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Сажетак
Да би ис пи тао мо гућ ност мир ног и трај ног по ли тич ког ре-

ше ња су ко ба око Је ру са ли ма и Све те зе мље, аутор ана ли зи ра ре ли-
гиј ску по за ди ну овог спо ра. Он ука зу је да мит ско-ре ли гиј ска фи-
гу ра сре ди шта све та под ра зу ме ва да се ра ди о све тој те ри то ри ји, 
ко ја са мим тим не мо же би ти пред мет раз ме не. Ука зав ши на ве-
ро ва ње мно гих на ро да да се њи хов цен трал ни храм на ла зи упра во 
на ме сту сре ди шта све та, аутор хер ме не у тич ком и ком па ра тив ном 
ме то дом по ка зу је ко ли ки је зна чај Је ру са ли ма за три ве ли ке мо но-
те и стич ке ре ли ги је. Бу ду ћи да су вер ни ци све три мо но те и стич ке 
ре ли ги је уве ре ни да је исти на и прав да на њи хо вој стра ни, и да се-
би при пи су ју по зи ци ју до бра а про тив ни ци ма углав ном по зи ци ју 
зла, њи ма се чи ни да би и де ли мич но од сту па ње од сво јих пре тен-
зи ја на све та ме ста био чин из да је и из не ве ра ва ња Бо га. На кон што 
је из ло жио шта три ве ли ке мо но те и стич ке ре ли ги је ми сле јед на о 
дру гој и по ка зао раз ли ке у њи хо вом схва та њу лич но сти Ме си је, 
аутор за кљу чу је да би сва ко по ли тич ко ре ше ња спо ра би ло крх ко и 
при вре ме но. Аутор сма тра да би, са мим тим што је у осно ви су ко-
ба око Је ру са ли ма ре ли гиј ски спор, ре ше ње мо ра ло би ти ду хов не 
при ро де. Истин ски циљ вер ни ка мо рао би би ти Не бе ски Је ру са-
лим, а не пу ко по се до ва ње зе маљ ског Је ру са ли ма. Уко ли ко би вер-
ни ци све три мо но те и стич ке ре ли ги је за и ста би ли ода ни Бо гу, они 
би би ли ис пу ње ни љу ба вљу и не би би ло не пре мо сти вих пре пре ка 
за ре ше ње би ло ког спо ра, па чак ни оног из ме ђу Је вре ја и Па ле-
сти на ца око Бр да хра ма.
Кључ не ре чи: пу пак све та, Је ру са лим, Бр до хра ма, Ме си ја, све ти рат 

* Овај текст настао је у оквиру пројекта „Динамички системи у природи и друштву: 
филозофски и емпиријски аспекти“ (евиденциони број 179041), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1. МИТ СКО-РЕ ЛИ ГИЈ СКА ФИ ГУ РА ПУП КА ЗЕ МЉЕ

Ка да би љу ди би ли са мо ра ци о нал на би ћа, ка да би пред мет 
њи хо вог спо ра био не у тра лан, ли шен са крал не ди мен зи је, по ли-
тич ки су ко би би се мно го лак ше ре ша ва ли. Они ко ји се спо ре око 
не ке те ри то ри је мо гли би да до ђу до спо ра зу ма раз ме ном те ри то-
ри ја, уко ли ко се оне не би су штин ски раз ли ко ва ле, уко ли ко би се 
сво ди ле на пу ки ге о ме триј ски про стор. Ме ђу тим, чо век је и емо-
тив но би ће, те се ве зу је за те ри то ри ју ко ју до жи вља ва као свој за-
ви чај, као сво је ис хо ди ште, као основ свог иден ти те та. Те ри то ри ја 
ко јој се при пи су ју та кви ква ли те ти са мим тим не мо же би ти пред-
мет раз ме не. Уко ли ко је она спор на, о њој се не ће мо ћи по сти ћи 
ра ци о нал ни кон сен зус. Спор ну те ри то ри ју при сво ји ће ја ча стра на, 
а по ра же на ће је тре ти ра ти са мо као при вре ме но из гу бље ну. Она 
ће че ка ти да се про ме ни кон сте ла ци ја свет ске мо ћи, ка ко би је по-
вра ти ла.

Још од мит ског до ба љу ди су скло ни да са кра ли зу ју про стор 
у ко јем жи ве. Они га до жи вља ва ју као не што при сно и уре ђе но, 
као ко смос, за раз ли ку од оног спо ља шњег и стра ног. Оно стра-
но је го то во по пра ви лу не при ја тељ ско и де мон ско, ха ос ко ји хо ће 
да угро зи наш при сни ко смос. Древ ни чо век ве ру је да пре би ва у 
при ви ле го ва ном под руч ју, да је упра во ње гов за ви чај цен тар све та. 
Би ло да се тај цен тар име ну је као пу пак зе мље или као axis mun di, 
он је не са мо про стор но сре ди ште све та не го и ме сто на стан ка све-
та. Древ ни на ро ди су ства ра ње све та до жи вља ва ли као „про ва лу 
све тог у свет“1), као ме сто бо жан ске ин тер вен ци је, те је са мим тим 
цен тру све та при пи си ван ка рак тер све то сти. Бу ду ћи да се у том 
епи цен тру од и гра ло оно пр во и суд бо но сно, бу ду ћи да је оно би-
ло по при ште су ко ба бо жан ских и де мон ских си ла, то ме сто за у век 
оста је пред мет по себ не бо жи је на кло но сти. Не са мо што се ту не-
пре кид но од и гра ва про дор тран сцен ден ци је у сфе ру има нен ци је, 
не го се том ме сту при да је пре суд но ес ха то ло шко зна че ње. Ве ру је 
се да ће се крај све та, или ње гов пре о бра жај, до го ди ти упра во у 
са мом пуп ку зе мље.

У вла дар ским иде о ло ги ја ма древ них на ро да не при ја тељ ни је 
при ка зи ван на про сто као по ли тич ки и вој ни про тив ник, већ као не-
при ја тељ бо го ва, као си но ним за зло. Са мим тим што је не при ја тељ 
по и сто ве ћен са мит ском ажда јом, ко ју су бо го ви по бе ди ли у пра-
по чет ку, об ра чун са њим пред ста вљао је ре ли ги о зан за да так. Је дан 

1) Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но, Ал на ри, Бе о град – Та бер накл, Ла ћа рак, 2004, стр. 36.
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од раз ло га при да ва ња вла да ру бо жан ског ста ту са био је упра во тај 
што је он шти тио ко смос од пре те ћег ха о са. Као што је не при ја тељ 
био ре пре зент ха о са, та ко је вла дар оли ча вао оно до бро, бо жан-
ско.2) Има ју ћи у ви ду по лар ност ко смо са и ха о са, до бра и зла, са-
свим је оче ки ва но што су ра то ви има ли вер ско обе леж је.

У окви ру по ли те и стич ке ре ли ги је вла да ло је уве ре ње да бо-
го ви има ју те ри то ри јал ну над ле жност. Оту да не чу ди што је би ло 
мно го по тен ци јал них цен та ра све та, ко ји су то ну ли и из ра ња ли у 
за ви сно сти од суд би не по је ди них на ро да и њи хо вих бо го ва. Уко ли-
ко би не ки на род био по ра жен, че сто се де ша ва ло да осва јач ра зо ри 
храм бо га чи ји култ је по што ван у том на ро ду, за ко га се ве ро ва ло 
да шти ти тај на род. То би био сво је вр сни знак сла бо сти до тич ног 
бо га, „до каз“ да се ра зо ре ни храм не на ла зи на ме сту пуп ка зе-
мље.3) 

Са по бе дом мо но те и зма зна чај но је сма њен број по тен ци јал-
них сре ди шта све та. Цен тар све та је од та да ло ци ран на из во ри-
шти ма три ју ве ли ких мо но те и сти чих ре ли ги ја. Упр кос то ме што 
не ки сма тра ју да су и Ме ка4) и Ме ди на, и Рим и Кон стан ти но пољ 
сре ди шта све та, пре о вла ђу је ипак ве ро ва ње да је не при ко сно ве ни 
пу пак зе мље Је ру са лим.5) На и ме, иако је у вла дар ској ви зан тиј ској 
иде о ло ги ји вла да ло уве ре ње да се пу пак све та на ла зи у цр кви Све-
те Со фи је, ме сту где се кру ни ше ви зан тиј ски цар, Је ру са лим је као 
ме сто Хри сто вог стра да ња и вас кр се ња, и са мим тим као ду хов ни 
цен тар хри шћан ства, ипак имао при мат. 

2) Као при мер по и сто ве ћи ва ња вла да ра са бо гом на ве ди мо да је еги пат ски фа ра он из јед-
на ча ван са бо гом Ра. „У ре ли ги о зно обо је ној др жав ној иде о ло ги ји ста рог Егип та ра то ви 
ни су во ђе ни да би се ре гу ли са ли ме ђу др жав ни кон флик ти, не го да би се по ти снуо не-
при ја тељ бо га. ... Не при ја тељ Егип та ни је са мо по ли тич ка ве ли чи на, не го као ре пре зент 
ха о са има ко смич ку вред ност“ (He inz-Jürgen Förg ; Her mann Schar nagl, Glaubenskriegе : 
Führer und Verführ te, Ec hter, Würzburg, 2001, стр. 17-18).

3) Раз ми шља ју ћи о сво јој гор кој суд би ни у ва ви лон ском роп ству, Је вре ји су се пи та ли за-
што им Ја хве ни је по мо гао да се од бра не од не при ја те ља, за што је до зво лио да бу де 
ра зо рен ње гов храм у Је ру са ли му. И та да се до га ђа сво је вр сна ду хов на ре во лу ци ја. Је-
вреј ски све ште ни ци до ла зе на иде ју да Ја хве ни је тек пу ки пле мен ски бог не го је ди ни 
Бог. Он упра вља це ло куп ном свет ском исто ри јом, те се по слу жио ва ви лон ским ца рем 
да ка зни је вреј ски на род ко ји му ви ше ни је био ве ран.

4) По ислам ском пре да њу, Ка ба је сре ди ште све та, пу пак зе мље, јер је Алах по чео ства ра-
ње зе мље упра во од те тач ке. На до ве зу ју ћи се на древ ну арап ску ле ген ду да је Адам по-
ди гао Ка бу, ко ја је са мим тим пр ви храм по све ћен Бо гу, му сли ма ни ве ру ју да је храм „у 
Ме ки био ме сто Еден ског вр та, ме сто где је Адам ство рен“. Ка бу су на вод но об на вља ли 
и из но ва по ди за ли Сит, Но је, Авра ам и Исма ил. Њен по след њи гра ди тељ је Ку саи ибн 
Ки лаб, ро до на чал ник пле ме на Ку ра ји ши та. Ви ди: Ka ren Armstrong, Je ru sa lem – die He i-
li ge Stadt, Or bis, München, 1999, стр. 320.

5) На рав но, не тре ба за бо ра ви ти да су раз ли чи те азиј ске, аме рич ке и африч ке ци ви ли за-
ци је има ле сво је цен тре све та. За Ин ду се пу пак све та је мит ска пла ни на Ме ру или град 
Бе на рес.
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Го во ре ћи о цен тру све та не тре ба за бо ра ви ти да се тај цен тар 
су жа ва са ши ре те ри то ри је на ону нај ми ни мал ни ју, на сам пу пак 
зе мље. Из тог пуп ка зе мље за пра во зра чи бо жан ска енер ги ја ко ја 
осве ћу је ши ру те ри то ри ју. Је вре ји су ве ро ва ли да су, као иза бра ни 
на род, од Бо га до би ли „обе ћа ну зе мљу“. Та зе мља је са мим тим 
све та, али ипак не у ис тој ме ри. Док су би ли у ра се ја њу Је вре ји 
ни су за бо ра вља ли на обе ћа ну зе мљу, на Па ле сти ну, али су њи хо-
ве ми сли би ле окре ну те пре све га на Је ру са лим, ду хов ни цен тар 
Изра и ља.6) У са мом Је ру са ли му цен тар се су жа ва на го ру Си он, на 
ко јој је са гра ђен Со ло мо нов храм. Уну тар са мог хра ма сре ди ште је 
про сто ри ја у ко јој се на ла зи ла Све ти ња над све ти ња ма.

