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Резиме 

 

 

Свакодневни живот у друштву је испуњен разним преступима, неки од њих који су 

углавном лакшег облика бивају толерисани од стране друштва, на неке се чак и не обраћа 

велика пажња, али ту су и они које друштвени систем и поредак категорички одбацује и 

осуђује. Те врсте тежих преступа често бивају кажњене разним санкцијама, у ту 

категорију спадају и санкције које се тичу човековог привременог или трајног лишавања 

слободе. Када лице буде лишено слободе, његов дотадашњи живот узима обим 

апсолутно другачијег начина постојања, будући да се налази у једној од казнено 

поправних установа. Ту му је живот ограничен у тој мери у којој му је слобода одузета а 

његов животни простор као и време унапред предодређено и уз разна скраћивања 

ограничено. Шта утиче тада на личност свакога појединца, како му се карактер на даље 

формира, којим поступком се лице рехабилитује и поново припрема за потенцијално 

нормално и друштвено прихватљиво учествовање у животу ван казненог завода? Питања 

су која се неминовно тичу не само осуђених лица већ и осталих припадника друштва. 

Стога изниче један нови одговор претходно постављеним питањима, а тиче се 

духовности осуђеника. Одговор се односи на искру духа, емоција, морала које поседује 

сваки човек, па макар он био и на извршењу казне.  

 

Кључне речи: Друштво, санкција, човек, рехабилитација, духовност … 
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Abstract 

 

Everyday life in society is filled with various transgressions, some of them, which are mostly 

minor, are tolerated by society, some are not even paid much attention, but there are also those 

that are categorically rejected and condemned by the social system and order. Those types of 

more serious crimes are often punished with various sanctions, and this category also includes 

sanctions concerning a person's temporary or permanent deprivation of liberty. When a person 

is deprived of his freedom, his life until then takes on the scope of an absolutely different way 

of being, since he is in one of the penal correctional institutions. There, his life is limited to the 

extent that his freedom is taken away and his living space and time are predetermined and 

limited with various abbreviations. What then affects the personality of each individual, how is 

his character further formed, by what procedure is a person rehabilitated and re-prepared for a 

potential normal and socially acceptable participation in life outside the penitentiary? These are 

questions that inevitably concern not only convicted persons but also other members of society. 

Therefore, a new answer to the previously raised questions emerges, and it concerns the 

spirituality of convicts. The answer refers to the spark of spirit, emotions, morals that every 

man possesses, even if he is serving a sentence. 

 

Key words: Society, sanction, man, rehabilitation, spirituality... 
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1.УВОД 

 

 

Наше друштво као и свако друго носи са собом одређене проблеме, један од тих макро 

проблема тиче се преступништва људи, сходно томе устав и закон сваке суверене државе 

се бави санкцијом таквих лица али и рехабилитовањем истих. Такође и закони наше  

државе регулишу и санкционишу преступе. ,, Основни извор извршног кривичног права 

у Републици Србији јесте Закон о извршењу кривичних санкција (ЗИКС), који одређује 

услове, поступак и начин извршења не само кривичних санкција, него и извршење неких 

мера “.1 Свака држава поседује објекте у којима врши васпитно поправну делатност. У 

нашој држави Казнено Поправни Заводи су: 

Казнено Поправни заводи Отвореног типа: 

 Казнено-поправни завод у Београду / Падинска Скела. 

 Казнено-поправни завод у Сомбору. 

 Казнено-поправни завод у Ћуприји. 

 Казнено-поправни завод у Шапцу. 

Казнено Поправни Заводи Затвореног типа: 

 Казнено-поправни завод у Сремској Митровици. 

 Казнено-поправни завод у Нишу. 

Казнено Поправни Заводи Строго Затвореног типа: 

 Казнено-поправни завод у Пожаревцу / Забели. 

Такође државе поседују одређене прописе који су њој прилагођени а тичу се очувања 

реда и поретка исте. Државним органима као и целокупном државном апарату је циљ тај 

да што мање лица након истека своје казне, настави свој пређашњи пут казни и преступа, 

који може водити до тоталне дезинтеграције одређених друштвених група. 

Када лице у нашој држави прекрши неку законом одређену одредбу, оно бива 

санкционисано. Циљ санкција није само ограничавање слободе, већ и ресоцијализација 

односно третман. У нашој земљи област третмана осуђених лица регулисана је 

                                                           
1 Закон о Извршењу Кривичних Санкција ("Сл. гласник РС", бр. 55/2014 и 35/2019). 
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Правилником о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању 

осуђених лица према ком (чл. 6) третман осуђених  „ Обухвата примену свих 

предвиђених активности − планираних метода, техника и поступака, предузетих с циљем 

да осуђени усвоји друштвено прихватљив систем вредности и овлада вештинама за 

успешно укључивање у заједницу како убудуће не би чинио кривична дела. Третман се 

спроводи кроз програм поступања, разврставање, накнадно разврставање и припрему за 

отпуст “.2  У стандардном случају држава носи потпуну улогу рехабилитације 

затвореника, на који начин и какву улогу духовност има у овом случају, као и какву улогу 

је у прошлости имала и какву би потенцијално уз одређени труд могла имати, навешћемо 

у даљем излагању овога рада. Будући да под специфичним околностима људи често 

постају продуховљенији или религиознији зато  нека истраживања повезују затворско 

окружење и затвореничку склоност прихватању религије или укључивању у друге 

облике духовност (Deuchar, 2016, 133).  Поред осталих ствари на које се обраћа пажња 

приликом процеса рехабилитације, свакако је битно сагледати и унутрашње стање 

осуђеника, које се конкретно односи на његову духовност. У ситуацији у којој се налазе 

затвореници, најдубља унутрашња слобода изражена је у радикалним спољним 

границама, то је слобода духа за разлику од заточеништва тела, слободе вероисповести 

оних који су лишени слободе (Шарановић, 2020, 258). Иако су осуђеницима са разлогом 

одузета права на материјалну слободу кретања, њихов дух не познаје ту врсту 

ограничења и неопходно га је третирати, што се наравно може односити и на 

религиолошку перспективу.  

Духовност је такође један од битних сегмената који човека и у оваквим другачијим и 

тежим животним околностима тежи да сачува у здравим рационалним оквирима. Сама 

духовност и човеков здрав разум имају веома често узрочно последичну везу, што 

имплицира да ће духовност највероватније утицати на здрав разум (Allen & Phillips & 

Roff & Cavanaugh & Day, 2008, 693). Наравно ово може бити потврда повезаности 

духовног и разумског дела човекове психосоматске целине.  

