда, Ана и 
Кајафа,  издајници  и  убице  Месије.  У  модерној  историји  имамо  тако  једног 
Алберта Ајнштајна, Карла Маркса, Фројда.

Многи се питају зашто те толике "вјере",  а поготову данас када имамо 
цијело  мноштво  разноразних  секти.  Свака  конфесија,  и  поред  својих 
негативности, баца акценат на неку специфичну димензију "побожности". На 
првом мјесту имамо Јудејце, који акценат бацају на Закон записан у Мојсијевим 
књигама,  заборавивши  на  његову  суштину  и  намећући  попут  строгог  и 
нетолерантног оца свакојаке прописе:

"Тешко вама књижевници и фарисеји лицемјери, што дајете десетак од 
метвице и од копра и од кима, а ОСТАВИСТЕ што је НАЈПРЕТЕЖНИЈЕ у  
ЗАКОНУ:  правду и милост  и  вјеру;  а  ово  је  требало чинити и оно не 
остављати." (Мат. 23:23)

После њих долазе Хришћану, као анти-теза Јеврејима. Они се труде да 
праве што више разлика у односу на Јевреје, па и по цијену паганства. Тако 
добијамо префарбано паганство. Одбацује се форма коју је Господ дао свом 
народу с образложењем да је то "чисто Јеврејска" карактеристика, а акценат 
даје на ономе "што је најпретежније" - Христу. Међутим, сами смо свједоци да 
коначно и "то најпретежније" добија своју форму: свештенство, храмове, седми 
дан  и  систем  празника,  што  је  у  ствари  нека  мјешавина  јеврејског  са 
паганским.  Као  успутна  и  сама  по  себи  разумљива  ствар,  прихваћен  је 
тадашњи римски чисто соларни календар. Убрзо видимо (слично Израиљцима 
не дуго након свечане објаве ЗАПОВЈЕСТИ на Синајској гори и свог обећања 
вјерности, кад "видјевши гдје Мојсије дуго не слази с горе" начинише ЗЛАТНО 
ТЕЛЕ кога прогласише за свога избавитеља) тако и Христова црква, видјевши 
да Христос дуго не долази по свој народ, уводи разноразне СВЕЦЕ као своје 
избавитеље и заступнике пред Богом.

Као  синтеза,  или  боље  речено  компромис  или  можда  још  боље  спона 
између Јудаизма и Хришћанства јавља се Ислам. Тако имамо да се муслимани, 
тзв.  противници  хришћанства  у  неким  димензијама  више  држе  Библије  и 
Христа него хришћани. Ислам, такође, проповједа моралност и вјеровање у 
једног светог Бога, али и овдје се уведене духовне промјене одражавају на 
календар и систем празника.

Све што се дешава у свијету, дешава се по Божјем провиђењу и на корист 
је  Божјем  народу,  јер  служи  за  његово  духовно  усавршавање.  Сви  ми 
повремено служимо једној сили, а повремено другој. У Библлији има мноштво 
примјера  који  то  потврђују.  И  највјерније  Божје  личности  су  у  одређеним 
тренуцима послужили као Сотонино оруђе (почев од Давида, Мојсијеве сестре 
Марије,  па  до  апостола  Петра  и  нарочито  Павла).  С  друге  стране,  Бог  се 
некада служио и таквим људима као што је  био Валаам пророк,  па и Јуда 
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Искариотски, који је скупа са осталим апостолима лијечио и изгонио демоне. 
Зато свака од ових "монотеистичких" скупина има неку димензију духовности, 
која  хвали другој.  Идеално  је,  наравно,  садржавати  у  себи све оно што је 
позитивно,  што  је  за  нас  грешна  људска  створења,  још  наравније,  тешко 
остварљиво.

Ко је од наведених типова у највећој предности, тешко је рећи, то зависи 
од индивидуалних карактеристика, али се зато са сигурношћу може рећи да се 
"идеал"  добија  синтезом позитивних страна свих наведених институција,  па 
чак и укључивши и оне које нијесу овдје наведене. Свака институција, мора се 
поновити, и поред својих негативних карактеристика,  по Божјем провиђењу 
има и позитивне које недостају осталима. 