За ни мљи во је да што се ви ше при бли жа ва мо цен тру све та, 
на ко јем је увек глав ни храм јед не вер ске за јед ни це, су жа ва се број 
оних ко ји мо гу да му при ђу. Бу ду ћи да цен тар све та ни је обич но, 
већ све то ме сто, при бли жа ва ње ње му ни је не што без о па сно; онај 
ко ни је ри ту ал но чист, ко ни је при пре мљен за су срет са бо жан-
ским, мо же сво јом не чи сто том да оскр на ви све то ме сто или сам да 
стра да. Оту да је при ступ сре ди шту све та, као и све ти њи, хи је рар-
хиј ски од ре ђен.

Оно што је ре че но мо же се по ка за ти на при ме ру пра ви ла ко ја 
су од ре ђи ва ла при ступ је вреј ском хра му у Је ру са ли му. По је вреј-
ском за ко ну, не је вре ји су мо гли да сту пе са мо до пре двор ја Со ло-
мо но вог хра ма. За раз ли ку од њих, је вреј ским же на ма био је до-
зво љен при ступ у тзв. жен ско дво ри ште. Обич ни му шки вер ни ци 
су мо гли да ула зе у му шко дво ри ште, а све ште ни ци у све ште нич ко 
дво ри ште, у ко јем се на ла зио жр тве ник.7) Цен трал ни део хра ма је 
све ти ли ште, у ко јем се на ла зи ла Све ти ња над све ти ња ма. У ту про-
сто ри ју је мо гао да сту пи ис кљу чи во пр во све ште ник, и то са мо 
јед ном го ди шње, на пра зник Јом Ки пур.

По је вреј ском пре да њу, Со ло мо нов храм је са гра ђен на нај-
све ти јем ме сту. Го ра Си он је за пра во го ра Мо ри ја, на ко јој је пра-
о тац Авра ам био спре ман да Ја хвеу жр тву је си на је дин ца Иса а ка. 
Осим то га, пре да ње ка же да је ства ра ње све та от по че ло на го ри 
Си он, да се упра вио ту на ла зио рај ски врт. На том све том ме сту не 
са мо што је Бог на чи нио Ада ма од зе мље и удах нуо му ду шу, не го 

6) Чу вен је њи хов по здрав „До го ди не у Је ру са ли му“, ко ји из ра жа ва ве ру да ће пас ху опет 
сла ви ти у Је ру са ли му, и то у об но вље ном Со ло мо но вом хра му. Ко ли ки зна чај је при да-
ван по врат ку у Је ру са лим све до че ре чи чу ве ног псал ма: „Ако за бо ра вим те бе, Је ру са ли-
ме, не ка ме за бо ра ви де сни ца мо ја“ (Пс. 136, 5), тј. не ка се осу ши.

7) При ви ле го ван по ло жај му шка ра ца огле да се и у ра бин ској за по ве сти му шкар ци ма „да 
се за вре ме ју тар ње мо ли тве за хва љу ју Бо гу што их ни је учи нио не је вре ји ма, ро бо ви ма 
или же на ма“ (Ка рен Армстронг, Исто ри ја Бо га, На род на књи га – Ал фа, Бе о град, 1995, 
стр. 84). 
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је ту и по ко па но Ада мо во те ло. Је вре ји ве ру ју да је сте на на ко јој је 
по диг нут Со ло мо нов храм пу пак зе мље, „да ка мен те ме љац Хра ма 
у Је ру са ли му пред ста вља те мељ све та“.8) Та ко ђе по сто ји ве ро ва ње 
да се у пе ћи ни ис под сру ше ног Со ло мо но вог хра ма на ла зи скри-
вен За вет ни ков чег, у ко ме су чу ва ју две пло че Бо жи јих за по ве сти 
до би је них на Си нај ској го ри, као и са суд са ма ном и про цве та ли 
Аро нов штап (Је вр. 9, 4). За вет ни ков чег је на вод но про рок Је ре-
ми ја са крио пре не го што су Ва ви ло ња ни осво ји ли Је ру са лим и 
уни шти ли Храм.9)

Хри шћа ни су пре у зе ли је вреј ску иде ју о Је ру са ли му као цен-
тру све та. Бу ду ћи да су сво ју ве ру ве за ли за Ису са Хри ста, не чу-
ди што је пу пак све та са Бр да хра ма пре ба чен у цр кву Хри сто вог 
гро ба.10) По хри шћан ском пре да њу, упра во се ис под кр ста на Гол-
го ти на ла зи ла Ада мо ва ло ба ња. Крв Хри ста, Но вог Ада ма, ко ји је 
на се бе пре у зео гре хе све та, сли ва ла се са кр ста на ло ба њу ста рог 
Ада ма, спи ра ју ћи пра ро ди тељ ски грех и на ја вљу ју ћи спа се ње па-
лог чо ве чан ства. И да нас ка да по се ћу је те цр кву Хри сто вог гро ба, 
ука за ће вам на сте ну Гол го те ко ја се рас це пи ла при ли ком Хри сто ве 
смр ти на кр сту, и ре ћи да се ту на ла зи ла Ада мо ва ло ба ња. По ло-
кал ном пре да њу, при ли ком Дру гог Хри сто вог до ла ска рас це пље на 
сте на Гол го те ће се не са мо рас по лу ти ти не го и пре се ћи зе мљу на 
по ла. Ве ру је се да ши ре ње пу ко ти не на ја вљу је да је Апо ка лип са 
бли зу.11)

За му сли ма не Је ру са лим је тек тре ћи град по ва жно сти, по-
сле Ме ке и Ме ди не. Упр кос то ме што су арап ска пле ме на Ме ки 

8) Ели ја де ука зу је на слич ност је вреј ског и ва ви лон ског пре да ња. „Храм је био сме штен 
тaчно из над те хо ма, је вреј ског екви ва лен та ва ви лон ског ап су, пра и скон ских во да пре 
Ства ра ња.“ Бу ду ћи да по пут ап су и те хом сим бо ли ше во де ни ха ос и под руч је смр ти, 
ка мен те ме љац Со ло мо но вог хра ма „озна ча ва тач ку пре се ка и ко му ни ка ци је под зе мља 
и зе мље“ (Mir cea Eli a de, Oc cul tism, witchcraft, and cul tu ral fas hi ons, The Uni ver sity of 
Chi ca go Press, Chi ca go & Lon don, 1976, стр. 27-28). Кроз пу пак зе мље про ла зи оса ко ја 
по ве зу је зе мљу, под зе мље и не бе ску сфе ру.

9) Пре да ње о скри ве ном За вет ном ков че гу по сто ји и у исла му. Што се ти че Авра а мо ве на-
ме ре да на ме сту Бр да хра ма жр тву је си на, ислам се не сла же са ју да и змом да је Иса ак 
тре ба ло да бу де жр тво ван. У скла ду са ве ро ва њем да Ара пи во де по ре кло од Исма и ла, 
ислам ска тра ди ци ја сма тра да је у пи та њу био Исма ил а не Иса ак. Ви ди: Wal ter Beltz, 
Mi to lo gi ja Ku ra na : че жња за ра јем, ГЗХ, За греб, 1982, стр. 69-70. 

10) У сре ди шту хра му Вас кр се ња, на спрам Ку ву кли је, по ста вље на је ка ме на ва за ко ја на-
ли ку је на пу пак, чи ме се сим бо лич но твр ди да се ра ди о сре ди ште све та. Уоста лом, ту 
ка ме ну ва зу и име ну ју као „пу пак зе мље“. Ви ди: На ђа Изра е ли, Све та зе мља : хо до-
ча снич ка пу то ва ња по би блиј ским ме сти ма, пра во слав ни и ста ро за вет ни пра зни ци, 
Мар ти риа, Бе о град – Кар ло вац, 2011, стр. 231.

11) Ви ди: Сер геј Пу ти лов, „Пут у Све ту зе мљу под уна кр сном паљ бом“, у: Не бо и зе мља ће 
про ћи, али мо је ре чи не ће: жи ви мо ли у по след њим вре ме ни ма? (при ре ди ли: Вла ди мир 
Ди ми три је вић, Јо ван Ср буљ), Пра во слав на ми си о нар ска шко ла при хра му Све тог Алек-
сан дра Нев ског, Бе о град, 2006, стр. 547.
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при пи си ва ли ста тус сре ди шта све та,  из гле да да је за са мог про ро-
ка Му ха ме да Је ру са лим у по чет ку имао ве ћи зна чај. На и ме, све док 
ње го во уче ње Је вре ји Ме ди не ни су исме ја ли и од ба ци ли, Му ха мед 
је сма трао да не ма су штин ских раз ли ка из ме ђу ју да и зма, хри шћан-
ства и от кри ве ња ко је је при мио по сред ством ар хан ге ла Га ври ла, 
те је од сво јих след бе ни ка тра жио да се мо ле окре ну ти пре ма Је-
ру са ли му, као што и Је вре ји чи не. До жи вље но раз о ча ре ње због 
од ба ци ва ња под ста кло је Му ха ме да да обра ти па жњу на раз ли ке 
у ве ро ва њи ма. Му ха ме дов зах тев вер ни ци ма, 624. г. по сле Хри-
ста, да се кла ња ју окре ну ти ка Ме ки озна ча ва ње го ву ја сну свест 
да је ислам по себ на и са мо свој на ре ли ги ја. Он твр ди да се вра ћа 
из вор ној ре ли ги ји Авра а ма, ко ју су Је вре ји ис ква ри ли ра бин ским 
усме ним за ко ном а хри шћа ни уче њем о Све тој Тро ји ци. Кла ња ње 
у сме ру Ка бе, ко ју су по ислам ском пре да њу из гра ди ли Авра ам и 
Исма ил, зна чи ло је при пи си ва ње Ка би ста ту са цен тра све та. Иако 
је Је ру са лим ти ме де ли мич но из гу био на зна ча ју, ни је за бо ра вље но 
да је он био пр ва ислам ска ки бла. Оно што је обез бе ди ло Је ру са ли-
му ста тус све тог гра да је пре да ње о чу ве ном Му ха ме до вом ноћ ном 
пу то ва њу на кри ла том ко њу Ба ра ку и ус пе њу са ме ста Нај у да ље-
ни јег све ти ли шта до Ала хо вог пре сто ла. Ус пи њу ћи се за јед но са 
ар хан ге лом Га ври лом ле ства ма до сед мог не ба, Му ха мед је за ста-
јао на сва ком од не бе са и раз го ва рао са од го ва ра ју ћим би блиј ским 
про ро ком. При спев ши на сед мо не бо, Му ха мед је удо сто јен раз го-
во ра са са мим Ала хом. Алах му је при знао ста тус про ро ка, по ве рио 
му Ку ран,  по у чио га о пра вој ве ри и на чи ну мо ли тве. Са мим тим 
што је Му ха мед од Ка бе, цен тра све та, пре нет до Нај у да ље ни јег 
све ти ли шта, ко је се ло ци ра на Бр ду хра ма, ме сто са ко јег се ус пео 
ка Ала ху по ста ло је та ко ђе све то за му сли ма не. На ње му је са гра-
ђен чу ве ни храм Ку по ла на сте ни, ко ји сво јим из гле дом до ми ни ра 
Је ру са ли мом. На Бр ду хра ма на ла зи се и џа ми ја Ал Ак са, ко ја већ 
са мим сво јим име ном су ге ри ше да је про стор Бр да хра ма ме сто 
Нај у да ље ни јег све ти ли шта.12)

Кљу чан про блем у ме ђу соб ном од но су три ју мо но те и стич-
ких ре ли ги ја је упра во Све та зе мља, пре све га Је ру са лим, јер је 
сва ка од њих же ле ла да град бу де или пот пу но њен, или да ма кар 
она упра вља њи ме. То ком исто ри је, у за ви сно сти од окол но сти, ме-
ња ли су се они ко ји су вла да ли гра дом. При том би вер ни ци дру гих 

12) У Ку ра ну (17: 1) се до ду ше са мо ка же да је Му ха мед пу то вао „од све те (мес џид ал ха-
рам) до нај да ље џа ми је (мас џид ал ак са)“.  Од нај ра ни јег вре ме на „све та џа ми ја“ се 
ве зу је за Ме ку, „а до сре ди не 8. ве ка сма тра ло се да се нај да ља џа ми ја на ла зи ла не где 
у Је ру са ли му“. До ка зи да се она иден ти фи ку је са Ку по лом на сте ни по ти чу из 12. ве-
ка. Ви ди: Ши ла С. Блер и Џо на тан М. Блум, „Умет ност и ар хи тек ту ра“, у: Окс форд ска 
исто ри ја исла ма (при ре дио: Џон Л. Еспо зи то), Clio, Бе о град, 2002, стр. 277-278.
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ре ли ги ја би ли у нај ма њу ру ку у под ре ђе ном по ло жа ју. Че сто се де-
ша ва ло да све та ме ста тих ре ли ги ја бу ду ра за ра на, омо ло ва жа ва на 
или при сва ја на.