Уз појам духовност многи би природно направили повезаност са појмом религија, 

будући да су нам познати подаци да лица која су у затвору такође имају одређену 

религијску потребу, током рада ћемо се осврнути и на сам значај религије као елемента 

који је повезан са духовношћу у самом животу осуђених лица. Дугогодишњи затворски 

низ оставља лицу места и за формално религијско образовање, које може под 

околностима у којима се лице налази заузети једно посебну тачку којој човек и сама 

                                                           
2 Сл. гласник РС“, бр. 66/2015, члан 6. 
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заједница са којом је окружен посвећују извесну пажњу. Тако религија заузима значајно 

место у животу затвора деценијама. Постоје различити погледи на природу тог утицаја 

на затворенике, особље и саму заједницу (Jenkins & Kazi & Tarleton, 2003, 8). 
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2.ТЕОРИЈСКО МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР РАДА 

                                

 

                                       2.1. Проблем мастер рада 

 

У свим савременим друштвима постоји проблем криминалитета, сходно томе постоје 

разне методе које се тичу санкционисања преступника. Те методе се односе и на 

затворске казне. Такође поред санкција подразумевају се и различити облици 

рехабилитације осуђених лица. Један од најстаријих начина је рад хришћанских 

духовника са осуђеним лицима и представља једну од метода којом се могу 

рехабилитовати осуђена лица. 

                  

                                                2.2. Предмет мастер рада 

 

Предмет истраживања овог рада је духовна рехабилитацији осуђених лица. Будући да 

овакав начин рехабилитације осуђених лица, из перспективе духовности потпомаже 

рехабилитациону целину осуђеника. Због истог наша држава и црква у сваком казнено 

поправном заводу поседују одређени број свештених лица која имају задужење да 

причешћују и исповедају затворенике и на тај начин се старају и о њиховој духовној 

рехабилитацији, што осуђена лица чини способнијим за прихватање нормалних 

друштвених улога након истека затворских казни. У овом раду биће представљен рад 

казнено поправних установа, кроз једну историјску димензију у погледу утицаја 

духовности и религије на исте.                                                                        

 

                                                2.3. Циљ мастер рада  

Научни циљ је анализа доступних научно релевантних чињеница о примени духовног 

третмана у затворима, са посебним освртом на затворе у Србији. 

Друштвени циљ је да пружи детаљнији опис и јасније разумевање улоге црквене 

духовности у преваспитавању осуђених лица за друштво. На тај начин ће се стећи 

разумнији увиди у специфичне карактеристике које се тичу духовне промене осуђених 
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лица. Истраживањем ћемо се потрудити да добијемо детаљнија и што разноврснија 

сазнања о затворским системима као и рехабилитацији као целини.          

Претпоставка је да би особе које би током затворске казне имале могућност за духовну 

едукацију промениле своје лоше животне навике, те би након након напуштања истих 

установа могле много боље да разликују криминална од друштвено прихватљивих 

понашања, као и да имају веће самопоштовање и исправније друштвено прихватљиве 

ставове. Такође, када би осуђеници током боравка у затвору, уз духовну едукацију 

постали искрено верујуће особе, то би у њима потенцијално пробудило истинско кајање 

и дословно речено удаљавање од претходно чињених преступа. 

 

                                         2.4. Истраживачка питања 

У истраживању смо пошли од неколико истраживачких питања: 

1. Да ли је за осуђена лица која се налазе у затвору значајна улога духовног педагога 

у  процесу рехабилитације  наводећи их на духовни преображај? 

2. Шта кажу наука и пракса о духовној рехабилитација осуђених лица од стране 

црквено-духовних надлежних органа? 

3. Да ли модерна информационо технолошка средства попут: медија, интернета, 

телекомуникационих апарата могу бити корисна за ширење и повећање 

заступљености ове идеје? 

                                   

                                      2.5 Методе Истраживања 

У овом раду биће примењене следеће технике и методе:  

1. Метода прикупљања података кроз детаљан преглед постојећих научно 

релевантних радова 

2. Сагледавање примарне и секундарне литературе 

3. Анализа самог садржаја и поређење истог 

 

У мастер раду ће бити коришћено систематско, неекспериментално истраживање, 

експлоративног и дескриптивног типа са основним циљем да сакупи информације о 

улози духовних педагога у рехабилитацији осуђених лица и докаже позитивне примесе 

те иницијативе на лица која су на извршењу затворске казне.  
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Финансијска и материјална средства за сагледавање ове иницијативе нису неопходна. 

Служићемо се зарад експлоративног истраживања , сакупљањем и обрадом релевантне 

литературе, искустава лица која се баве овим питањем и поседују улогу рехабилитатора, 

такође и доступних података како у штампаној тако и у електронској форми. До неких 

података ћемо доћи путем разговора са људима задуженим за васпитно поправну 

делатност у Казненом Поправном Заводу – Забела. 

Откриће и проналазак научних чланака чија је тема духовност и религиозност лица у 

казнено поправним заводима одрађено је уз помоћу Google Schoolar-а. Наиме у 

претраживање су унети појмови као што су религија, молитва, духовност, затвори. 

Пронађено је више различитих истраживања из различитих периода. Називи су уношени 

на српском, руском и енглеском језику. Навели смо нека од истраживања, како би 

употпунили том врстом аргументације значај и позитивно одобрење тематике којом ћемо 

се бавили током рада. Наша тема није широко распрострањена у нашој држави, оваквом 

иницијативом се Држава Србија од недавно мало детаљније бави, стога не поседујемо 

значајнија истраживања. Практичне примене и потврде ове идеје као добробити за 

целокупни систем преваспитавања осуђених лица углавном су потврдиле Сједињене 

Америчке Државе и Руска Федерација, сходно технолошком развитку и развоју науке, 

као и улагањем средстава у ову иницијативу. 
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3.ТЕОРИЈСКА ОБЈАШЊЕЊА ПОЈМОВА ДУХОВНОСТИ И   РЕЛИГИОЗНОСТИ  

 

                                             3.1. Духовност 

 

Човеков дух је неизоставни чинилац људске целине. Он као такав постоји у човеку, како 

год га ми разумели, схватали, тумачили, или чак и где год да се човек налази. Зависно од 

живота свакога човека, од његовог слободног избора, или различитих околности, човеков 

живот се такође може наћи и у затвореним казненим институцијама. И то место 

имплицира постојање људске духовности. Затвори нису посматрани само као друштвене 

институције или материјални ентитети, већ као отелотворење духа у живом постојању 

човека. Постоје наводи који говоре да када год затварамо људе, ми у стварности 

подстичемо и учествујемо у истом том духу затворених лица у казнено поправним 

институцијама. Највећа је наивност, размишљање да би гурање људи иза решетака, 

сламање њиховог духа и уништавање њихове душе могла учинити било шта друго осим 

да одведе ка још већем друштвеном злу (Shipimilu, 2019, 24). Јасно нам је да човека прати 

духовност ма где год он био.  

