
Ханс Хајнц

САВРЕМЕНИ 
ЧОВЕК И 
БИБЛИЈА

 



Ханс Хајнц
САВРЕМЕНИ ЧОВЕК И БИБЛИЈА

Наслов ориги на ла:
Zwischen Zeit und Ewigkeit

Hans Heinz

друго допуњено издање

Пре вод: 
Милан Шушљић

Лекту ра: 
проф. Томи слав Сте фа но вић

За издавача: 
Саша Тодоран

Припрема: 
»ПРЕ ПО РОД« - Бео град, 2020

Штам па: 
»EURO DREAM« - Нова Пазова

Тираж: 250

ISBN: 978-86-423-0582-0



САДРЖАЈ
  Предговор ..........................................................................  5
 1.  Важност данашњице .......................................................  7
 2.  Може ли савремени човек да верује у Бога? .............  14
 3.  Порекло и циљ човека ....................................................  22
 4.  Књига провиђења.............................................................  34
 5.  Најсигурнија пророчка реч ...........................................  51
 6.  Личност Исуса из Назарета ..........................................  68
 7.  Уточиште у Богу ...............................................................  83
 8.  Просветљење и милост ..................................................  95
 9.  Десет Божјих заповести .................................................  104
 10.  Исус ће опет доћи.............................................................  118
 11.  Време и знаци ....................................................................  133
 12.  Историјски развој хришћанства ..................................  164
 13.  Споменик стварања .........................................................  182
 14.  Смрт – почетак или крај ................................................  203
 15.  Окултизам – превара, наука или религија? ..............  213
 16.  Свет на прекретници ......................................................  225
 17.  Божји последњи позив људима ....................................  237
 18.  Судбоносна одлука ..........................................................  248
 19.  Небо чека на тебе .............................................................  257



5

ПРЕДГОВОР
»Наука – у свом настојању да разуме оно што је створено и 

– религија –  у својој ревности да схвати Створитеља – имају 
много заједничких циљева.

Ипак има спорова између науке и религије. Данас се у најбо-
љем случају може рећи да између науке и религије влада стање 
мирољубиве коегзистенције.

Такво стање мене лично не задовољава 'Небеса казују славу 
Божју и дело руку Његових гласи свод небески' – каже се у 19. 
Псалму. 'Дан дану доказује и ноћ ноћи јавља'. За мене су наука 
и религија као два прозора једне куће кроз које видимо истини-
тост Створитељеву и законе које је објавио у ономе што је ство-
рио.

У нашем тражењу Бога жариште свих наших напора, насто-
јања и надахнућа треба да буде Христов живот. Стварност  тога 
живота и Христово васкрсење нада су човечанства.«

ВЕРНЕР ФОН БРАУН
Из књиге »Живот за свемир« 
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1ВАЖНОСТ ДАНАШЊИЦЕ
Данас је свеприсутна слутња да наше доба има судбоносни 

карактер последњег времена; да би струја која нас данас носи, 
због убрзаних техничких, привредних, политичких па и духов-
них процеса, могла завршити у катастрофи незамисливих раз-
мера јер цивилизовано човечанство више није господар своје 
судбине, него је постало жртва сила које је сáмо ослободило. 
Та је слутња присутна у многим критичким анализама нашега 
доба. Данас слушамо о »усамљеним масама«, о »немом пролећу«, 
о »пропадању културе« и »губитку средине« као и о трансфор-
мацији нашега постојања. Зависно од гледишта појединих писа-
ца, за битну промену људских схватања оптужују се историјски, 
друштвени или психолошки фактори.

Слика ракетног оружја и атомских бомби дивовске разорне 
снаге узрок је угрожености човечанства. Захваљујући прекомер-
ном низању доживљеног и претњама још већих страхота, преви-
ше смо се навикли на замисао да је човека могуће уништити само 
физички. Нису ли обе претње којима је човек увек био изложен 
— природним силама и самовољи самог човека — данас сажете 
у једну једину?

Човек је техничким средствима увелико укротио своју око-
лину и природу. Зато је још већа претња човек сâм, односно те-
хника коју је створио.