По хри шћан ском пре да њу, Исус Хри стос је не са мо ра за пет 
ван град ских зи ди на, на не чи стом ме сту, не го је то ме сто ка сни је 
за тр па но сме ћем. Ца ри ца Је ле на се у ду бо кој ста ро сти упу ти ла у 
Је ру са лим, ка ко би от кри ла ме сто Хри сто вог стра да ња и вас кр се-
ња. На кон мно го тру да про на шла је 326. тра же но ме сто, на ко ме је 
цар Кон стан тин по том са гра дио ве ле леп ну ви зан тиј ску ба зи ли ку, 
ко ја је осве шта на 335. и ко ја је од та да ме сто до га ђа ња чу да си ла-
ска Све тог ог ња на Ве ли ку су бо ту.13) Ха ли фа Омар је, за у зев ши Је-
ру са лим, за те као Бр до хра ма пре тво ре но у сме тли ште. На кон што 
је очи стио ме сто не ка да шњег Со ло мо но вог хра ма, ту је са гра дио 
џа ми ју, уме сто ко је ће ха ли фа Абд ал Ма лик 688. на пра ви ти ве ле-
леп ну Ку по лу на сте ни.14) 

За вла да ње Је ру са ли мом, гра дом ми ра15), во ђе ни су мно ги ра-
то ви, ко ји су има ли из ра зит вер ски ка рак тер. По бед ни ци би че сто, 
у име Бо га, вр ши ли ве ли ке по ко ље ино вер ног ста нов ни штва. Нај-
по зна ти ји су сва ка ко кр ста шки ра то ви, али би ло је ра то ва и из ме ђу 
му сли ма на за Је ру са лим, баш као и из ме ђу хри шћа на. По ме ни мо 
са мо да је jeдан од узро ка Крим ског ра та био су коб из ме ђу пра во-
слав них и ри мо ка то лич ких вер ни ка око пр вен ства бо го слу же ња у 
цр кви Хри сто вог гро ба.16) 

13) По хри шћан ском пре да њу, Је вре ји ни су хте ли да от кри ју ца ри ци Је ле ни ме сто Хри сто-
вог стра да ња, да се не би ис пу ни ло про ро чан ство да ће, ако крст на ко јем је Исус рас пет 
до спе у њи хов по сед, За кон Је вре ја би ти уни штен а хри шћа ни пре у зе ти вла да ви ну. Да 
би на те ра ла стар ца Ју ду да от кри је ме сто Гол го те, ца ри ца Је ле на је на ре ди ла да га не-
де љу да на жед ног др же у су вом бу на ру. Ка да су са зна ли да се тра же но ме сто на ла зи 
ис под хра ма по све ће ног Ве не ри и Ку пи до ну, сру ши ли су па ган ски храм  и про на шли 
три кр ста. Ди ле му ко ји је од њих онај на ко ме је Исус рас пет ре ши ли су та ко што су 
на ђе не кр сто ве при но си ли те шко бо ле сној же ни. У до ди ру са тре ћим кр стом, „она је 
од мах оздра ви ла“. Да је упра во тај крст онај пра ви, по твр ди ло је чу до ко је се не по сред-
но по том до го ди ло. Ту жна по вор ка је ту да про но си ла мр твог мла ди ћа. Чим је на ње га 
по ло жен крст на ко јем је Исус рас пет, умр ли мла дић је ожи вео. Ви ди: На ђа Изра е ли, 
Све та зе мља: хо до ча снич ка пу то ва ња по би блиј ским ме сти ма, пра во слав ни и ста ро за-
вет ни пра зни ци, стр. 281. Ви ди та ко ђе: Nor bert Ohler, „Wo je des Sand korn he i li ger Bo den 
ist. Die großen Pil ger zi e le: Je ru sa lem“, у: Da mals, 2005, (Son der heft: Pil ger we ge im Mit te-
lal ter), стр. 28.  

14) Кр та ши су, за у зев ши Је ру са лим, Ку по лу на сте ни пре тво ри ли у Tem plus Do mi ni, а џа ми-
ју Ал Ак са у Tem plus So lo mo nis. 

15) Као што је по зна то, реч „са лем“ зна чи мир. Ипак не тре ба за бо ра ви ти да је пр во бит но 
у име ну гра да „са др жа но име си риј ског бо га Са ли му (Са лем), ко ји је из јед на ча ван са 
за ла зе ћим сун цем или зве здом ве чер ња чом“ (Ka ren Armstrong, Je ru sa lem – die He i li ge 
Stadt, стр. 6). 

16) У су ко бу пра во слав них и ри мо ка то лич ких мо на ха ко ји је у цр кви Хри сто вог гро ба из-
био на Ве ли ки пе так, ко ји се 1846. по кло пио за пра во слав не и ри мо ка то ли ке, по ги ну ло 
је че тр де сет осо ба. Ви ди: Сај мон Си бег Мон те фјо ре, Је ру са лим : би о гра фи ја, Evro gu in-
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Ко год је био у Је ру са ли му, осим зра че ња све то сти, осе тио је 
и тен зи ју ме ђу вер ни ци ма раз ли чи тих ре ли ги ја. Она је по себ но из-
ра же на из ме ђу Је вре ја и му сли ма на, ма да се до га ђа и да се ме тла ма 
по ту ку пра во слав ни и мо но фи зит ски мо на си. Упра во у гра ду ко ји 
би тре ба ло да бу де оли че ње љу ба ви и ми ра, мно го је не тр пе љи во-
сти и мр жње. Ту се во ди бор ба не са мо за сва ку ку ћу уну тар ста рог 
гра да не го и за сва ки де лић про сто ра хра ма ко ји за јед нич ки де ле 
раз ли чи те хри шћан ске кон фе си је.17)

2. СПОР ОКО ЈЕ РУ СА ЛИ МА

Чи ни се да по сти за ње трај ног и мир ног ре ше ња, ко је би за-
до во љи ло ин те ре се вер ни ка три ју ве ли ких ре ли ги ја, на ли ку је на 
про блем ква дра ту ре кру га. На и ме, бу ду ћи да је оно око че га се спо-
ре све то, те шко је про на ћи по ли тич ки ком про мис. Је ру са лим на ли-
ку је на бу ре ба ру та, ко је пре ти да сво јом екс пло зи јом уз др ма свет. 
Као што би сва ки ра ди кал ни ји по тез у Је ру са ли му мо гао да бу де 
по вод за су коб свет ских раз ме ра, та ко и сва ка про ме на кон сте ла ци-
ја мо ћи у све ту  мо же да по ре ме ти од но се у Је ру са ли му.

Је вре ји че зну да по но во из гра де Со ло мо нов храм и ус по ста-
ве древ ни на чин бо го слу же ња. Не са мо што су при пре ми ли све 
што је по треб но да до те из град ње бр зо до ђе (мер мер ни ка ме ни 
те мељ ци, те шки по 6,5 то на, уоб ли че ни су на про пи са ни на чин), 
не го и све оно што је по треб но за хра мов ну слу жбу: оде жде за жр-
тво ва ње су ис тка не, му зич ки ин стру мен ти на пра вље ни, они ко ји ће 
на њи ма сви ра ти об у че ни, хра мов ни нов чи ћи од 1, ½ и 1/4 ше ке ла 
ис ко ва ни. И што је нај ва жни је, по сто је вер ски фа на ти ци ко ји би да 
за по сед ну Бр до хра ма на ко јем се на ла зе две чу ве не џа ми је – Ку-
по ла на сте ни и Ал Ак са. Да би био са гра ђен Тре ћи храм, мо ра ле 
би би ти сру ше не те две џа ми је, што Му сли ма ни ни по ко ју це ну не 
до пу шта ју. По вод за ин ти фа ду ал Ак са, 1990, био је упра во по ку-
шај је вреј ских фун да мен та ли ста да про дру до Бр да хра ма, а она из 
2000. на сту пи ла је на кон што се Ша рон по пео на Го ру хра ма и ре-

ti, Бе о град, 2012, стр. 433. Не по сре дан по вод за Крим ски рат би ла је пре да ја ри мо ка то-
ли ци ма кљу че ва хра ма Ро ђе ња Хри сто вог у Ви тле је му. Тур ске вла сти су то учи ни ле под 
при ти ском Фран цу за, што је иза зва ло ре волт Ру си је, ко ја је шти ти ла пра ва пра во слав-
них.

17) Да нас има шест хри шћан ских кон фе си ја ко је де ле храм Гро ба Го спод њег. Не ка да их је 
би ло ви ше, али се тај број сма њио, бу ду ћи да ма ро нит ска, гру зиј ска и срп ска цр ква у 
XVI ве ку ни су мо гле да пла те тра же ни из нос тур ској вла сти за да љи удео у њој. То ком 
исто ри је, за ви сно од по ли тич ких окол но сти, ме ња ло се пра во на упра вља њем све тим 
ме сти ма (pre do mi ni um). Од 1852. до да нас пра во слав ни Гр ци има ју пра во упра вља ња 
нај све ти јим ме сти ма уну тар хра ма Гро ба Го спод њег.
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као да је то је вреј ско све то ме сто.18) Му сли ма ни су то ли ко не по вер-
љи ви пре ма Је вре ји ма да не до зво ља ва ју ни ка кав при лаз, чак ни да 
се вр ше ар хе о ло шка ис ко па ва ња ис под Ку по ле на сте ни и Ал Ак се. 
Је вре ји ма та за бра на те шко па да, бу ду ћи да ве ру ју да би упра во ту 
мо гао да се на ла зи За вет ни ков чег. 

Што се ти че хри шћа на, став пре ма овом су ко бу око Бр да хра-
ма ни је је дин ствен. Док по је ди не про те стант ске вер ске за јед ни це, 
ду бо ко уко ре ње не у ста ро за вет ну тра ди ци ју, не кри ју на кло ност 
пре ма Је вре ји ма19), те чак по ку ша ва ју да укр шта њем ра са до при-
не су ства ра њу цр ве не ју ни це, ко ја би тре ба ло да бу де жр тво ва на 
при ли ком осве ће ња бу ду ћег Хра ма20), пра во слав ни су ви ше не го 
ре зер ви са ни пре ма иде ји из град ње Тре ћег хра ма. За раз ли ку од 
про те ста на та, ко ји оп ти ми стич ки оче ку ју да ће из град ња Со ло мо-
но вог хра ма прет хо ди ти кон вер зи ји Је вре ја у хри шћан ство и ус-
по ста вља њу хи ља ду го ди шњег цар ства Хри ста на зе мљи21), пра во-
слав ни ве ру ју да ће то био знак пред сто је ћег до ла ска Ан ти хри ста.