Али због чега је појам духовности толико садржајан и целовит у сржи постојања људи? 

Појмом духа се баве најраније културе и готови сви философски правци не само античког 

него и позног тока дубокоумних мисли. У историји људског знања постоје две главне 

традиције у разумевању феномена духовности. Према једној од њих, дух је схваћен као 

супер-интелигентни принцип, који већина препознаје интуитивно, и духовни развој 

човека је био одређен степеном његовог приближавања Богу, као природном идеалу. У 

оквиру друге научне традиције духовност је дефинисана као доминантни лични квалитет 

који одређује вредност семантичке оријентације људског живота (Аксенова & Купцов & 

Пивоварова, 2016, 75). 

Сходно разноликости философских мисли различити су називи за дух, стога срећемо 

πνευμα, λόγος , разум... Колико год да реч бива различита, смисао у великој већини 

античких мислећих праваца остаје готово индентично исти. Појам духа се односи на 

виши део не само човековог постојања, већ и његове душе. Тај виши део душе се често 

поистовећивао и са разумом. Разум представља највећи квалитет човека, будући да је та 

слобода и словесност разума најочигледнија ствар која нас људе разликује од осталих 

постојећих бића. Иако остала створења имају могућност схватања одређених ствари, 



15 
 

поседују и емоционалне врло сложене комплексе, тај виши део душе, им је ускраћен. 

Аристотел3 у многобројним својим делима наводи став да је тим вишим човековим 

елементом постојања, човек надарен како би разумео изнад физичке, метафизичке 

принципе који су саставни део постојања мислећих бића. Постоји много дефиниција 

појма „духовност“, налазе се у разним речницима и енциклопедијама. Покушаје да га 

формулишу чинили су велики умови антике, средњег века, ови покушаји не изостају ни 

нашим савременицима. Заинтересовани се упућују на примарне изворе, овде 

примећујемо да духовност треба схватити као одвајање од ниских, грубо чулних 

интереса, тежња ка унутрашњем савршенству, висини духа. Духовност се такође схвата 

као активна људска осетљивост на добро и зло, лепо и ружно, истинито и лажно. Не 

улазећи у даља теоријска расуђивања и расправе о дефиницијама појма духовности, 

рецимо да духовност доживљавамо као један од параметара суштинске карактеристике 

личност, уз карактеристике као што су патриотизам, дужност, част итд. Истовремено срж 

духовне личности је савест (Pervozvansky,26). 

Вратили смо се у позније време мислиоца, како би истакли да је појам духовности у 

науци од вајкада изучаван и везиван за најбитнији део човека. Духовност не представља 

само човекове емоције, његову религиозност, могућност за осећај изван телесних 

надражаја, већ и виши део његовог постојања. Са обзиром на чињеницу да су модерни 

психолошки правци често другачијих ставова по питању духовности у односу на 

хришћанске, духовни педагози током рада са осуђеницима, на другачији начин прилазе 

истим лицима у односу на остале државне педагоге. Духовни пастири и држава имају 

различите приступе помоћи људима који су прекршили закон (Универзитетска студија 

Санкт Петерсбурга, 2). 

Чак иако у одређеној мери скрајнемо ово питање, ако запоставимо бављење духом из 

разних перспектива, било да су оне религијске, философске, психолошке, једна 

чињеница нам свакако остаје непомична. Та чињеница се огледа у томе да је човековом 

бићу својствено и неопходно проналажење духовног мира. Сваки човек има свој став о 

души и вери, али баш оно што и Аристотел наводи као и многи други, човек је духовно 

и умно биће, стога своју духовну жеђ мора напајати благовремено, исто као што хранимо 

и одржавамо материјални део нашег бића. Битно је истаћи и да духовност појединца 

лежи у сваком појединцу (Marsh & Cox, 2010, 82-85). Она представља део сваког човека 

понаособ, каква ће духовност бити, како ће је човек напајати, зависи само од њега. Иако 

му у животу постоје ствари које су на молитвеном или философском располагању, иако 

                                                           
3 Антички Грчки философ, живео у 4. веку П.Н.Е; Један од највећих умова човечанства. 
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су стотине дубокоумних философа и теолога кроз историју човечанства дефинисали 

појмове који се тичу укрепљења човековог духа, духовност и даље остаје мистичан део 

сваког појединца. Нарочито за верујућег човека, за кога духовност може пружити осећај 

смисла живота (Mandhouj & Aubin & Amirouche & Perroud & Huguelet, 2014, 822-824). 

Што су многи философи, теолози и учењаци поредили са ,, вишим “ смислом животног 

постојања. 

 

3.2. Религиозност 

 

Пре него што било шта кренемо да пишемо о религији, морамо да поставимо једно јако 

важно питање на самом почетку овог рада које гласи: Који је смисао религије у историји 

човечанства?  

Још од самих почетака постојања људскога рода, људи су се исчуђивали на неке појаве 

које нису могли рационално да објасне и појме, као што је севање на небу, удар громова 

и слично. За те природне физичке појаве, човек није увек имао одговор одакле оне долазе 

па им је дао један метафизички карактер, мислећи да оне своје постојање имају у корену 

нечег што је трансцедентално(онострано), и што није везано за наш материјални свет. 

Тако почиње да се развија и прва мисаона перцепција о нечему што је религијског 

карактера. 