Међутим, права, можда и много већа опасност у којој се људи 
налазе показује се у симптомима које данас готово само по себи 
разумљиво прихватамо као изражајне облике наше цивилизације.
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Талас опојних средстава - протест и клетва
Прошло је пола века од правог »егзодуса« дела младих из по-

стојећег друштва, младих који су желели да живе потпуно неза-
висно од њега, у сасвим другој, само за њу отвореној заједници, 
коју у свему сматрају супротном владајућем друштву. Реч је о 
оснивању »колоније деце цвећа« која се налази на супротној оба-
ли савремене грађанске културе.

Да ли је то одвајање било тек пуки бег којим се разочарана 
младеж, недорасла захтевима друштва усмереног на добитак, 
фрустрирана или незаинтересована за богаћење, желела спасити 
из те бесмислене трке на неком пустом острву? Много говори 
у прилог томе, а највише широко распрострањена повезаност 
покрета младих с уживањем опојних средстава која су их треба-
ла пренети из стварног живота у привидни свет слободе, чуда и 
страсти — из стварности у нестварно.

Покушајмо да објаснимо важност тог проблема помоћу неких 
података. До средине шездесетих година прошлога века у нашем 
друшву код младих људи била је готово непозната психофизичка 
зависност од наркотика и алкохола. Почетком осамдесетих го-
дина избројено је само у тадашњој Савезној Републици Немач-
кој око 220.000 младих људи код којих је установљена зависност 
од алкохола и наркотика. Крајем 1975. године 0,3 посто младих 
између 18 и 24 године сматрало се психички или физички зави-
сним од »јаких дрога«. У Савезној Републици Немачкој је 1979. 
године 65.000 младих дошло у сукоб са законом због поседовања 
опојних средстава, а више од 600 умрло је због злоупотребе нар-
котика1. У поређењу са само једном годином раније број смрт-
них случајева готово је удвостручен. У Аустрији је истовремено 
укупно 10 до 15.000 особа било зависно од опојних средстава2, 
али се од тада алармантно повећавао број оних који умиру због 
злоупорабе опојних средстава. Улазак међу оне који узимају дро-
гу све је ранији, а привлачност тешких дрога све више јача.

1 Kurier, 3.4.1980.
2 Kurier, 6.5.1980.
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Повећавање употребе опојних средстава изазвало је узнеми-
реност и у Сједињеним Америчким Државама. Подаци Мини-
старства здравства показују да је 68 посто особа у доби између 18 
и 25 година барем једном пушило марихуану. Свака трећа особа 
признаје да је већ пробала кокаин или друге тешке дроге (док је 
1962. године само 4 посто пробало марихуану, односно 3% тако-
зване тешке дроге). Код млађих од 18 година број пушача мари-
хуане усталио се на око 17 посто. Код особа старијих од 25 година 
број зависника је око 6 посто3.

Упркос широко распрострањеном гледишту да је употреба 
марихуане потпуно нешкодљива и да је треба законски одобри-
ти, темељна научна истраживања, спроведена у дужим раздо-
бљима, показују друкчију слику.

Искусни лекар и психотерапеут др Р. Афеман сажето износи 
последице дуготрајније употребе марихуане: смањују се интелек-
туалне способности и тешко се ремети однос према стварности. 
Омамљеност значи повлачење из неугодне стварности у лепу 
привидну стварност коју потрошачу дочаравају супстанце у ма-
рихуани. Кад се врати из омамљености, стварност је још сумор-
нија. Кидају се односи с другим људима, смањује се ефикасност у 
школи и професији, човек занемарује самога себе. Из свега тога 
настају увек нови сукоби с којима човек не може да изађе на крај, 
па омамљеност поновно сматра излазом.

Битан узрок сталне употребе дрога јест повећавање способ-
ности доживљавања у стању омамљености, које је привлачно 
управо зато што је код савремених људи оно често потпуно оту-
пљено. Гледају, а не виде; слушају, а не чују. Чулна опажања су 
обамрла и због тога спољни свет изгледа мртав. Свет не пружа 
узбудљива искуства. Човек остаје хладан и празан. Зато дана-
шњи човек жели да стекне осећања и искуства кроз све јаче и 
инспиративне стимулансе. Али повећање прага надражљивости 
изазива ново навикавање а тиме и отупелост.