18) Ул тра ра ди кал ни ју да и сти за го ва ра ју ру ше ње ислам ских џа ми ја на Бр ду хра ма. Они сма-
тра ју да би убр за ли до ла зак Ме си је, уко ли ко би ру ше њем џа ми ја ство ри ли про стор за 
из град њу Тре ћег хра ма. Не ки од њих сма тра ју да би му сли ма ни тре ба ло да до зво ле да 
се џа ми је рас кло пе на са став не де ло ве и по но ве са гра де у Ме ки.

19) Ен гле ски пу ри тан ци су, жу де ћи за вер ском сло бо дом, „сма тра ли да их про га ња ан гли-
кан ска власт, па су од лу чи ли да се пре се ле у Но ви свет“. Би блиј ска при ча о Из ла ску би-
ла им је ве о ма при влач на, јер је „де ло ва ла као бу квал но про ро чан ство њи хо вог лич ног 
по ду хва та. Ен гле ска је би ла њи хов Еги пат, пре ко о ке ан ско пу то ва ње бо ра вак у пу сти њи, 
а на кра ју су сти гли у Обе ћа ну зе мљу ко ју су на зва ли Но ви Ха нан“ (Ка рен Армстронг, 
Би бли ја: би о гра фи ја, Ла гу на, Бе о град, 2010, стр. 181). Има ју ћи у ви ду да су про те стант-
ски до се ље ни ци не го ва ли уто пиј ску ви зи ју ства ра ња но вог Изра е ла на аме рич ком тлу, 
не чу ди што мно ги Аме ри кан ци се бе и да ље сма тра ју иза бра ним на ро дом. До ду ше, по-
ма жу ћи је вреј ске фун да мен та ли сте у на сто ја њу да за у зму це ло куп ну те ри то ри ју Обе ћа-
не зе мље и из гра де Тре ћи храм, хри шћан ски ци о ни сти то ви де пре све га као пред у слов 
за Дру ги до ла зак Хри ста. Иако при хва та ју ма те ри јал ну и по ли тич ку по моћ хри шћан-
ских ци о ни ста, је вреј ски ци о ни сти ипак за зи ру од њих, уви ђа ју ћи да ови на сто је да их 
пре ве ду у хри шћан ство. О оном што по ве зу је и раз два ја је вреј ске и хри шћан ске ци о ни-
сте, ви ди: Ма ја Вра нић-Ми трић, Хри шћан ски ци о ни зам – по ли ти ка Апо ка лип се, ФПН, 
Бе о град, 2012, стр. 56-60.

20) Сход но је вреј ским ри ту ал ним пра ви ли ма, кр вљу цр ве не ју ни це ис пр скан би био но во-
и згра ђе ни Со ло мо нов храм, на кон че га би ње но те ло би ло пот пу но спа ље но. Пе пео би 
био си пан у во ду, ко јом би би ли ис пр ска ни сви вер ни ци. Тим цен трал ним об ре дом про-
чи шће ња на ја вље на би би ла ме си јан ска бу дућ ност. Бу ду ћи да ју ни ца мо ра би ти ста ра 
бар две го ди не и да све ње не дла ке мо ра ју би ти цр ве не бо је, по треб но је при бе ћи укр-
шта њу и ге нет ском ин же ње рин гу, ка ко би се ис пу нио тра же ни услов. Да то ни је ни ма ло 
ла ко, све до чи по да так да је од Мој си је вог вре ме на па све до Дру гог хра ма жр тво ва но 
са мо де вет цр ве них ју ни ца. 

21) О ес ха то ло шким уче њи ма раз ли чи тих кон фе си ја, као и о са крал ној и ес ха то ло шкој ге-
о по ли ти ци ви ди: Вла дан Стан ко вић, „Вер ски иден ти тет – угао ге о по ли тич ке ес ха то-
ло ги је“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2012, стр. 
226-233. При ме ти мо ипак да Стан ко вић пре ви ђа да је пра во сла вљу, за раз ли ку од про-
те стант ских вер ских за јед ни ца, стра на пред ста ва о хи ља ду го ди шњем цар ству Хри ста 
на зе мљи. На и ме, иде ја хи ли ја зма је осу ђе на на Дру гом ва се љен ском са бо ру 381. као 
је рес. О пра во слав ном ес ха то ло шком уче њу ви ди: Апо ка лип са – ту ма че ње От кри ве ња 
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Све три ве ли ке мо но те и стич ке ре ли ги је оче ку ју до ла зак Ме-
си је. Ме ђу тим, њи хо ве пред ста ве о лич но сти Ме си је се ве о ма раз-
ли ку ју. Док хри шћа ни ве ру ју да је Mесија већ пре два ми ле ни ју ма 
до ла зио на зе мљу, Је вре ји то не при зна ју и че ка ју да се он нај зад 
по ја ви. Су коб из ме ђу Је вре ја и хри шћа на је упра во око Mесије, јер 
ве ћи на Је вре ја сма тра да Исус На за ре ћа нин ни је био Хри стос, тј. 
да је ла жни ме си ја. Ма ко ли ко то би ло увре дљи во за хри шћа не, 
ни шта ма ње ни је увре дљи ва за Је вре је хри шћан ска пред ста ва да ће 
је вреј ски ме си ја би ти за пра во Ан ти христ. По пра во слав ној све то о-
тач кој тра ди ци ји,  Ан ти христ ће се ро ди ти из пле ме на Дан, и на кон 
што као на вод но ве ли ки ху ма ни ста за ве де свет, за ца ри ће се упра во 
у но во и згра ђе ном Со ло мо но вом хра му. Је вреј ски ме си ја је за хри-
шћа не ла жни ме си ја ко ји ће за ве сти свет, али ко ји ће на кон три ипо 
го ди не би ти ба чен у па кле ни огањ са сви ма они ма ко ји су се од-
ре кли Хри ста и при мив ши жиг зве ри при кло ни ли се Ан ти хри сту. 
Упо зна ти са све то о тач ким опи си ма тог из у зет но те шког вре ме на 
пре Дру гог Хри сто вог до ла ска, ка да онај ко не при ми жиг зве ри 
не ће мо ћи да пре жи ви у на сељ ним ме сти ма, мно ги пра во слав ни 
вер ни ци са стреп њом че ка ју то вре ме, на да ју ћи се да ће има ти до-
вољ но ду хов не сна ге да оде ле хип но тич кој мо ћи Ан ти хри ста. 

Што се ти че му сли ма на, они оче ку ју да ће се на кра ју вре ме-
на по ја ви ти Мах ди, ко ји ће ка зни ти све не вер ни ке и ус по ста ви ти 
бла го ста ње на зе мљи. У ши ит ској вер зи ји Ме си ја је за пра во Скри-
ве ни имам, око чи јег се ли ка спо ре раз ли чи те ши ит ске сек те.22) Ни 
му сли ма ни на рав но не оче ку ју да ће се Ме си ја по ја ви ти из је вреј-
ске сре ди не. Иако је за ве ћи ну му сли ма на го то во са мо ра зу мљи во 
да ће Мах ди би ти ислам ске ве ро и спо ве сти, то ком исто ри је би ло је 
и оних ко ји су сма тра ли да ће се Исус по ја ви ти као Ме си ја. Би ло је 
пуч ких пред ста ва, ко је су из раз же ље за пре стан ком кр ва вих вер-
ских ра то ва, да ће се на кра ју вре ме на до ћи до из ми ре ња исла ма 
и хри шћан ства. По јед ној ле ген ди, на ме сту Ку по ле на сте ни би ће 
„по ста вље на су дач ка сто ли ца Ал ла хо ва, а Исус и Мој си је ће ис ту-
пи ти из спи ље са сво јим вер ни ци ма те ће пре су ђи ва ти и су ди ти“. 
Бу ду ћи да је ле ген да ислам ска, Му ха ме ду ипак при па да нај ви ша 
част: „Му хам мед ће та да ис пи та ти и са мог Ису са је ли пра вил но 

Јо ва но вог (при ре дио Јо ван Ср буљ), Пра во слав на ми си о нар ска шко ла при хра му Све тог 
Алек сан дра Нев ског, Бе о град, 2005. У на ве де ној књи зи на ла зи се кри ти ка нео хи ли ја зма: 
Ар хи е пи скоп Авер ки је (Та у шев), „О нео хи ли ја зму“, стр. 219-221. 

22) О ме си јан ској иде ји код ши и та, као и о ра зли ци у по гле ду лич но сти Скри ве ног има ма 
код исма и ли та и ду о де ци мал них ши и та, ви ди: Зо ран Кин ђић, „Ши ит ско уче ње о Скри-
ве ном има му“, Све ске, бр. 90, де цем бар 2008.
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су дио, и као знак по ми ре ња са њим (тј. је дин ства кр шћан ства и 
исла ма) оже ни ти га вла сти том се стром.“23)

Што се ти че од но са из ме ђу два ме си јан ска ли ка, Мах ди ја и 
Ису са Хри ста,  ислам ско пре да ње ни је је дин стве но. У не ким ес ха-
то ло шким вер зи ја ма не го во ри се о Ису су, у не ким се Мах ди по и-
сто ве ћу је са Ису сом, у не ким је Исус Мах ди јев по моћ ник.24) Пре о-
вла ђу ју ћа је пред ста ва о два ес ха то ло шка бо ја. У пр вом бо ју Исус 
ће, на кон што се спу сти са не ба у Је ру са лим или Да маск, по ра зи ти 
Да џа ла и ус по ста ви ти цар ство ми ра, прав де и јед на ко сти. У овом 
рај ском ста њу, ко је на ли ку је на ве ро ва ње о хи ља ду го ди шњем цар-
ству Хри ста на зе мљи (Отк. 20), ви ше не ће би ти уза јам ног угро-
жа ва ња, јер ће до ћи до све оп штег по ми ре ња из ме ђу све ко ли ког 
бив ству ју ћег, ко је је на ја вио још про рок Иса и ја (Ис. 11, 6-8).  Ме ђу-
тим, у рај не ће мо ћи да уђу они ко ји ни су пра вед ни и пра во вер ни, 
ко ји пред Ису сом ни су ис по ве ди ли ислам ску ве ру. По ислам ском  
пре да њу, Исус ће се при ли ком свог дру гог до ла ска по ка за ти као 
пра ви му сли ман – на сим бо ли чан на чин ће сло ми ти крст, уби ти 
сви њу, оти ћи на хо до ча шће у Ме ку, као имам пред во ди ти вер ни ке 
у мо ли тви. На кон што обра зло жи да су ју да и зам и хри шћан ство 
за пра во из об ли чи ли из вор но ислам ско уче ње, не му сли ма не ће ста-
ви ти пред из бор или да при хва те ислам или да бу ду уни ште ни. На 
па ра док са лан на чин, упра во би Исус до при нео не стан ку хри шћан-
ства и све оп штој вла да ви ни исла ма.25) Али и та да би Мах ди ипак 
у ме си јан ском по гле ду био ва жни ји, јер је ње му на ме ње на уло га 
по бед ни ка у дру гом, ко нач ном и пре суд ном ес ха то ло шком бо ју, ко-
ји би на сту пио на кон што Гог и Ма гог, си ле ха о са, угро зе рај ско 
ста ње ус по ста вље но вла да ви ном исла ма. 