Што се тиче појма религије, етимолошки, реч религија долази од латинске речи religio , 

religionis , што заузврат долази од глагола religare . То је формирано од префикса re , што 

означава понављање, и од речи ligare , што значи „везати или везивати“. Стога је религија 

доктрина која снажно повезује људско биће са Богом или боговима. Религија се, на овај 

начин, може разумети као акција и ефекат поновног повезивања Бога и људских бића 

(Значај Религије, 2022). Човек је своје постојање схватао као трагично, и сматрао је да 

живот у свету у коме живи не може бити нешто што је позитивно тако да је осећао јако 

снажну потребу да се повеже са нечим метафизичким, отуда и та реч religare. У раним 

цивилизацијама доминирала је та мисао да су богови негде далеко и да немају никакве 

везе са створеним светом у коме људи егзистирају и онда је настала идеја да човек својим 

животом треба покушати да дође до тих небеса и да религијским деловањем заокупи 

пажњу богова како би они погледали на њега и дали му шансу да егзистира заједно са 

њима. Човек тежи да досегне трансцеденталну силу коју осећа у пројекцији божанстава, 

како би могао да обитава са божанствима који су изнад њега и представљају онострану 

религијску силу којима он и тежи. Зато сам религијски процес упућује људе ка оном 
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навише, оном трансцеденталном то јест религија функционише као трансцендентална 

сила која везује и усмерава људе вредностима изван отелотвореног коначног живота. 

Трансцендентализацијом упућујем на тврдње верника да се „крећу навише“ (trans-/-

scendere), тако да они прихвате неки скуп вредности и веровања за које тврде да су изван 

и изнад отелотвореног коначног живота. (Taylor, 2014, 174). Први облици религије били 

су везани за магијска деловања, односно шаманизам  и призивање духова. То је био 

покушај човека да управља силама природе у своју сопствену корист. Затим почиње 

појава и институционалних религија. Институционалне религије појавиле су се први пут 

после неолитске4 револуције, која је претпостављала успостављање људских група, 

поделу рада, развој пољопривреде и, с тим, веће време посвећено посматрању природе. 

Неолитске религије, за разлику од претходних искустава шаманског типа, биле су 

структуриране око три елемента: храма, свештеника и жртвовања (или приношења), који 

су заузврат израз концептуализације светог и профаног. 

Утицај религије на развој и развитак људске цивилизације и културе је био веома 

значајан. Свештеници који су служили тим старим божанствима су били на врху 

тадашњих јерархија, а колико је религија била битна сведочи и то да су владари били и 

врховни првосвештеници. У Римском царству, император је био и владар и врховни 

свештеник, док у је старом Египту фараон био сматран за намесника и извршиоца 

божанских одредби, који је по веровању тадашњих народа тог подручја био и изабран од 

стране богова. (Мојсије, Књига Изласка). 

 

                                            3.2.1. Појам и осећање светости 

 

Религија захтева света и свечана осећања духа која се разликују од обичних 

расположења. Светост је са аспекта психолошког гледишта нарочито религиозно стање 

које је обично у вези преобраћењем. Светост означава  уједињење свих плодова 

побожности, а свет је онај човек  код којега религиозна осећања чине средиште његовог 

живота. Она заправо значи савршенство религиозног живота, а средство путем којег се 

постиже је аскеза у свим њеним формама. Највећи степен светости је безгрешно 

савршенство. Светост је идеал сваке религије и светост чини психичку суштину религије 

и означава нешто што је сасвим другачије од свега видљивог. У суштини сваке религије 

лежи мистерија, односно некаква света тајна. Чак и у најприроднијим религијама Бог се 

доживљава као нека сила која је сасвим другачија од свега осталог. Бог је увек неодређен, 

                                                           
4 Млађе камено доба. 
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али је исто тако и света сила, док је у највишим облицима религије светост и тек како 

доступна човеку. Многи попут Канта погрешно схватају светост, у њој сагледавајући 

само пуко и испразно морално савршенство, испразно будући да без концентрисаности 

у Богу се то преображава у себељубље (Кант, 1979, 100), али светост надилази било какав 

морални оквир или рационални моменат. Зато Ото5 чисто религиозно осећање назива 

нуминозним.6 Са теолошког и философског аспекта пак, религиозна светост заправо 

значи тежњу да се човек повеже са Богом и да му се потпуно преда, не би ли се на тај 

начин сјединио са Њим, опитујући већ сада вечност као искуствену реалност. 

 

                                   3.2.2.  Да ли је хришћанство религија ?  

 

 

Већ је писано у претходном делу текста да религија значи управо то сједињење са Богом 

које је и враћање те везе која је покидана. Према религијском учењу човек је тај који се 

жртвује и својом жртвом и трудом гледа да дође до тих  „небеских истина“, док је Бог 

статичан и посматра то негде тамо са небеса. Хришћанство поседује једну другачију 

појаву која је несвакидашња и непојмива за било који други религијски систем. Према 

хришћанском учењу сам Син Божји, постаје тело, узима на себе нешто што до тада није 

био и оставши Бог постаје у исто време и човек. Овде је нешто дијаметрално различито 

а то је да Бог себе жртвује за човека, односно цели људски род како би га спасио и спојио 

оно што је било покидано до тада.  Централна личност хришћанске религије је Исус 

Христос који (по хришћанским теолозима) носи у себи  Божанску и човечанску природу, 

која страда и која својим страдањем побеђује смрт, давши човеку шансу да вечно живи 

са њим. По тврдњама многих хришћанских теолога хришћанство није само религија, јер 

се у хришћанству десило нешто што се не уклапа у концепт било које религије. Бог и 

човек у хришћанству заједно иду један према другоме, и ту се остварује једна конкретна 

заједница, која човека води у спасење (Зизијулас, 2009). Бог није статично биће који је 

незаинтересован за човека, већ једна жива и динамична личност која човеку даје шансу 

и могућност вечности остварењем јединства, које по мишљењу хришћана води у вечни 

живот. Хришћани верују да се током једног практичног богослужбеног деловања 

сједињују са Богом. Како Драгутиновић наводи ,, У хришћанству је Света Литургија 

богослужбени акт приношења бескрвне жртве, жртве хвале, верујуће заједнице Богу и 

највиши вид сједињења са њим у Причешћу “. (Драгутиновић, 2017, 65). Хришћанска 

                                                           
5 У питању је Ото Ранк аустријски психоаналитичар, писац, и учитељ. 
6 Нуминозно је оно што је по природи тајанствено и моћно. 
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мисао истиче да на тај начин хришћани остварују живо-заједничарење са Богом, још 

током овог земаљског живота.  