Ово  наведено  тројство  служи  као  најрепрезентативнији  примјер 
сотонског, односно Божјег тројства на земљи. Сви остали народи, такође, као 
нација оцртавају карактеристике неке од личности сотонског тројства, а као 
појединци и божанског. Ван овога, нема избора. Није случајно, на примјер, да 
је змај симбол Кине, или сунце симбол Јапана, звијезде симбол Америке, или 
рецимо чак вијенац од звијезда - симбол Европске уније итд.

Све  ово  нам  открива  охрабрујућу  чињеницу  да  без  обзира  у  ком 
"сатанском"  окружењу живимо, имамо шансе да постигнемо сличност с Богом, 
али и упозорава нас да наше пропусте не смијемо правдати тим окружењем, 
као и да не смијемо људе изједначавати са окружењем у коме они живе, без 
обзира какво оно било.

Док  је  Сотона,  кнез  овога  свијета,  окупиран  политизираним 
институцијама,  преко  којих  остварује  своје  циљеве,  дотле  Бог  ради  на 
изградњи унутрашњег човјека:

"Јер  гдје  су  два  или  три  сабрани  у  име  моје  ондје  сам  ја  међу  
њима." (Мат. 18:20)

Јужнословени - тип (анти)тројства
Ми смо један диван примјер реализације тројства (и то нажалост много 

више  злог  него  доброг)  на  социолошком  нивоу.  Да  бисмо  то  разумјели, 
претходно се морамо помирити са неким “очигледним” чињеницама.

Данашњи Срби, Хрвати и Муслимани представљају онај један народ који 
је населио Балкан у вријеме сеобе народа у другом дјелу првог миленијума 
нове ере, свакако помијешан са народима који су ту били од раније. Потврда 
за то је прије свега исти језик, па и практично иста презимена (наравно, да се 
занемарује новокомпоновани, синтетички хрватски језик), а затим и историјски 
подаци (који су нажалост мало релевантни, пошто је Балкан одавно “врућа” 
међународна  тема  тако  да  и  најрелевантнији  како  домаћи  тако  и  страни 
учењаци не могу остати непристрасни).

Подјела  тог  народа  на  данашња  три  народа  потиче  од  три  типа 
вјероисповјести.  Прилог  у  томе  говоре  многи  подаци  о  покатоличењу 
православног дјела тог народа у Далмацији Славонији и Крајини, као и рјеђи 
обрнути случајеви (хрватски кнез Бранимир је се покатоличио у IX вијеку, због 
чега  је  у  Ватикану  приређена  права  фешта).  Најдрастичнији  примјер 
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представљају  наши  Муслимани,  чије  поријекло  је  опште  познато,  а  што 
признаје само један минорни дио њих.

На основу претходног разматрања о репрезентативном типу сотонске и 
Божје  цркве,  лако  се  изводе  закључци  да  су  Хрвати  (покатоличени  јужно-
Словени)  тип  анти-сина  помијешаног  са  мало  Сина,  а  муслимани 
(исламизирани  јужно-Словени)  тип  лажног-пророка  помијешаног  са  мало 
истинитог  пророштва.  Највећи  проблем  настаје  са  Србима  (православним 
јужно-Словенима). Зашто би они представљали тип анти-Оца помијешаног са 
мало Оца (односно исти тип као Јевреји).

Међутим, завиримо мало у терминологију Срба. Она је, без икакве сумње, 
оптерећена таквим појмовима као што је правда и неправда (сјетимо се "Боже 
правде",  "неправедне  санкције"),  истина  и  лаж,  вјера  и  невјера  сл.  Ово је 
додуше позитивна терминологија, терминологија Оца, само је ствар у томе што 
те термине Срби углавном додјељују сами себи. Себе назива "небески народ", 
"народ најстарији" и сл. Једино су Срби од све ове три групе народа основали 
удружење пријатељства са Јеврејима (типом Оца и анти-Оца). А с друге стране 
једино код Срба имамо да се глорификује име ЗМАЈ (сјетимо се оне анегдоте о 
Јовану  Јовановићу  АЖДАЈИ).  А  и  када  се  погледа  историја  увиђају  се 
сличности. Као што су Јевреји предали свог месију, тако и Срби предају свога 
вођу (Карађорђа, па и Милошевић типски припада тој категорији) јер "је боље 
да један човјек умре за народ, неголи да народ сав пропадне" (Мат. 11: 50). 
Као што су Јевреји имали пророка Данила који је штитио њихове интересе на 
царском двору у периоду вавилонског ропства, тако и Срби имају Мехмед пашу 
Соколовића,  преко  којег  добијају  велике  повластице  за  вријеме  турске 
окупације. Интересантно је да су и пророк Данило и Мехмед паша Соколовић 
насилоно одведени из своје постојбине на царски двор и да су обојица имали 
храну као тест преко којег су изабрани у виши ранг.