Ко ли ко се у Је ру са ли му, до ду ше из опре за, во ди ра чу на и о 
пре да њи ма дру гих ре ли ги ја, по ка зу је чи ње ни ца да су Злат на вра-

23) Wal ter Beltz, Mi to lo gi ja Ku ra na: че жња за ра јем, стр. 72. За ни мљи во је да „у да ма ској 
џа ми ји Оме ја да имам сва ки дан ста вља но ви ћи лим пред вра та ми на ре та Исе ибн Ма ри-
јам (Ису са, си на Ма ри ји ног)“. Ло кал ни му сли ма ни ве ру ју да је упра во то ме сто где ће се 
Исус спу сти ти с не бе са, на кон че га ће у стра шној би ци усмр ти ти Ан ти хри ста (Да џа ла) 
и ус по ста ви ти вла да ви ну исла ма. Ви ди: Сер геј Пу ти лов, „Пут у Све ту зе мљу под уна-
кр сном паљ бом“, стр. 600.

24) Ибн Хал дун твр ди да се про ро ку Му ха ме ду при пи су ју су прот не тврд ње. По не ки ма је 
он ре као: „Не ма Мах ди ја осим Ису са, си на Ма ри ји ног“, по дру ги ма Исус се уоп ште не 
по ми ње у том кон тек сту: „Ко не ве ру је у Мах ди ја, не вер ник је, ко не ве ру је у Да џа ла, 
ла жов је“ (He ri bert Bus se, „Mes si a ni smus und Es ha to lo gie im Islam“, у збор ни ку: Mes si as 
(при ре ди ли: Ernst Das smann – Günter Stem ber ger), Ja hr buch für Bi blische The o lo gie, Bd. 8 
(1993), стр. 275-276).

25) У јед ној од ислам ских ле ген ди ка же се да је про рок Му ха мед ре као да је „он, Му ха мед, 
по че так, а Исус крај за јед ни це“. Те ре чи нео до љи во под се ћа ју на од ре ђе ње Хри ста као 
ал фе и оме ге у Отк. 1, 8. О раз ли чи тим вер зи ја ма од но са Ису са и Мах ди ја ви ди: Исто, 
стр. 280-283.
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та, ко ја во де на Еле он ску го ру и кроз ко ју је Исус Хри стос, пра ћен 
оду ше вље ном ма сом, ушао у Је ру са лим,  за зи да на. Чув ши за је-
вреј ско пре да ње да ће у по след ња вре ме на Ме си ја про ћи кроз њих 
и ус по ста ви ти ју деј ско ме си јан ско цар ство, Осман ли је су 1536, да 
би спре чи ли да се то до го ди, ка ме њем за зи да ли вра та. Да би са чу-
ва ли сво ју власт над је вреј ским и хри шћан ским ста нов ни штвом, 
сма тра ли су да је нај па мет ни је оне мо гу ћи ти про лаз евен ту ал ном 
је вреј ском про ро ку. Што се ти че Је вре ја и хри шћа на, они на рав но 
сма тра ју да пу ка фи зич ка пре пре ка не ће спре чи ти Ме си ју да уђе у 
Је ру са лим. 

Су коб око Је ру са ли ма те шко је ре шив, јер све три ве ли ке 
свет ске ре ли ги је сма тра ју да, са мим тим што су оне је ди но исти-
ни те, он при па да ис кљу чи во или пр вен стве но њи ма. Док Је вре ји 
сма тра ју да су они иза бра ни на род, да је Хри стос ла жни Ме си ја, 
а ислам по чи ва на ис кри вље ном би блиј ском уче њу26), хри шћа ни 
ве ру ју да је је вреј ски на род са мим чи ном не при зна ва ња Ису са за 
Ме си ју из гу био ста тус иза бра ног на ро да. Хри шћа ни су у вла сти-
тим очи ма за пра во Но ви Изра иљ. Што се ти че хри шћан ског раз у-
ме ва ња исла ма, пре о вла да ва уве ре ње да је ислам ре ли ги ја ко ја је 
ду хов но ин фе ри ор на у од но су на хри шћан ство, ко ја не гу је гру бе 
чул не пред ста ве о ра ју. Исла му се за ме ра скло ност ка на си љу, не-
по што ва ње људ ских пра ва, би га ми ја, фа на ти зам, те ро ри зам. То ком 
сред њег ве ка мно ги хри шћа ни су сма тра ли да је Му ха мед ла жни 
про рок, шта ви ше из јед на ча ва ли су га са Ан ти хри стом и сме шта ли 
га чак у па као. Ислам је схва тан као „прет ход ни ца Ан ти хри ста“, 
при прем на фа за за по ја ву Са та не.27) Не са мо вој не успе хе исла ма 
не го и са му по ја ву исла ма ту ма чи ли су као ка зну за вла сти ту гре-
шност. Ислам је, по њи ма, био бич Бо жи ји, сред ство ка жња ва ња 
хри шћа на, али ни ка ко ре ли ги ја ко ја би мо гла би ти ду хов на ал тер-
на ти ва хри шћан ству.

26) На до ве зу ју ћи се на је вреј ску оп ту жбу хри шћан ства за идо ло по клон ство и од у ста ја ње од 
мо но те и зма, Мај мо нид ар гу мент да је Исус На за ре ћа нин ла жни Ме си ја на ла зи у ту ма-
че њи ма древ них про ро ка. Сви они су на ја вљи ва ли да ће Ме си ја би ти из ба ви тељ Изра-
е ла, да ће са бра ти прог на не, а Исус је до при нео уни ште њу и ра се ја њу Је вре ја, ква ре њу 
То ре и по мет њи мно гих ко ји су га сла ви ли као Бо га. Са мим тим, не мо же би ти Ме си ја, 
тј. Хри стос. Што се ти че Му ха ме да, је вреј ски ра би ни су му оспо ра ва ли бо жан ско на-
дах ну ће. Не ки су твр ди ли да је био по сед нут, не ки да је сми шље но об ма њи вао љу де 
ства ра ју ћи син кре ти стич ку ре ли ги ју, ко ја је за циљ има ла по сти за ње по ли тич ке мо ћи. 
Раз лог због ко јег је Бог до пу стио да се по ја ве Исус и Му ха мед Мај мо нид ви ди у то ме 
што ће они по рав на ти пут за кра ља-ме си ју и при пре ми ти цео свет за при хва та ње То ре. 
Ви ди: Gi an fran co Mi let to, „Der jüdische Blick auf an de re Re li gi o nen“, у: Die Wel tre li gi o nen 
und wie sie sich ge gen se i tig se hen (при ре дио: Udo Two ruschka), Pri mus, Darm stadt, 2008, 
стр. 70, 79-80. 

27) Ви ди: Ен др ју Ла ут, Све ти Јо ван Да ма скин: тра ди ци ја и ори ги нал ност у ви зан тин ској 
те о ло ги ји, Мар ти риа, Бе град – Кар ло вац, 2010, стр. 119. О ме ђу соб ним пред ра су да ма 
хри шћа на и му сли ма на ви ди: Џејн И. Смит, „Ислам и хри шћан ство“, стр. 333-348. 
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Ислам ски вер ни ци ве ру ју да су су пер и ор ни у од но су на дру-
ге две мо но те и стич ке ре ли ги је. По њи ма, Му ха мед је по след њи и 
нај ви ши од свих прет ход них про ро ка. За раз ли ку од не зна бо жа ца, 
ко је тре ба на си лу пре ве сти у ислам или ис тре би ти, Је вре ји и хри-
шћа ни се то ле ри шу као вер ни ци Књи ге. До ду ше, они мо ра ју би ти 
у под ре ђе ном по ло жа ју. Хри шћан ству се за ме ра да не про по ве да 
чист мо но те и зам, да је сво јим уче њем о Све тој Тро ји ци и ве ро ва-
њем да је Исус Хри стос бо го чо век ис кри вио из вор но уче ње. По на-
вља се је вреј ска оп ту жба да је кла ња ње кр сту и по што ва ње ико на 
об лик идо ло по клон ства.28)

На осно ву оног што је ре че но о су штин ском зна ча ју Је ру са-
ли ма за све три мо но те и стич ке ре ли ги је, као и о њи хо вом ме ђу-
соб ном од но су, ни је те шко за кљу чи ти ко ли ко је те шко на ћи не ко 
ре ше ње ко је би би ло пра вед но, а са мим тим и ду го роч но. Бу ду ћи 
да ве ру ју да су исти на и прав да на њи хо вој стра ни, све три ве ли ке 
мо но те и стич ке ре ли ги је ни су скло не ком про ми су, а по го то во то ва-
жи за Је вре је и Па ле стин це ислам ске ве ре. 

За оне ко ји би да се што ду же за др жи sta tus quo, тре нут но 
по ли тич ко ста ње и ни је то ли ко ло ше, јер сва чи ји ин те ре си су де-
ли мич но за до во ље ни. Хри шћа ни, осим дру гих ва жних бо го мо ља, 
по се ду ју свој пу пак све та – цр кву Хри сто вог гро ба.29) Хри шћан-
ским вер ни ци ма из це лог све та до зво ље но је да до ла зе на хо до ча-
шће, што у про шло сти че сто ни је био слу чај. Му сли ма ни, иако је 
Ис точ ни Је ру са лим под изра ел ском оку па ци јом, ипак кон тро ли шу 
ме сто ко је је за њих нај ва жни је – Бр до хра ма. Је вре ји до ду ше не 
по се ду ју Бр до хра ма, њи хо во нај све ти је ме сто, али ипак су по сле 
два ми ле ни ју ма ра се ја ња до би ли сво ју др жа ву и упра вља ју це лим 
Је ру са ли мом. Они мо гу да се мо ле пред За пад ним зи дом (Зи дом 
пла ча), ко ји као оста так пот пор ног зи да под се ћа на не ка да шњи ве-
ли чан стве ни Иро дов храм.30)

28) По ислам ској ле ген ди, Мах ди ће на вод но пре кра ја све та у јед ној пе ћи ни код Ан ти о хи је 
на ћи „скри ве ни ков чег за ве та, у ко јем се чу ва ју То ра и Је ван ђе ље“. Про на ла зак из вор-
них, не ис кри вље них спи са Ста рог и Но вог за ве та до при не ће да не му сли ма ни схва те 
да су и Мој си је и Исус за пра во про по вед ни ци исла ма. Тај про на ла зак ће омо гу ћи ти да 
„си на го га и цр ква иш че зну и рас тво ре се у исла му“ (He ri bert Bus se, „Mes si a ni smus und 
Es ha to lo gie im Islam“, стр. 289).

29) До ду ше, у њој вла да на пе тост око рас по ре да бо го слу же ња и про сто ра ко ји при па да од-
ре ђе ним кон фе си ја ма. Глав на ме ста (Ку ву кли ја, Гол го та) при па да ју пра во слав ним, а 
мо но фи зи ти су дру ги по ран гу. За ни мљи во је да вер ни ци раз ли чи тих кон фе си ја ни су 
ти хи док дру ги вр ше бо го слу же ња. Та квим по на ша њем по ка зу ју ка кав став има ју пре ма 
дру гим хри шћан ским кон фе си ја ма. 