Шта проузрокује смањене способности доживљавања код 
људи данашњице? С једне стране све већа поплава подстицаја и 

3 Die Presse, 23.6.1980.
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информација, с друге стране сâм човек више не развија способност 
да види и чује. Човек овог рационалног доба не ослања се на сензу-
алне утиске, већ на разум. Он је мозак, а не око, ухо, нос или кожа.

Оживљавање чула само је један од циљева зависника од ома-
мљујућих средстава. Надају се да ће у омамљености сачувати 
приступ унутрашњем свету, свету подсвести, да би могли сна-
жније доживети душевну стварност. »Проширење свести«, ин-
тензивирање доживљеног, снажна искуства уласка у »свет све-
тла« просветљених — све то обећава »трип«, то јест »путовање« 
у омамљеност коју пружа ЛСД. Нерелигиозни људи у омамље-
ности доживљавају призоре сличне религиознима. Дрога ства-
ра вештачки унутрашњи живот, а душевну празнину испуњава 
субјективним доживљајима. Омамљеност је стварање привидно 
нормалног света и истовремено борба против стварности којом 
човек није задовољан и из које се повлачи. Ти покушаји бега не-
ретко се завршавају  смрћу.

Суочени с мноштвом изазова и проблема, драматичним про-
менама и стресовима тинејџерског доба, депресијама, кризама, 
осећањем мање вредности — или чак с неуролошким и психич-
ким поремећајима — млади данас у све већем проценту и све ра-
није почињу да експериментишу с дрогама.

Смрт з ог употре е дроге и самоу иства
Јавност је 1976. године поново постала свесна проблема с 

дрогама. Број умрлих од последица употребе дрога нагло је пора-
стао у већини земаља. Прве прогнозе које су на томе утемељене 
говориле су о масовном умирању зависника с вишегодишњим 
узимањем наркотика. Али то није зауставило приступ нових по-
трошача такозваним »јаким дрогама«. Сасвим млади, у добу од 
дванаест до четрнаест година, нису имали никаквих предрасуда 
према ињекцији. Врло су рано прешли на хероин. Истраживања 
упућују на закључак да су од умрлих зависника 50 посто самоуби-
це. Код уживалаца марихуане неколико пута је већи број покуша-
ја самоубистава него код остале популације.
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Изгу љено разумевање самога се е
Човек с уживањем и весељем ствара илузије о себи, види се ве-

ликим тамо где је био мален и сматра се бољим него што јесте, јер 
се без макар мало позитивног мишљења о себи не може живети.

Недостатак критичности код данашњих људи прелази уоби-
чајено мерило самозаваравања. То гледиште је попут слепе мрље 
у оку, својеврсно душевно слепило у односу на самога себе. Чини 
се да је закржљала способност беспоштедног самоиспитивања. 
Човек се задовољава својом околином, звањем, успехом у послу 
и личном напредовању, али занемарује да треба да рашчисти сâм 
са собом, јер до тога може доћи само по цену тешког бола.

Откад је човек одбацио веру, недостаје му огледало које ће му 
јасно и без улепшавања показати слику његове унутрашњости. 
Човек може да види своју слику само као одраз у Богу, јер мерила 
по којима ће се понашати не могу потећи од човека самог или се 
равнати према дневним потребама и променљивим погледима 
на свет, а најмање према такозваном напретку.

Губитак властите личности, њено жртвовање помоћу хемиј-
ских, психолошких и социолошких манипулација и губитак Бога 
две су стране исте медаље. Сочива, која су могла показати какав је 
човек у својој унутрашњости, замутила су се. С њима се замути-
ло и наше »ја«, а у тој малој речи изражена је цела непредвидива 
стварност, њена величина и бескрајност. Човек који нема самопо-
штовање остаће велико дете које више нема никакву идеју о дубо-
кој и трагичној стварности човекове егзистенције.