Као  што  је  убиство  небеског  престолонаследника  (Исуса  Христа)  било 
повод за отворени рат небеских и сотонских сила васионских размјера,  при 
чему су Јевреји протјерани из своје постојбине, тако је убиство другог једног 
престолонаследника  (Франца  Фердинанда)  било  повод  за  први  сукоб 
глобалних размјера на Земљи, при чему су Срби били приморани да се иселе 
из  своје  постојбине  (при  томе  би  се  наведени  престолонаследник  прије 
упоредио са Анти-Христом, поготову узевши у обзир његово васкрсење у виду 
Адолфа Хитлера. Као што је васкрсли Христос са неба послао свог Духа у виду 
ватре у јудејску престоницу, тако и овај васкрсли Анти Христ шаље (напалм) 
бомбе на српску престоницу).

Као што Палестина представља за Јевреје свету земљу, тако Косово за 
Србе. Као што су Јевреји протјерани из центра свог духовног живота, тако су и 
Срби са Косова (додуше, Јевреје су поразили па потом изагнали Римљани, док 
су Србе муслимани, Турци). Као што су се у Палестину населили и намножили 
муслимани,  исту  ситуацију  имамо  са  Косовом.  Као  што  се  Јевреји  опет 
насељавају  у  свету земљу,  тако и Срби желе на Косово.  И за  Косово и за 
Палестину се сматра да тренутно представљају најкритичнија могућа жаришта 
сукоба на цијелој Земљиној кугли.

Као што су  католици протјерали Јевреје  из  Шпаније  на дан 9.  ава (2. 
август)  1492  године,  осим  оних  који  су  примили  католичанство,  тако  су  и 
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католици протјерали Србе из Крајине на дан 9. ава (5. август) 1995 године, 
осим оних који су остали лојални.

Хрвати, су поморски народ и приклонили су се јаком католичанству да би 
се одбранили од крвавих упада старије браће с југа у вријеме кнеза Бранимира 
у IX вијеку. Слично Вавилону,  гдје  је дошло до пометње језика, и овдје се 
изводе  благо  речено,  чудне  језичке  егзибиције  (сјетимо  се "околотрбушног 
панталодршца", "брзогласа" и осталих бисера).

Муслимани  су  следбеници  "великог  пророка",  могу  имати  двоструко 
поријекло.  Или  потичу  од  Богумила  (потомака  секте  манихејаца,  са  којом 
ислам  има  највише  заједничких  карактеристика),  који  су  и  раније  били 
непостојани када би им припријетила опасност, било од православне било од 
католичке браће (сјетимо се како је Кулин бан пристао на компромис када му 
је  припријетила  мађарска  војска,  за  разлику  од  на  примјер  чешких 
протестаната  који  су  дуго  времена  храбро  одољевали  нападима  далеко 
надмоћније  војске  удружених  католика).  Или  потичу  од  оних  који  су  се 
исламизирали из неког материјалног, овоземаљског интереса (у питању може 
бити имање, живот, па чак и жена).

Примјери и поуке

1. Адам и Ева
Када је Бог створио Адама, извео је пред њим животиње да им да име. 