30) На кон по бе де у ра ту 1967. и осва ја ња ис точ ног Је ру са ли ма, Је вре ји су сру ши ли Ма греб-
ску че тврт и та ко омо гу ћи ли не сме тан при ступ За пад ном зи ду. Уме сто ску че не ули чи це 
ду ге 2,7 m, је вреј ски вер ни ци са да има ју до вољ но ме ста за не сме та ну мо ли тву пред 
Зи дом пла ча.
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Сва ко би, на рав но, же лео ви ше. Хри шћа ни се жа ле што су 
из ло же ни је вреј ском и му сли ман ском на си љу. Сме та им што се ку-
ла ри зо ва не за пад не зе мље, ру ко во ђе не сво јим еко ном ским и по ли-
тич ким ин те ре си ма, не во де до вољ но ра чу на о њи ма, ма да би као 
вој не ве ле си ле сва ка ко мо гле. Због при ти ска ко јем су из ло же ни, 
Па ле стин ци хри шћан ске ве ре се све ви ше исе ља ва ју, та ко да њи-
хов про це нат ста нов ни штва у Све тој зе мљи не пре кид но опа да.31) 
Му сли ма ни би же ле ли да Ис точ ни Је ру са лим при пад не њи ма и да 
бу де глав ни град Па ле стин ске др жа ве. Је вре ји, ве ру ју ћи да им је од 
Бо га обе ћа на, же ле це лу Све ту зе мљу, а по го то во Бр до хра ма, на 
ко ме би да по но во са гра де свој Храм. 

Вер ни ци све три ре ли ги је ве ру ју да је прав да на њи хо вој 
стра ни. Ан тро по ло шка кон стан та је да љу ди ола ко се би при пи су ју 
по зи ци ју до бра, а про тив ни ци ма по зи ци ју зла. Ако је про тив ник 
оли че ње зла, ако је Бог на на шој стра ни, он да сле ди да су не са мо 
до зво ље на не го и оправ да на на сил на сред ства пре ма про тив ни ку. 
Рат та да по ста је не са мо пра во не го и ду жност. Рат у слу жби од-
бра не или ши ре ња исти ни те ве ре по при ма ка рак тер све тог ра та. 
Уче ство ва ње у ње му по ста је оба ве за вер ни ка. Онај ко у ње му по-
ги не по ста је му че ник за ве ру, што му обез бе ђу је бо ра вак у ра ју. 
По зи ва ју ћи на кр ста шки рат про тив исла ма, да би се осло бо ди ла 
Све та зе мља, па пе Ур бан II је уче сни ци ма кр ста шког ра та обе ћао 
опра шта ње свих гре хо ва. У исла му оно ме ко по ги не у све том ра ту 
обез бе ђен је бо ра вак у ра ју, ме сту пу ног чул ног за до вољ ста ва, где 
му че ник ужи ва са ху ри ја ма.

До ду ше, око ре ше ња изра ел ско-па ле стин ског спо ра већ го-
ди на ма се во де пре го во ри. Пред ла жу се раз ли чи ти мо де ли по де ле 
не са мо те ри то ри је Све те зе мље не го и Је ру са ли ма. На кон ви ше 
изра ел ско-арап ских ра то ва и ин ти фа да, на кон мно го про ли ве не 
кр ви, у окви ру по ли ти ке „те ри то ри је за мир“ Изра ел је ство рио 
усло ве за ства ра ње Па ле стин ске др жа ве, укло нив ши је вреј ска на-
се ља из Га зе и са За пад не оба ле. Као што је то за мно ге Је вре је 
не при хва тљи во, бу ду ћи да се на вод но пре пу шта њем де ло ва од Бо-
га да ро ва не зе мље чи ни смрт ни грех32), та ко је Па ле стин ци ма не-
до вољ но. Они же ле да Ис точ ни Је ру са лим и Ста ри град при пад не 

31) Пре не го што је 1993. у Нор ве шкој пот пи сан спо ра зум да Ви тле јем бу де у окви ру Па-
ле стин ске ауто но ми је, Ара пи хри шћа ни су чи ни ли 60% ста нов ни штва, а да нас их има 
ма ње од 30%. Под при ти ском ка ко исла ми ста та ко и Изра е ла, мно ги Ара пи хри шћа ни су 
при ну ђе ни да еми гри ра ју. Они ко ји се не од лу че  да на пу сте Га зу, при хва та ју ислам. По-
го то во је те шко за пра во слав не па ле стин ске вер ни ке у Изра е лу. Не ки од њих, не же ле ћи 
да пре ђу у ислам, ипак из еко ном ских раз ло га пре ла зе у ри мо ка то лич ку ве ру, бу ду ћи да 
им она обез бе ђу је ста но ве и сл.

32) За раз ли ку од се ку лар них ци о ни ста, ко ји су, ства ра ју ћи сво ју др жа ву, „по ку ша ва ли да 
при сво је зе мљу праг ма тич ном ди пло ма ти јом, об ра ђи ва њем зе мље или бор бом за њу“, 
ре ли ги о зни ци о ни сти сма тра ју да је осва ја ње сва ке сто пе Па ле сти не вер ска ду жност. 
Бу квал но ту ма че ћи би блиј ске тек сто ве, они твр де да уко ли ко „Је вре ји не за по сед ну чи-
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њи ма, да они има ју су ве ре ни тет над тим те ри то ри ја ма, а не са мо 
да упра вља ју Бр дом хра ма. За мно ге му сли ма не од ре ћи се Ел Куд са 
(све тог гра да) зна чи ло би из да ти сво ју ве ру. 

Је дан од по ну ђе них пла но ва је да по вр ши на Бр да хра ма при-
пад не Па ле стин ци ма, док би под зем ни ту не ли и ци стер на ис под 
Хра ма, а са мим тим и Ка мен те ме љац, при па ли Изра е лу. Иако се 
то чи ни као мо гу ће ком про ми сно ре ше ње, ма ли су из гле ди да ће 
до ње га до ћи. Ра ди кал не сна ге уну тар обе су прот ста вље не стра-
не би та кав до го вор сма тра ле за из да ју. А из да ја се ка жња ва смр-
ћу. Упра во због по ку ша ја пре го во ра и спрем но сти на ком про мис 
египат скoг председникa Анварa ел Садатa и израелскoг премијерa 
Јицакa Рабинa су уби ли њи хо ви су на род ни ци.33) На кон еска ла ци је 
на си ља и ја ча ње Ли ку да и Ха ма са те шко се мо же оче ки ва ти би ло 
ка кво мир но ре ше ње.

Они ко ји по ка зу ју спрем ност на до го вор из ло же ни су не при-
ја тељ ству екс тре ми ста. Чи ни се да је нај си гур ни је оста ти уну тар 
сво је за јед ни це и ни шта не ри зи ко ва ти. Те шко би се мо гло го во ри-
ти о пра ву на сло бо ду ве ро и спо ве сти ме ђу су ко бље ним стра на ма. 
Чак ни на се ку ла ри зо ва ном За па ду, ко ји је про кла мо вао иде ју да 
је ис по ве да ње ве ре при ват на ствар, кон вер зи ја ни је са свим јед но-
став на, јер по сто ји опа сност осу де око ли не. Нај дра стич ни је по сле-
ди це сва ка ко пре те му сли ма ну ко ји би да на пу сти ислам ску ве ру, 
јер је за тај чин пред ви ђе на смрт на ка зна. Хри шћан ске су на род ни-
ке Па ле стин ци ислам ске ве ре сум њи че за ко ла бо ра ци ју са не при ја-
те љем и од њих узи ма ју по рез за во ђе ње ра та.

Иако у окви ру је вреј ског на ро да по сто ји мно го се ку лар них 
Је вре ја, на њих се гле да са по до зре њем, по го то во у Је ру са ли му, у 
ко јем пре о вла ђу ју је вреј ски фун да мен та ли сти. За ме ра им се што 
су скло ни по ли тич ким ком про ми си ма, што ни су спрем ни да се бо-
ре да те ри то ри ја чи та ве обе ћа не зе мље при пад не Је вре ји ма. Но оно 
што нај ви ше ужа са ва је вреј ске фун да мен та ли сте сва ка ко је по ја ва 
тзв. ме си јан ских Је вре ја, ко ји иако по шту ју То ру и је вреј ске оби-
ча је при зна ју Ису са за Ме си ју.34) За њих је то го ре не го ате и зам, јер 
се ти ме на вод но из ну тра под ри ва је вреј ска ве ра. Што се ти че хри-
шћа на, они у по ја ви ме си јан ских Је вре ја ви де пред знак ис пу ње-

та ву зе мљу Изра е ла, упра во она ко ка ко је од ре ђе но у Би бли ји, не ће би ти Ис ку пље ња“ 
(Ка рен Армстронг, Би бли ја: би о гра фи ја, стр. 216-217).

33)  Је вреј ски вер ски фа на тик Игал Амир, ко ји је 1995. убио Ра би на, на су ђе њу свој по сту-
пак је прав дао осве том не са мо због на вод не из да је на ци о нал них ин те ре са не го и због 
Ра би но вог огре ше ње о Бо га. „Сам Бог ми је дао на лог“, ре као је Амир. Ви ди: Кла ус 
Кин цлер, Вер ски фун да мен та ли зам, Clio, Бе о град, 2002, стр, 101.  

34)  Про це њу је се да у Изра е лу има око де сет хи ља да ме си јан ских Је вре ја, док их је у све ту 
око ми ли он, та ко да би сва ки пет на е сти Је вреј ве ро вао у Хри ста. 
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ња древ ног про ро чан ства да ће мно ги Је вре ји у по след ња вре ме на 
при зна ти Ису са за Хри ста.

Иако ве ћи на Је вре ја жар ко же ли да бу де из гра ђен Тре ћи 
храм, по сто је раз ли чи та ми шље ња ка ко се по на ша ти да би се то 
до го ди ло. Не ки сма тра ју да стр пљи во тре ба че ка ти да се ис пу ни 
Бо жи ји план, док дру ги сма тра ју да је нео п ход но ак тив но де ла ти 
да би се по спе шио до ла зак Ме си је. Ди ле ма је да ли че ка ти да Бог 
по ша ље Ме си ју, ко ји ће ус по ста ви ти ме си јан ско до ба је вреј ске до-
ми на ци је све том, или убр за ти до ла зак Ме си је ти ме што би се „очи-
стио“ те рен за из град њу Тре ћег хра ма, у ко ји би се опет усе ли ла 
Сла ва Го спод ња. Они опре зни ју упо зо ра ва ју да се ме си јан ска иде ја 
у ви ше на вра та оби ла о гла ву је вреј ском на ро ду, да су упра во због 
не у спе шног устан ка са мо зва ног ме си је Си мо на бар Кох бе (Син 
зве зде) у II ве ку про те ра ни из Све те зе мље, да је ола ко по ве ре ње 
у то бо жњег ме си ју Ша ба та ја Цви ја до не ло ве ли ко раз о ча ра ње.35) 
Они с пра вом опо ми њу да би угро жа ва ње му сли ман ских џа ми ја на 
Бр ду хра ма мо гло про у зро ко ва ти не са мо ло кал не не ми ре не го и 
рат са чи та вим му сли ман ским све том, услед че га би био угро жен и 
сам оп ста нак др жа ве Изра е ла36). Пре по ру ка да се из бе га ва од ла зак 
на Бр до хра ма ни је са мо по ли тич ке при ро де. Мно ги ра би ни опо-
ми њу су на род ни ке да је опа сно ићи на Бр до хра ма, јер се, бу ду ћи 
да се не зна са свим тач но ло ка ци ја све ти ли шта Дру гог хра ма, слу-
чај но мо же оскр на ви ти ме сто Све ти ње над све ти ња ма, што би био 
ве ли ки грех.

3. ДА ЛИ ЈЕ МО ГУ ЋЕ РЕ ШЕ ЊЕ СПО РА?

Раз ми шља ју ћи о пер спек ти ва ма су ко ба и о мо гу ћем ре ше њу, 
ва ља ло би схва ти ти да ре ше ње не мо же би ти по ли тич ке не го ду-
хов не при ро де, бу ду ћи да је у осно ви су ко ба ре ли гиј ски спор. Оно 
што је фи зич ке при ро де углав ном не мо же би ти по сед ви ше њих, 
али оно што је ду хов не при ро де сви мо гу по се до ва ти, уко ли ко су 
до вољ но ду хов ни. Пра ви пред мет че жње вер ни ка све три ре ли ги је 
тре ба ло би да бу де Не бе ски Је ру са лим. До ње га се не до спе ва пу-

35) Ви ди: Зо ран Кин ђић, „Ме си јан ска иде ја у но во ве ков ном ју да и зму“, Фи ло зо фи ја и дру-
штво, бр. 01/2009, као и: Ger schom Schol lem, The Mes si a nic Idea in Ju da ism and ot her 
Es says on Je wish Spi ri tu a lity, Scho ken Bo oks, New York, 1971.