Може се закључити да хришћанство није само религија. У свакој религији човек је тај 

који тежи ка проналаску пута који га води до Бога. Док је по веровању хришћана Бог 

отворио пут ка човеку и ходио истим путем. Хришћани верују да је Исус Христос сам 

Син Божији који је дошао на земљу како би спасао људски род. Такође једна од главних 

догми који се односе на веру је да је: ,, Вера потврда ствари невидљивих “ (Зизијулас, 

2009), што хришћанима указује и на потврду Божијег присуства и постојања његовим 

доласком на земљу. Ово нам имплицира закључак да је хришћанство вера а не религија. 

 

4.КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОДИ И РЕЛИГИЈСКО ХРИШЋАНСКА ИСТОРИЈСКА 

ПЕРСПЕКТИВА 

                                

                                 4.1. Казнено Поправни Заводи 

 

Преступи разних врста постоје сходно зачетку и развоју цивилизације. Од како 

цивилизација бележи историјске податке, неке врсте затвора постоје у свим видовима 

развијенијих друштава, што се односи и на период старог века. Затварање људи почело 

је да се практикује веома рано, још у првим организованим људским заједницама, чим 

су у таквим друштвима створени услови да се могу обезбедити неопходни вишкови 

хране за затворенике. И најстарија права познају затвор који је служио за изолацију и 

ограничавање слободе кретања људи. Историјски подаци показују да је затвора било у 

Месопотамији, Кини, Индији, Персији, Египту, у старој Грчкој, Риму, а касније и у 

средњем веку када су као тамнице коришћене разне тврђаве, подруми, бунари и сл. са 

неподношљивим условима живота (Стевановић, 2012, 13-16). Затвори су били 

различити, различите конструкције, величине, обезбеђености, али им је циљ био увек 

исти. Привремено или трајно лишавање слободе одређених лица, то јест удаљење 

наведених особа из друштва у виду санкција. Али модерним технолошким развитком 

поред своје старе ,, намене “ казнене установе имају још један циљ, који није био у 

потпуности скрајнут и у старим временима. Установе за извршење кривичних санкција 

имају првенствени задатак да се баве преваспитањем осуђених лица, односно њиховом 

ресоцијализацијом. Тај циљ одређује друштво у свом нормативном систему и предвиђа 

одређене механизме за његово спровођење у живот (Мацановић, 2012, 33). Затворски 

системи како у историји, тако су и данас присутни, у свакој држави, па наравно и у нашој. 
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У зависности од прописа и казнених завода они поседују своје појединости. У 

различитим затворским системима различити облици третмана се у различитом обиму и 

примењују. У једном систему доминантни су поједини облици третмана, у другом 

систему акценат се ставља на другу врсту третмана. Такве разлике постоје и на нивоу 

завода, а нарочито на нивоу појединих држава, односно система (Стевановић, 2014, 34). 

Улога затвора је наравно и ресоцијализација лица која су на извршењу казне, а у 

остваривању тог циља учествују различити профили стручњака који су запослени у 

казнено поправним заводима, у те категорије спадају и стручњаци као што су психијатри, 

психолози, социјални радници, наставници и инструктори за стручно оспособљавање, 

физичко васпитање и спорт (Савет Европе, 2006, 49). У казнено поправним системима 

Србије, за процес ресоцијализације и промене, као и уопштено преваспитавања, 

задужена је највише Служба за третман осуђених лица. Задатак особља у службама за 

третман је да у зависности од потребног интензитета рада са осуђеником планира ниво 

интезитета и дубину промена особина личности и ставова. Основни услов за адекватно 

планирање интензитета и нивоа промена понашања осуђеника је претходно извршена 

квалитетна опсервација личности. Она је база за све даље активности у остваривању 

свеукупног третмана, а самим тим и процеса ресоцијализације (Стевановић, 2014). Да би 

рад са осуђеним лицима био што делотворнији и да би се они што боље едуковали 

неопходна је њихова правилна мотивација. Један од главних предуслова за 

имплементацију и успех образовних програма у затвору јесте мотивација самих 

осуђеника да се укључи у њих (Савић и Кнежевић, 2013, 104). Битно је нагласити да 

улога преваспитавања не зависи само од запосленог особља у казнено поправним 

заводима, већ и до самог осуђеника, који сопственом иницијативом доста утиче на 

промену сопствених животних навика. Стога осуђенима је на нивоу васпитне групе 

доступан Закон о извршавању кривичних санкција (ЗИКС), Правилник о кућном реду, 

Приручник за осуђене, а постоји и могућност да траже разговоре са неким од запослених. 

Постоје особе које редовно траже разговор, а има оних које васпитна служба мора да 

подсећа на ту могућност (Кузминовић Иван; Палибрк Љиљана, 2012, 15-17). Такође, 

један број осуђених редовно одбија да разговара са запосленима у стручним службама 

(Кузминовић Иван; Палибрк Љиљана, 2012, 18). Рад самих васпитача са осуђеним 

лицима треба бити што активнији и делотворнији, мада је према неким ауторима ,, 

третман сведен на индивидуално–саветодавни рад и неких посебних структурираних 

активности нема “. (Јелић; Лукић; Кузминовић; Палибрк, 2010, 30-32).  
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Духовност се такође тиче осуђеника, као и њихових надређених. Стога је тема овог рада 

духовна рехабилитација осуђених лица, како из призме самог осуђеника тако и из 

васпитачеве, који у овом случају не води само њихов васпитно поправни процес у смислу 

општих законско-одређених потенцијалних промењивости, већ поседује и улогу 

духовног педагога. Свештена лица као и духовни педагози такође носе са собом 

одговорност планирања и програма рада на духовном нивоу са осуђеницима, односно 

свештеници и остало особље у одељењу за верске службе одговорни су за програме или 

услуге које пружају осуђеницима (Connor & Duncan, 2011, 595-598). Свештеници и 

духовни педагози који раде у казнено поправном заводу имају улогу у преваспитавању и 

рехабилитацији осуђених лица, која се може сматрати индиректном, са обзиром на 

основну премису њиховог ангажовања, а то је да су они као духовници одговорни за душу 

осуђеника. Таква врста програма има потенцијал да побољша саму рехабилитацију. 

Овакав програм можемо означити и називом Хришћанска Пенологија (Turner, 2008, 4). 