Након тог  догађаја  Дијете у Адаму је  осјећало тугу,  сјету,  што и он  попут 
животиња нема друга према себи (1 Мој. 2:20). Будући да "срце жалосно суши 
кости",  Бог  је  одмах  морао  да  реагује  створивши  му  животну  сапутницу. 
Стварањем Еве ситуација  се драстично промјенила.  Иако му  је  узето једно 
ребро, Адам се није бунио или тужакао, већ је у усхићењу испјевао прву пјесму 
у историји људског рода:

"Сада ето кост од мојих кости, и тијело од мојега тијела,
нека јој буде име човјечица, јер је узета од човјека." (1 Мој. 2:23)

Следећа  критична  ситуација  настаје  када  Господ  одређује  Адаму 
репертоар јела за исхрану, и када му ускраћује плод дрвета познања добра и 
зла:

"И  запријети  Господ  Бог  човјеку  говорећи:  једи  слободно  са  свакога 
дрвета у врту;
Али са дрвета знања добра и зла, с њега не једи; јер у који дан окусиш с  
њега умријећеш." (1 Мој. 2:16-17)

Овдје дакле имамо трансакцију Родитељ (Бог) - Дијете (Адам), уз подршку 
Одраслог који упозорава на последице. Одрасли је овдје имао кључну улогу, 
одржавајући  потенцијални  сукоб  између  жеља  Дјетета  и  ограничења 
Родитеља.

Међутим,  када  се  Ева  приближила  том кобном дрвету,  на  сцену  ступа 
лажни Одрасли у виду змије:
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"Је ли истина да је Бог казао да не једете са свакога дрвета у врту?" (1  
Мој. 3:1)

Ово је  типичан примјер  сложене трансакције.  Наизглед,  одрасли змије 
пита Одраслог Еве за једну обичну информацију, а у суштини "софистицирани" 
Одрасли  змије  циља  крхко  Евино  Дијете:  "Па,  зар  би  Бог  могао  да  буде 
такав?",  и  онда  убацује  лажну информацију  "нећете  ви  умријети"  (стих  4), 
помијешану са мало истине:

"Него зна Бог да ће вам се онај да кад окусите с њега отворити очи, па 
ћете постати као богови и знати што је добро што ли зло." (1 Мој. 3:5)

Опет имамо скривену трансакцију.  Наизглед опет Одрасли змије говори 
Одраслом Еве једну "нову" информацију, а у суштини гађа већ нарушену везу 
Родитељ-Дијете код Еве, при чему је, као што се види свуда око нас и у нама, 
био пун погодак.

2. Реални људи у Библији и ван ње
Реални људи у Библији су,  као што смо имали прилику да назремо из 

претходног  излагања,  претежно  тип  неке  личности  тројства,  и  то  или 
божанског или сотонског. Тако добијамо шест главних типова људи. Међутим, 
за разлику од личности из ”Житија светих” који су или свеци без мане или 
отјеловљење Сотоне, библијске личности су мјешавина тих шест типова. Тако 
и за најдуховније личности (са изузетком Исуса) видимо и њихове "сотонске" 
црте.

Тако имамо Давида, узор вјерности, који је скоро читаву младост провео 
бјежећи од отпалог цара Саула. Али тај исти Давид, у критичном тренутку, и 
сам постаје прогонитељ, прељубочинилац и убица.

Онда  имамо  Марију,  Мојсијеву  сестру,  коју  је  Господ  употребио  као 
средство којим је сачувана беба Мојсије. Али та иста Марија, касније, гунђа и 
противи се свом брату, да се "удостојила" губе.

Шта рећи за апостола Павла. Код њега, додуше, имамо обрнут случај. Он 
је прво био прогонитељ, па онда чак апостол, али то не мијења ствари. Он је 
своје лице показао током свог цијелог живота.

То бисмо, чак могли и узети као мјерило вјерности и сличности са Богом.
Колико смо ми у нашем животу са Господом, а колико са Сотоном?
Људи обично кажу: "Е,  још само ово да урадим, и онда ћу се предати 

Господу." Међутим, ми смо и оно што смо били прије тог предања. Што више 
времена смо у животу провели са Господом то смо више сличнији њему. Нас 
Господ прима, чак и ако се предамо на самртничкој постељи. Међутим, ми смо 
изгубили  благослове  које  нам  је  Господ  припремао  и  прије  самртничке 
постеље.

Бог нас прима и кад гријешимо, па се покајемо. Међутим, својим гријехом 
ми губимо благослове које Он жели да нам изручи. Колико је било робља из 
Јуде у Вавилону и Персији? А, колико њих је остало вјерно, попут Данила и 
његових другова? А, шта са онима који су се клањали ликовима, јели нечисту 
храну или кршили шабат, па се у себи "горко" кајали?
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Сви су они, наравно спашени. Али, зато, с друге стране, НИКО од њих се 
није удостојио благослова које је примио Данило и његови другови!