36) За раз ли ку од оних ко ји по зи ва ју на опрез и ре а ли стич ну про це ну ме ђу на род не си ту а-
ци је, има екс тре ми ста ко ји ве ру ју, осла ња ју ћи се на ка ба ли стич ко на че ло да „ово зе маљ-
ски до га ђа ји ути чу на бо жан ство“, да ће „из ла га њем опа сно сти од оп штег ра та са це лим 
му сли ман ским све том ’при мо ра ти’ Бо га да по ша ље ме си ју да спа се Из ра иљ“ (Ка рен 
Армстронг, Би бли ја: би о гра фи ја, стр. 218).
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ким бо рав ком у зе маљ ском Је ру са ли му, не го на пор ним под ви гом 
пре о бра жа ја вла сти те па ле при ро де. 

По сто ји ве ро ва ње да сáмо све то ме сто ути че на ин тен зи тет 
мо ли тве. Уко ли ко смо на ме сту сре ди шта све та, по тен ци јал но би-
смо би ли нај бли же Бо гу. Онај ко је осе тио нат при род ну енер ги ју 
Је ру са ли ма ма ње је склон да се под смех не оду ше вље њу сред њо-
ве ков них хо до ча сни ка. Ис та кав ши да је Је ру са лим пу пак зе мље, да 
ће се над Је ру са ли мом отво ри ти вра та не бе са, је дан арап ски ге о-
граф из X ве ка је твр дио: „Јед на мо ли тва у Је ру са ли му је бо ља не го 
хи ља ду мо ли та ва на дру гом ме сту. Бог опра шта оно ме ко је до шао 
у Је ру са лим; он се осло ба ђа од сво јих гре хо ва. Ко је по се тио Је ру-
са лим тај ће ући у рај.“37) Слич но уве ре ње га ји ли су и мно ги хри-
шћа ни, по го то во због ри мо ка то лич ке прак се да ва ња ин дул ген ци је 
они ма ко ји по се ћу ју све та ме ста и при ло зи ма по ма жу из град њу 
хра мо ва. Ри мо ка то лич ка цр ква је чак, осла ња ју ћи се на уче ње о 
чи сти ли шту, про пи са ла ко ли ко да на опро шта ја но си по се та од ре-
ђе ном све том ме сту. 

Ме ђу тим, иако не ма сум ње да све то ме сто мо же да по спе ши 
не чи је ду хов но стре мље ње, то се не до га ђа ну жно и ауто мат ски. 
Они ко ји ни су до вољ но ду хов но спрем ни не мо гу да при ме бла го-
дат ну енер ги ју ко ја их окру жу је. Бог до пу шта де мон ским си ла ма 
да ис ку ша ва ју хо до ча сни ке, та ко да не ки по ста ну го ри не го што 
су би ли пре не го што су по се ти ли Је ру са лим.38) Ипак, бу ду ћи да је 
сва ко од го во ран за сво је ду хов но ста ње и од лу ку да оде на хо до ча-
шће, сва ко ме би тре ба ло омо гу ћи ти да сло бод но и без бед но по се-
ћу је Је ру са лим и Све ту зе мљу.

Што се ти че Је вре ја, ко ји су раз ви ли уче ње да је и њи хов Бог 
на кон ра за ра ња хра ма са њи ма оти шао у из гнан ство, те је сто га 
по треб но да му по но во из гра де храм у ко јем би пре би вао39), тре ба 
под се ти ти да се све де ша ва по Бо жи јем пла ну, ко ји оби чан смрт ник 
не мо же до кра ја раз у ме ти. Бог је све при су тан, ње го ва бо жан ска 
енер ги ја про жи ма и зе мљу и не бе са, па чак и па као, те му ни је по-
треб но не ко по себ но ме сто у ко јем би пре би вао. Уоста лом, и пре 

37) Сер геј Пу ти лов, „Пут у Све ту зе мљу под уна кр сном паљ бом“, стр. 567.

38) За ни мљи во је да су не ки хри шћан ски све ти те љи би ли про тив од ла ска на хо до ча шће у 
Све ту зе мљу. Они су твр ди ли да за тим не ма по тре бе, по го то во што се ти че мо на ха, јер 
је не бо отво ре но у ис тој ме ри из над сва ког пре де ла зе мље. Ви ди: Nor bert Ohler, „Wo je-
des Sand korn he i li ger Bo den ist. Die großen Pil ger zi e le: Je ru sa lem“, стр. 29.   

39)  На до ве зу ју ћи се на ра бин ски мо тив „Бо га бес кућ ни ка“, је дан тал му дист из XVI II ве ка 
из ра жа ва осе ћа ње мно гих Је вре ја: „Ако не ма мо Је ру са лим ... за што би смо жи ве ли? ... 
Си шли смо из жи во та у смрт. А обр ну то је исти на. Ка да Го спод вра ти Си он, вра ти ће мо 
се из смр ти у жи вот“ (Mir cea Eli a de, Oc cul tism, witchcraft, and cul tu ral fas hi ons, The Uni-
ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go & Lon don, 1976, стр. 29).
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не го што су Је вре ји по ро бље ни и про те ра ни, де ша ва ло се да Сла ва 
Го спод ња, због гре ха је вреј ског на ро да, на пу сти Храм. Али она ни-
ка да не на пу шта оне ко ји су вер ни Бо гу.40)

Ме сто у ко јем Бог нај ви ше во ли да пре би ва је људ ско ср-
це. Но да би се он та мо усе лио, нео п ход но је да се оно очи сти од 
стра сти и зла. Тре ба ло би се ти ти се Хри сто ве по ру ке да је Цар ство 
Бо жи је по тен ци јал но у на ма, те се по тру ди ти да се пре о бра зи мо и 
до сег не мо Не бе ски Је ру са лим. Што се ти че зе маљ ског Је ру са ли-
ма, да би он не ком на ро ду или ре ли ги ји при пао, тре ба ло би да се 
Бо жи ја на кло ност за слу жи по сти за њем ви со ког ни воа мо рал но сти 
и ду хов но сти. 

Има ју ћи то у ви ду, вер ни ци све три ре ли ги је, уко ли ко же-
ле да им при пад ну све та ме ста, тре ба ло би да за слу же Бо жи ју на-
кло ност вла сти тим бо го у год ним жи во ти ма. Да пу ко по се до ва ње 
све тог ме ста не мо ра да ко ри сти, по ка зу је при мер кр ста ша ко ји су 
осво ји ли Је ру са лим. Је дан од раз ло га ко је је 1095. па па Ур бан II 
на вео за по кре та ње кр ста шког ра та би ло је оне мо гу ћа ва ње му сли-
ма на хри шћан ским хо до ча сни ци ма да при су ству ју чу ду си ла ска 
Бла го дат ног ог ња, ко је се до га ђа на Ве ли ку су бо ту у хра му Гро ба 
Го спод њег. При ли ком осва ја ња Је ру са ли ма 1099. кр ста ши су по-
чи ни ли стра ви чан по кољ ислам ског и је вреј ског ста нов ни штва.41) 
Ма да су кр ста ши ве ро ва ли да чи не бо го у год но де ло, то се очи то 
ни је до па ло Бо гу, те је на ред не го ди не из о стао си ла зак Бла го дат ног 
ог ња. Ри мо ка то лич ки све ште ни ци, ко ји ни су до зво ли ли пра во слав-
ним мо на си ма да уче ству ју у слу жби си ла ска Све тог ог ња, би ли су 
очај ни због из о стан ка чу да. Схва ти ли су да се то до го ди ло због зло-
чи на ко ји су по чи ни ли кр ста ши, те су на ре ди ли да се сви ис по ве де. 
Тек на кон ду го трај не ис по ве сти, док је па да ла ноћ, Све ти огањ се 
спу стио на ме сто Хри сто вог гро ба. Али на ред не го ди не, 20. апри ла 
1101, Све ти огањ се пр ви пут не по ја вљу је. Сле де ћег ју тра очај-
ни ри мо ка то лич ки све ште ни ци и вер ни ци од ла зе у про це си ју ка 
не ка да шњој џа ми ји Ку по ла на сте ни, ко ју су кр ста ши пре тво ри ли 
у Храм Го спод њи. Гр ци и Си риј ци, ко ји су оста ли у цр кви Гро ба 
Го спод њег, уз но се жар ке мо ли тве Бо гу и убр зо се Све ти огањ спу-

40) Као што је Сла ва Го спод ња пра ти ла је вреј ски на род то ком ег зо ду са из Егип та, та ко се 
она, на кон што је на пу сти ла Со ло мо нов храм ко ји је оскр на вљен мно го бо штвом, об ре ла 
ме ђу па ка ја ним  из гна ни ци ма у Ва ви ло ну. Ви ди: Ka ren Armstrong, Je ru sa lem – die He i li-
ge Stadt, стр. 130-131.  

41) За ни мљи во је да се, пи шу ћи о по ко љу у Со ло мо но вом хра му, је дан хро ни чар, ко ји је био 
ри мо ка то лич ки све ште ник, не ужа са ва, не го на про тив ли ку је. Он за пад но е вроп ским чи-
та о ци ма ка же „да су у Со ло мо но вом хра му и ње го вом пре двор ју на ши љу ди ја ха ли у 
кр ви ко ја им је до се за ла до ко ле на и до узда. За и ста, био је то пра ве дан и ди ван Бо жи ји 
суд да се ово ме сто на пу ни кр вљу не вер ни ка“ (Ха рис К. Скар ла ки дис, Све ти огањ: Чу-
до на Хри сто вом гро бу на дан Ве ли ке су бо те, Елеа, Ати на, 2011, стр. 109).
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шта. Има ју ћи у ви ду еко ном ски зна чај чу да си ла ска Све тог ог ња, 
ко ји је при вла чио број не хо до ча сни ке, је ру са лим ски вла дар Бо ду-
ен I је опо звао ра ни је од лу ке и вра тио пра во слав ним ис кљу чи во 
пра во на слу жбу си ла ска Бла го дат ног ог ња, што тра је и до да нас.42)

Иде ал но ре ше ње за су коб око Је ру са ли ма би ло би ду хов но. 
Вер ни ци раз ли чи тих ре ли ги ја би тре ба ло да по шту ју вер ске сло бо-
де дру гих, па и њи хо во пра во да бу ду у за блу ди. Вла сти та ре ли ги ја 
се не сме на ме та ти си лом. Уоста лом, нај бо љи ре зул та ти у ми си-
о на ре њу по сти жу се ка да ми си о нар зра чи све то шћу. Уко ли ко би 
вер ни ци све три ве ли ке мо но те и стич ке ре ли ги је за и ста би ли ода ни 
Бо гу, уко ли ко би има ли Бо га у сво јим ср ци ма, не би би ло не пре-
мо сти вих пре пре ка. На и ме, онај чи је је ср це ис пу ње но бо жан ском 
енер ги јом не мо же ни ко га да мр зи. Шта ви ше, он та да во ли и не-
при ја те ља као са мог се бе.43)

На жа лост, те шко је оче ки ва ти да ће се, осим у из ра зи тој ма-
њи ни пра вед ни ка, до го ди ти нео п хо дан ду хов ни пре о бра жај, ко ји 
би омо гу ћио мир но ре ше ње спо ра. Пре се мо же оче ки ва ти да ће се 
оства ри ти пла но ви вла да ра из сен ке, ко ји би да ус по ста ве пот пу ну 
кон тро лу све та на кон Тре ћег свет ског ра та, ко ји би се, по не ким 
пред ви ђа њи ма, во дио из ме ђу хри шћа на и му сли ма на.44) На кон овог 

42) По пра во слав ном ве ро ва њу, уко ли ко би из о стао си ла зак Бла го дат ног ог ња на Ве ли ку 
су бо ту, то би био знак кра ја све та. Јер ме ни пак сма тра ју да би та да на њих пре шло пра во 
да вр ше слу жбу си ла ска Све тог ог ња. За ни мљи во је да ри мо ка то ли ци ви ше не по шту ју 
ово чу до. На и ме, др же ћи се ста ва о не по гре ши во сти па пе у те о ло шким пи та њи ма, они 
се по ви ну ју од лу ци па пе Гри го ри ја IX, ко ји је по себ ним де кре том 1238. оспо рио исти-
ни тост чу да и за бра нио ри мо ка то лич ким све ште ни ци ма да при су ству ју слу жби.