Такву врсту програма и Бачинин описује у свом раду Пенологија у хришћанству 

(Бачинин, 2008, 1-3). 

Да би употпунили целину навешћемо неколицину истраживања која су показала 

позитиван учинак духовности на промену живота код осуђених лица: 

Прво од навођених истраживања је спроведено у Сједињеним Америчким Државама 

2012.године. Испитивале су се верске/духовне праксе и интервенције засноване на 

свесности и духовности људи у затвору, код великог броја лица старијих од 45.година. 

Истраживање је заузело позитиван став у погледу потенцијалног утицаја 

религиозног/духовног практиковања на физичко и ментално здравље (Allen & Harris & 

Crowther & Oliver & Cavanaugh & Phillips, 2012). 

Резултати овог истраживања су показали да су старији затвореници као и они који су 

пријавили већи ниво религиозности испољили ниже нивое депресивности, за разлику од 

оних који су пријавили негативан однос према религиозности и имали већи степен 

депресије и већу жељу за смрћу.  

Такође једно истраживање је спроведено међу 144 прикладно и намерно одабраних 

мушких затвореника, одређен је градски рехабилитациони центар на Филипинима, 2019. 

године. Испитивани су разни облици стреса код затвореника. Установљено је да су особе 

склоне духовно-молитвено религијском практиковању много мање подложне стресу од 

особа које нису, (Convocar & Billones & Supiter, 2019) 

Генерално, затвореници су имали пристојан ниво перципираног стреса и умерен ниво 

духовности без обзира на године, образовну спрему, дужина притвора и статус предмета. 
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Они који су остали дуже (преко 3 године) у затвору доживљавају више стреса од оних 

који су остали краће. Иако је живот у затвору генерално стресан, ако затвореници буду 

укључени у било које религиозно-духовне активности попут проучавања Библије и 

богослужења, може се повећати осећај физичког и менталног благостања. Перципиран 

дуг боравак у затвору изазива досаду затвореника и жељу за слободом и чежњу да буду 

са својом породицом, што доприноси стресу због затварања. Истраживање указује да је 

духовност унутрашњи ресурс који помаже затвореницима да се добро носе са стресом. 

Када је лице повезано са духовношћу, постоји велики ,,резервоар“ подршке и помоћи 

који учини да се нечије бриге у животу чине безначајним. 

Једно од истраживања је спроведено и од стране Одељења за Психијатрију 

Универзитетске болнице у Женеви, 2011 године. Спроведено је над великим бројем 

осуђених лица из различитих затвора, па чак и држава. Истраживањем је забележено 

значајно смањење депресија, анксиозности, дисциплинских санкција код оних осуђеника 

који су током извршења казне радили на својој духовној промени (Eytan, 2011).  

Истраживањем је указано на то да осуђеници који имају духовну свест имају много мање 

патњи и проблема у затвору. У том смислу да они осуђеници који практикују некакав 

вид духовности или молитве буду често психички стабилнији од оних осуђеника који то 

не раде. Што са собом повлачи и даље имплицира много мање негативних емоционалних 

стања попут депресије и анксиозности. Много мање расправа и туча са осталим 

осуђеницима и самим тим значајним смањењем кажњавања осуђених лица. 

 

                   4.2. Религијско хришћанска историјска перспектива 

 

Црква у животу верујућих људи представља једно изворно свето место, од Бога нама 

људима дато. У том и таквом светом месту религијски оријентисани људи проналазе 

уточиште свога тела, али и душе своје. У црквеном зраку светости наилазе на својеврсну 

рехабилитацију душе, по сведочанствима многих верујућих, само присуство у цркви 

човека чини  срећним, испуњеним, благодатним, па је тако и религија увек била део 

историје, чак и оног дела који се односи на санкције, како затворске тако и остале. 

Религија је увек била део пеналне7 историје (Clear & Hardyman & Stout & Lucken & 

Dammer, 2000, 53), као што је и систем моралног васпитања успостављен у затворима 

повезан са верским образовањем, а самим тиме и религијом (Leshenko, 2011, 167).   

                                                           
7 Овај појам се односи на систем затворских санкција. 
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Црквени затвори се помињу већ у шестом веку и како наводи Др. Илић: ,, Представљају 

најхуманије видове затвора тога времена “ (Илић, 2011, 49). Док је у осталим казнено 

поправним институцијама било доступно проливање крви и убијање, у оваквим 

институцијама тога није било. Мада по наводима стручњака који су забележили тај 

историјски период, затвори су уз методе прекора, мањка хране и осталих хуманијих за 

то доба средстава обезбеђивали значајан број покајаних а тиме и рехабилитованих лица. 

Затим имамо случајеве у Средњем Веку у нашој држави Србији да црквени и 

манастирски поседи дају сличним људима разне врсте помоћи. Да држава и црква у овом 

погледу сарађују говори нам чињеница да тадашњи закони бивају заједно донесени и 

регулисани од стране цркве и државе као једног тела (Крмчија, 2019). Правне норме на 

тај начин развијане представљају комбинацију моралних и религијских одредби. Правне 

норме се у великој мери заснивају на комбинацији моралних и верских принципа и у 

почетку „раде“ заједно. Тако су настале промене у моралној свести друштва и развој 

правног погледа на свет. Тако је закон најважније средство за формирање моралних 

начела и уверења (Тасаков, 2012, 214). Тако је настао и Душанов Законик по принципу 

Библијских моралних законских одредби.  

Ово су само два карактеристична члана, блиска нашој теми: 

 143. О разбојницима: ,, Иако се нађе разбојник, који прође кроз област 

крајишника, и пљачка где год и опет се врати са пленом, да плаћа крајишник 

седмоструко “. 

 185. О тамници: ,,Тим истим начином, ко држи тамнице цареве, да никога не 

прими, ничијега човека, без заповести цареве “ ( Душанов Законик, 2020). 

Римо-католичко хришћанска конфесионална фракција доста труда улаже у велике 

новчане донације које упућује Државама Јужне Америке за усавршавање услова 

рехабилитације осуђених лица који су на одслужењу казне по разним затворима (Prison 

Fellowship International, 2019). Сама чињеница да је Библија једна од најмасовнијих и 

најраспрострањенијих књига које су доступне осуђеницима на њихову сопствену 

едукацију док су на одслужењу казне, нам говори доста тога. Велики број таквих лица 

током свог боравка у затворским институцијама се упозна са основним елементима и 

садржином хришћанства (Prison Fellowship International, 2019). 