Овдје се по мени крије главни проблем оправдања вјером!
Људи су опсједнути својим спасењем, тј. тиме како да угоде Богу да би 

добили  живот  вјечни.  Бог,  наравно  прихвата  и  такву  мотивацију  за 
новорођење. Међутим, он више воли оне који су опсједнути спасењем других, 
и Његовом светошћу о којој размишљају дан и ноћ, не ради неког интереса, 
већ ради привлачности, префињене љепоте и узвишености свега што је везано 
за истински Божји карактер.

3. Како се стиче интелигенција
Библија  нам даје  дивне  примјере  који  нам показују  како  се стиче дар 

светога Духа (тј. Одрасли или интелигенција). Као најбољи примјер могу нам 
послужити Јосиф, Данило, као и сам Господ Исус.

Из књиге пророка Данила видимо једну градацију духовних дарова које 
прима пророк Данило. На почетку (поглавље 1), Данило показује вјерност у 
"ситници", придржавајући се здравствене реформе, при чему је охрабрио и три 
своја друга да учине исто. Као резултат, читамо:

"И даде Бог свој четворици младића знање и разум у свакој  књизи и 
мудрости; а Данилу даде да разумије сваку утвару и сне." (Дан. 1:17)

Дакле, сви су добили награду, а Данило као иницијатор још и способност 
да  разумије  сне.  Касније,  на  основу  дара  тумачења  снова  (свакако  и 
вјерности), Данило бива узвишен до самог цара, прво Вавилонског, а потом и 
Персијског. Сличну ствар налазимо и код Јосифа (1 Мој. 39 - 41). Пошто није 
хтио да згријеши Господу (1 Мој. 39:7-23), Јосиф добија дар тумачења снова, а 
потом на основу тог дара добија сваку власт над Египтом:

“И рече фараон Јосефу:  ‘Пошто те је упознао Бог са свим тим,  нема 
разумног и мудрог као што си ти. Ти ћеш бити над кућом мојом и твоје 
наредбе ће поштовати мој народ. Само ћу овим пријестолом бити већи од 
тебе.’ И рече фараон Јосефу: ‘Гледај, постављам те над цијелом земљом 
Мицраим.’” (1Мој. 41: 39-41)

Наведени  догађаји  нам  могу  помоћи  да  разлучимо  појмове  оправдање 
вјером и оправдање дјелима, који се спомињу у апостолским посланицама, а 
још  више  међу  теолозима  током  цијеле  историје  хришћанства.  Наиме,  и 
Данило и Јосиф су имали вјеру у Бога коју су примили од својих родитеља. Али 
та вјера није била само теоретског карактера, она је заокупљала сво њихово 
биће, и као таква, она је морала долазити у конфликт са околном средином. 
Оставши  вјерни  и  у  најтежим  околностима  (а  својим  дјелима),  они  стичу 
мудрост, предност, па и власт над том околином. То је Божји дар, а можда и 
небески закон. 

Ни Данило ни Јосиф нијесу знали какви их дарови чекају. Они су остали 
вјерни из принципијелних разлога, а не ради неког интереса. Овдје се крије 
главна разлика између спасења вјером и спасења дјелима. Наша дјела која 
проистичу из вјере бивају награђена по небеским законима. Наша дјела која не 
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проистичу из вјерности, познања Бога и љубави (већ из користољубља или 
било којег другог ниског мотива) остају бесплодна.

Сасвим супротну ситуацију  имамо  код Адама и  Еве.  Они нијесу остали 
вјерни у вези плодова са дрвета познања добра и зла, због чега губе духовне 
дарове па и власт над Земљом.

Најрепрезентативнији примјер позитивне примјене наведене законитости 
налазимо у случају самог Господа. Након свог васкрсења он каже:

"Даде ми се свака власт на небу и на земљи." (Мат. 28:18)
Ако узмемо у обзир да епитети који слиједе представљају у ствари дарове 

светог Духа (види Ис. 11:2), схватамо пунину дара који је примио наш Господ 
том приликом:

"Достојно је јагње заклано да прими силу и богатство и премудрост и 
јачину и част и славу и благослов." (Откр. 5:12)

Амин
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