43) На осно ву лич ног опи та Св. Си лу ан Атон ски је, ис пу њен бла го да ћу Све тог Ду ха,  ис ку-
сио бо жан ску љу бав пре ма све ко ли ком бив ству ју ћем и уви део ко смич ки зна чај љу ба ви 
пре ма не при ја те љу. Ука зав ши „да се зло по бе ђу је до брим“, да „по бе да си лом ни кад ни је 
трај на“, он  на гла ша ва: „Ка да, пак, на зе мљи са свим иш че зне љу бав пре ма не при ја те-
љи ма, свет ће про па сти у ог њу све оп штег раз до ра и мр жње“ (Ар хи ман дрит Со фро ни је, 
Ста рац Си лу ан, Ма на стир Хи лан дар, 1998, стр. 200-201).

44) По зи ва ју ћи се на ути цај ну Хан тинг то но ву књи гу Су коб ци ви ли за ци ја, Ави јуц ки се сла-
же да је „ре ли ги о зни кри те ри јум од кључ ног зна ча ја“ у де фи ни ци ји ци ви ли за ци ја и 
пред ви ђа њу бу ду ћих су ко ба. Као што се ве ли ки број су ко ба у про шло сти „од ви јао из-
ме ђу на ро да ко ји при па да ју раз ли чи тим ци ви ли за ци ја ма“ (Вје че слав Ави јуц ки, Кон-
ти нен тал не ге о по ли ти ке, Clio, Бе о град, 2009, стр. 249), та ко се то мо же оче ки ва ти и у 
бу дућ но сти. Ипак, оста је ди ле ма ка кви ће се са ве зи фор ми ра ти у бу ду ћем су ко бу. Не ки 
од те о ре ти ча ра ко ји ма је бли ска са крал на ге о по ли ти ка сма тра ју да нам пред сто ји су коб 
из ме ђу ци о ни ста и оста лих.  Док не ма сум ње ко би са чи ња вао ци о ни стич ки блок – САД, 
Ве ли ка Бри та ни ја са зе мља ма Ко мон вел та, Изра ел, НА ТО, ме ђу на род не ор га ни за ци је 
ко је су под кон тро лом тај них дру шта ва, не ма пот пу не са гла сно сти у по гле ду бу ду ћег 
про тив ни ка. По Бже жин ском, иде о ло гу гло бал не су пре ма ци је САД, нај о па сни ји про-
тив ник био би „ве ли ка ко а ли ци ја Ки не, Ру си је, мо жда Ира на, јед на ’ан ти хе ге мо ни стич-
ка’ ко а ли ци ја ко ја не би би ла на пра вље на на осно ву иде о ло ги је, већ због за јед нич ке 
му ке“ (Збиг њев Бже жин ски, Ве ли ка ша хов ска та бла, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 55). 
Осла ња ју ћи се на гле ди шта Де ја на Лу чи ћа и Алек сан дра Ду ги на, Та тја на Гра чо ва сма-
тра да је бит ни ја на ци о нал но-фи нан сиј ска од вер ске од ред ни це у по ку ша ју вла да ра из 
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стра шног ра та љу ди би за у зе ли не га ти ван став и пре ма хри шћан-
ству и пре ма исла му, уве ре ни да су ове две ре ли ги је кри ве за све 
не во ље. Раз о ча ра ни у по сто је ће ре ли ги је, по же ле ли би ал тер на-
тив ну син кре ти стич ку ре ли ги ју ми ра, као и ве ли ког ху ма ни сту и 
ми ро твор ца. По све то о тач ким про ро чан стви ма, тај то бо жњи ми ро-
тво рац био би Ан ти христ.

Шта оби чан чо век, би ло ко је ве ре, мо же чи ни ти у си ту а ци ји 
ка да смо под врг ну ти вла да ви ни без лич ног си сте ма? Ме ди ји су под 
кон тро лом свет ских моћ ни ка, про па ганд на ма ши не ри ја је из у зет но 
ја ка, де мо крат ске сло бо де се су жа ва ју, ка ме ре нас сни ма ју, при слу-
шки ва ње је из да на у дан све из ра же ни је. С пра вом се мо же ре ћи да 
жи ви мо у све ту ме ког то та ли та ри зма. Бу ду ћи да је не ки зна чај ни ји 
по ли тич ки от пор го то во не мо гућ, је ди но нам оста је ду хов ни от пор. 
Пре о ста је нам да се упу сти мо у ду хов ну бор бу за очи шће ње вла-
сти тог ср ца, што ни ка ко ни је бе зна чај но. На и ме, од нас за ви си да 
ли ће се и ка да Ан ти христ по ја ви ти. Уко ли ко зло у све ту пре вла да, 
уко ли ко пре ко ра чи кри ти чан ни во, би ће ство ре ни усло ви за ње гов 
до ла зак. Би блиј ска про ро чан ства су на ја ви ла ње гов до ла зак, али 
ни ко не зна ка да ће се то тач но до го ди ти.45) На на ма је да вла сти том 
ду хов ном бор бом, на по ром да уз Бо жи ју по моћ са вла да мо зло у се-
би, ње гов до ла зак од ло жи мо. То ће мо ус пе ти ако у вла сти том ср цу 
са гра ди мо храм Го спод њи. Чак и ако је зе маљ ски Је ру са лим за и ста 
ду хов ни цен тар све та, пу пак зе мље, у сва ко ме од нас је та ко ђе по-
тен ци јал но ду хов но сре ди ште ко је мо же да на ста њу је Бог.
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Zo ran Kin djic

RE LI GI O US BA SIS FOR STRUG GLE 
FOR CEN TRE OF THE WORLD

Re su me
In or der to ex plo re the pos si bi lity of pe a ce ful and per ma nent po-

li ti cal so lu tion for con flict over Je ru sa lem and Holy Land, the aut hor 
analyzes re li gi o us bac kgro und of this dis pu te. He sug gests that mythi-
cal and re li gi o us fi gu re of the cen tre of the world im pli es that it is a 
holy ter ri tory which, for that very re a son, can not be su bject of ex chan-
ge. Whet her the ter ri tory is re fer red to as the na vel of the world, or as 
axis mun di, not only is it a spe cial cen tre, but it is al so the pla ce of the 
be gin ning of the world. Con si de ring that, ac cor ding to the re li gi o us te-
ac hing, this cen tre te sti fi es con ti nual pe ne tra tion of tran scen den ce in to 
the sphe re of im ma nen ce, be si des be ing re gar ded as holy, it al so has a 
de ci si ve escha to lo gi cal sig ni fi can ce.

In di ca ting the be li ef of many na ti ons that the ir cen tral tem ple is 
pla ced exactly at the po int of the cen tre of the world, the aut hor uses 
com pa ra ti ve met hod to show the sig ni fi can ce of Je ru sa lem for three 
gre at mo not he i stic re li gi ons. Whi le for Jews the Tem ple Mo unt, as the 
si te of the ori gi nal So lo mon’s Tem ple, be ars high re li gi o us, cul tu ral and 
na ti o nal sig ni fi can ce, for Mu slims it is the si te from which Mu ham mad 
ascen ded to Al lah, to re ce i ve the te ac hing abo ut the true re li gion and 
the man ner of prayer. At that si te, which is, ne vert he less, only the third 
by sig ni fi can ce, af ter Mec ca and Me di na, two fa mo us mo squ es we re 
bu ilt: Al-Aq sa and Do me of the Rock. Bu il ding the Third Tem ple by 
Je wish pe o ple re qu i res de mo li tion of the mo squ es, which is so met hing 
that Mu slims ab so lu tely di sap pro ve. Je ru sa lem holds cen tral sig ni fi can-
ce for Chri sti ans, as well, as the pla ce of Christ’s pas sion and re sur rec-
tion. In ad di tion to Je wish tra di tion that Je ru sa lem is al so the si te whe re 
Adam was cre a ted from soil, and the si te whe re he was bu ried, Chri-
sti ans be li e ve that blood of Je sus Christ, New Adam, stre a ming from 
the Cross on to the skull of old Adam, was was hing away his sin. From 
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Chri stian po int of vi ew, the cen tre of the world is not on the Tem ple 
Mo unt, but at the si te of the Church of the Holy Se pul cher.

Ha ving in di ca ted an ex cep ti o nal sig ni fi can ce that all three gre at 
re li gi ons at tri bu te to Je ru sa lem, the aut hor ex pla ins why it is very dif fi-
cult to find po li ti cal so lu tion. Con si de ring that the ad he rents of all three 
mo not he i stic re li gi ons are con vin ced that truth and ju sti ce are on the ir 
si de, and that they ascri be to them sel ves po si tion of go od ness, whilst 
ascri bing to the ir adver sa ri es ma inly po si tion of wic ked ness, to them it 
se ems that even a par tial de vi a tion from the ir pre ten si ons to holy si tes 
wo uld be an act of be trayal and apo sta ti zing from God. Exam ples of 
as sas si na ti ons of Sa dat and Ra bin, who we re mur de red by the ir very 
com pa tri ots show that pu nis hment for such act is de ath.

Ha ving in di ca ted what three gre at mo not he i stic re li gi ons think of 
each ot her and po in ting out key dif fe ren ces in the ir un der stan ding of the 
per son of the mes si ah, the aut hor con clu des that every po li ti cal so lu tion 
of con flict wo uld be fra gi le and tem po rary. The aut hor con si ders that, 
min ding the fact that the ba sis of con flict over Je ru sa lem is a re li gi o us 
dis pu te, the so lu tion wo uld ha ve to be of spi ri tual na tu re. The true goal 
of be li e vers of all three gre at re li gi ons wo uld ha ve to be He a venly Je ru-
sa lem, not just owing earthly Je ru sa lem. Stres sing that the hu man he art 
is the pla ce whe re God lo ves the most to re si de, the aut hor re com mends 
to all to try to pu rify the ir he arts. Sho uld ad he rents of all three mo not he-
i stic re li gi ons be truly loyal to God, they wo uld be fil led with lo ve and 
the re wo uld not be in sur mo un ta ble ob stac les to sol ving any con flict, 
even the one bet we en Jews and Pa le sti ni ans over the Mo unt Tem ple.

As it is dif fi cult to ex pect that cri ti cal mass of be li e vers will ex-
pe ri en ce an es sen tial mo ral and spi ri tual tran sfor ma tion that wo uld re-
sult in per ma nent so lu tion of the con flict, it re ma ins in everyone’s part 
to ma ke a per so nal ef fort and to de ser ve God’s gra ce, for one self, for 
one’s re li gion, and for the world as a who le. Re fer ring to bi bli cal and 
pa tri stic escha to lo gi cal te ac hing, the aut hor con si ders that our spi ri tual 
task is to de lay the co ming of an tic hrist by tran sfor ming our own be ing.
Key words: na vel of the world, Je ru sa lem, Tem ple Mo unt, mes si ah, holy war
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