Руска Федерација такође улаже много труда у покрете који се тичу сарадње свештених 

лица и васпитно поправних установа, не само након смене комунистичких власти, већ се 

и кроз историју баве дубље овим питањем. Навешћемо један пример Молодова који 

указује на интеракцију свештенства у казнено поправним институцијама у Русији током 
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19.ог века: ,, Интеракција свештенства православне цркве са казненим институцијама је 

дубоко укорењена, али сарадња ове институције на новој основи почеле су у 19. веку. 

Године 1819. у Русији је основано Друштво чувара затвора “ (Молодов, 2017, 58). Русија 

је под патронатом цара на основу искустава европских држава пре свега Велике 

Британије увела у свој програм овакве методе преваспитавања осуђених лица и такође 

основала друштва који су ,, духовни чувари затвора“ , Британско искуство у 

трансформацији затвора са захтевима хришћанског морала заинтересовало је цара и 

убрзо је основао наведено друштво, првобитно делујући под личним патронатом 

монарха. Друштво чувара затвора имало је задатак да морално исправи злочинце чије 

постизање је било обезбеђено сталним надзором затвореника, кориговањем њих у 

правилима хришћанске побожности, доброте и морала (Молодов, 2017, 58). Московска 

Патријаршија је покренула иницијативу која се тиче вршења богослужења и осталих 

религијских обреда по затворима, такође уз богослужбене обреде иницијатива је била и 

на духовним разговорима који су по њиховим наводима имали врло позитиван ефекат у 

побољшању понашања осуђених лица (Владимировна, 2014; 437). 

И европске државе пружају осуђеницима право на слободу вршења религијских обреда, 

имамо пример у Енглеској и Велсу где више од 500 верских стручњака, лаика и волонтера 

из различитих верских традиција свакодневно пружа верску и пастирску бригу у више 

од 130 затвора (Turner, 2008).  

Једна од српских држава 20-ог. века, Црна Гора се такође интересовала за духовну 

рехабилитацију осуђеника. Због тога су државни органи у сарадњи са црквеним 

великодостојницима увели у казнено поправне заводе дневне богослужбене циклусе 

(Радоман, 1915, 104-111). Наиме осуђена лица су поред богослужења имала на 

располагању и исповедање од стране духовника као и молитвено духовне савете од 

свештеника-педагога (Радоман, 1915, 104-111). Главни циљ овакве иницијативе је била 

духовна рехабилитација и што мање злочина у будућности. 

 

У затвореним системима религија може одиграти значајну улогу у животу осуђеника, 

зато се они сходно верским уверењима прилагођавају новонасталој ситуацији и самим 

тиме се могу и променити. Затвореници се прилагођавају коришћењу религије у 

аутентичне и мање аутентичне сврхе, религија им такође може бити прави део 

идентитета (Micklethwaite & Winder, 2019, 2). Код религиозних особа дешава се да је то 

случај због тога што чињеницом да постају свесни губитка слободе њихова савест 

убрзано функционише и осећај кривице бива све већи, самим тим могу сагледати 

затворску казну као мрљу њиховог живота, која са собом носи одређену срамоту. Са 



25 
 

изузетком губитка слободе, најмоћнија порука затвора је кривица. Период лишавања 

слободе представља јавно срамоћење починиоца и потврђену оптужбу за моралну 

кривицу (Clear & Hardyman & Lucken & Stout & Dammer, 2000, 58-59). 

Ове чињенице указују на то да црква у историји није била само пасивни посматрач када 

су у питању казамати и живот верујућих или мање верујућих људи у њима. Стога нам је 

дато на увид да богата црквена историја са собом носи и примере ових случајева где се 

не двосмислено види улога цркве у овом ношењу друштвеног проблема који се тиче 

рехабилитације осуђених лица. Сходно делатности коју су одабрали 

свештенослужитељи су дужни да се старају о својим парохијанима, као што и Свето 

Писмо наводи, попут пастира који се брине о овчицама. (Јованово Јеванђеље, 2018, глава 

10). 

Када неко лице направи преступ и буде на извршењу затворске казне у некој од 

рехабилитационих установа, дужност цркве се не умањује већ се прилагођава 

новонасталој ситуацији. На тај начин што свештеници и даље обилазе своју ,, духовну 

паству “ која није више у својим домовима њихове парохије, већ у казнено поправним 

установама. 

Духовност може утицати и на преступнике који још увек нису на одслуживању затворске 

казне. Тако на пример ако неки преступник из друштва постане навијач и хулиган, у вери 

и духовности може пронаћи смирење и одвраћање од чињења преступа, Према 

Абрамовић ,, вера православна може да утиче на навијаче тако да се и најекстремнији 

навијачи, па чак и вође преобрате у њу и да од агресивца произведе ,, кротко јагње “ ( 

Абрамовић, 2018, 90-95) .Са тим што овог пута духовна активност мора бити појачана, 

не само да би духовни педагози имали контакт са својом паством, већ да би их навели на 

покајање а тиме и побољшали њихову рехабилитациону целину. Религију људи 

доживљавају другачије зато је за неке затворенике религија један од метода суочавања, 

јер им нуди различите начине који им помажу да издрже стресове често повезане са 

затворским окружењем (Clear & Sumter, 2002, 126-128). Због тога имамо ситуацију у 

нашој земљи где се у сваком К.П.З - у налазе свештена лица (духовни педагози) који има 

задужење да причешћују и исповедају затворенике. Када су духовни педагози уједно и 

свештена лица, углавном онај на чијој се територијалној парохији налази затворска 

установа има овакво задужење. Овакву иницијативу подржавају црквени презвитери 

(Вере, 2022). Због исте се и свештеници за време дневног циклуса богослужења  моле за 

преумљење душе и тела осуђених лица, од Бога моле да сагледа њихове животе и буде 

им милостив. Српска  Православна Црква је преузела неке почетне кораке ка активнијим 
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бављењем ове тематике. Зато је Свети Архијерејски Сабор Српске Православне Цркве8 

благословио једну активност 2014-године, а која се тиче пројекта ,, Верска Права 

Лишених Слободе “ који спроводи Хришћански Културни Центар уз сагласност и 

подршку Управе за Извршење Кривичних Санкција. Први састанак је одржан у 

окружном затвору у Београду.  Један од најзанимљивијих одржаних богослужбених 

обреда је Божићна литургија. На којој чак и они осуђеници који нису чести у посећивању 

богослужења осете благодатни дар и веома често траже опроштај за своја грешна дела 

(Дерикоњић, 2019). Овакви богослужбени обреди и њему слични се одвијају у разним 

казнено поправним установама, као што су Казнено Поправни Завод Забела (Вере, 2018) 

и Казнено Поправни Завод Сремска Митровица (Радовановић, 2011). Црква је поново 

покренула ову иницијативу зато што њени свештенослужитељи и духовници верују да 

се на тај начин може помоћи духовности осуђених лица (Љубимова, 2018). 