Животна филозофија на глиненим ногама
Права врста и садржај животне филозофије неког друштва 

може се боље и јасније уочити из одређених животних ситуаци-
ја него из црквених статистика и теологије коју објављују Цркве. 
Такве су животне ситуације: старост, патња, смрт и трагедија, али 
и сусрет с болестима. А из такве се анализе намеће закључак да 
је владајућа животна филозофија живот на ивици нереалности.

То се најпре види у претераном прецењивању младости и у ду-
боком страху од старења. Идеал опонашања није лик »старог му-
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драца« достојног поштовања, већ млада лица која нас поздрављају 
са свих реклама. Млади су јунаци потрошачког доба, филмске и 
телевизијске звезде. Чини се да не старе. Како не жели да остари, 
човек се свим средствима бори против старости. То је разлог вели-
ког процвата козметичке индустрије. Естетски хирурзи, масери и 
зубари настоје да уклоне и прикрију трагове старења.

Тачно је да иза страха од старења постоји бојазан од смањења 
радних способности и неуспеха у послу, усамљености у старо-
сти и зависности од милости и милосрђа ближњих. Али иза све-
га тога стоји порицање онога што није лепо, порицање патње и 
смрти. Упркос свим мрачним и оправданим дијагнозама нашега 
доба, ту је неочекивана прилика коју савремена медицина проду-
жавањем људског века за петнаестак година није имала на уму, 
али смо је добили захваљујући њој.

Најгоре што савремено доба са својом застрашујућом актив-
ношћу може да учини човеку ипак је све веће удаљавање од Бога. 
У старости, кад нас је свет коначно пустио из својих руку, наћи 
ћемо себе тек кад целим својим бићем потражимо изгубљеног 
Бога. О древним патријарсима речено је у Библији да су умрли »у 
доброј старости, сити живота«.4

Савременим људима свет је само леп, а не сме бити ружних 
људи или оних који пате. Њиховим жељама удовољавају све-
товне законитости. Масовна производња техничких производа, 
усмерена на брзу потрошњу добара, пружа овоземаљском живо-
ту бљештав сјај савршено обликованих аутомобила и комуника-
ционих уређаја који не смеју застарети, него их треба заменити 
новијим моделима.

Савремени човек клања се илузији да је могућ живот без не-
пријатности. Људи не сматрају патњу саставним делом живота, 
већ страним телом које је због мучних незгода ушло у живот па 
га треба уклонити. Савремени човек није одгајан да поднесе не-
лагодности и да са њима живи. Он не жели нити може да поднесе 
непријатности. 

4 О Јову 42,16; види и 1. Мојсијева 25,8.
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правој слици човека и света какву нам показује Библија или Све-
то писмо. Јеванђеље позива на обраћење, на промену мисли,5 за-
сновано на претпоставци човекове самосвести, коју заједнички 
поглед на свет одбија. Питање које Стари завет поставља о по-
реклу патње и смрти6 остаје затворено у срцима јер овај »добри, 
добри свијет« за њега не мари. Порицањем свега што није лепо, 
порицањем патње и смрти, крст губи своју суштину.

Без реалног схватања људског стања — а можемо га разуме-
ти само ако признамо постојање зла, патње и смрти — наш свет 
остаје плод снова у којему се Бог, најдубљи Извор човековог по-
стојања, спушта на ниво одређених светаца. Притом је сваки тако 
истакнут оптимизам толико страшан управо зато што оставља 
човека самог у патњи. Патња, која је присутна у свету, погађа га не-
припремљеног, и он остаје препуштен својој муци. Не види понор 
који лежи између живота и смрти, између старог и новог, и остаје 
неприпремљен пред последњом фазом свога живота.

Такво је данашње стање. Ако не одбије Божји позив да се 
врати јединој сигурности,7 човјек ће наћи мир о коме је црквени 
отац Августин пре више од хиљаду година рекао: »Створио си 
нас за себе! Наша су срца немирна док не почину у Теби!«

5 Матеј 3,2; 4,7; 18,3; Марко 1,15; 6,12; Лука 3,8; 13,3.5; Дела 2,38; 3,19.
6  О Јову 7,15; 24,19; 30,27. 
7 Псалам 14,6; 25,5; 31,5; 32,7; 62,9; 71,3; Плач Јеремијин 3,25.