Неопходно је сагледати околности и живот лица која живе у затворским системима: 

На основу човекових уверења можемо одредити и његову склоност ка одређеним 

стварима. Тако се рецимо религиозност и друге мере користе за предвиђање шансе за 

припадност различитим категоријама прекршаја. (Giordano & Monica & Longmore & 

Schroeder & Seffrin, 2008, 8-12). 

Затвор, посебно када човек тамо оде први пут, тера га да преиспита цео свој живот и своје 

понашање на слободи. А ако затвореник настоји да не дозволи себи да се наљути на цео 

свет, онда постепено долази до разумевања грешности својих поступака, бола и покајања 

и пред својим најмилијима, које је оставио без старатеља и средстава за живот. И пред 

другим људима које је увредио или којима је нанео ненадокнадиву штету. У условима 

изолације од друштва, у људској души долази до појачаног сагледавања главних 

животних питања: живота и смрти, добра и зла, греха и покајања, љубави и мржње. Душа 

такве особе захтева јасан одговор на питање зашто се он показао као злочинац и због чега 

бива одбачен од друштва. Често у затвору, затвореник долази до вере у Бога и тражи 

духовног исповедника који би му могао помоћи да разуме питања бића и покаже 

директан пут ка ослобођењу душе од бремена греха и како би га духовно заштитио. Како 

би сачувао себе за време лишавања слободе и одржао способност повратка у живот у 

грађанском друштву као нормална особа здравог духа. Питања и њихови одговори у 

човеку се углавном јављају овим током: Религиозност (тј. присуствовање верским 

службама) и субјективна религиозност (тј. важност религије и религиозност 

самооцењивања). (Fernander & Wilson & Staton & Leukefeld, 2005, 683-686). 

                                                           
8 Највиши законски и властодавни орган Српске Православне Цркве. 
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Духовност (такође операционализована као вишедимензионални конструкт) је описан на 

следећи начин:  

 а потрага за смислом живота;  

 сусрет са трансценденцијом; 

 осећај за заједницу; 

 потрага за коначном истином, или највишом вредношћу;  

 поштовање и уважавање мистерије стварања 

 лична трансформација (Fernander et al. 2005, 683-686). 

 

Нажалост, понекад неки од бивших затвореника, након пуштања на слободу, забораве 

своје заклетве и завете које су дали Богу у присуству духовног педагога, забораве пут до 

храма како би се благовремено покајали и учествовали у богослужењу. Ту се огледа 

слободан избор човека као духовно-рационалног бића, да он сам може вером изабрати 

пут живота или одбацити истину и поново се вратити у безакоње, које поново прате 

године заточеништва у заводима чија је сврха лишавање слободе. Потребно је разумети 

животни концепт у коме живе затвореници, сагледати њихову тачку гледишта и са тим 

сазнањима протумаченог њиховог осуђеничког живота, сходно томе им приступити и у 

духу црквене љубави указати им неопходну помоћ. Један од примера овакве мисли 

осуђеника у затворима наводе Аксенова и њени сарадници: ,, Ја сам у затвору, служим 

казну за тешко кривично дело. Суд ми је одредио осам година за поновно размишљање 

о својим поступцима, свом понашању и погледу на свет. Зашто се то тако често говори, 

да су затвореници морално пали људи? На крају крајева, ово уопште није тако! Свака 

особа може задржати следеће квалитете, и то: племенитост, част, родољубље. Морално-

верска снага човека је савршенство, коме увек морамо тежити “. (Аксенова & Купцов & 

Пивоварова, 2016, 27-29).  Улога црквене духовности унутар затвора је истоветна као и 

улога цркве на било ком месту на кугли земаљској, а то је да људима пружи уточиште у 

њивом недаћама, да им укаже на један виши степен постојања живота. Духовни педагози 

осуђеним лицима дарују мотив кроз који могу да се искупе и не само да не чине преступе 

из прошлости, већ да сходно религијском уверењу православних хришћана стреме ка 

достизању Царства Небеског. Овим се истиче да црква није само земаљска институција 

која може смирити и успокојити осуђенике на њиховом нервном плану, већ им може 

помоћи да се усаврше на духовном плану, па да их чак ни то што су на одслужењу 
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затворске казне не спречи у томе да осете духовни надражај постојања Божијег, наравно 

ако личним избором верују у постојање Вишег бића9.  

 

Иако ситуација није беспрекорна и у модерном друштву у пракси можда најбоље 

спроведена, Треба имати на уму да иако је данас Србија званично секуларна држава у 

којој живе грађани разних вероисповести да њени корени, како државотворног тако и 

историјско-традиционалистичког темеља почивају на леђима Православно-

Хришћанског оквира (Ћоровић, 2011). И да је неопходно лицима која су упрљала углед 

и изгубила достојанство помоћи да на праведан начин рестаурирају своје достојанство. 

Такво дело би по нашем мишљењу представљало један праведни акт јер се значај 

ресторативне правде састоји у „враћању“ достојанства сваке особе умешане у кривично 

дело (Becci & Roy, 2015, 178). 

 

5.ЗНАЧАЈ МОЛИТВЕ И ПОКАЈАЊА КАО  РЕХАБИЛИТАЦИОНЕ ПРОМЕНЕ 

 

                                               5.1. Молитва 

За молитву можемо рећи да је начин на који човек комуницира са Богом. Молити се - 

значи налазити се у оном нарочитом стању, у којем духовно начело човека улази у 

тајанствени и непосредни додир са Богом и оностраним, невидљивим светом. Бити у 

молитвеном стању могуће је у свим животним околностима. Али најпријатније услове за 

молитву треба тражити у осамљењу (Свецицки, 2012). За молитву многи философи и 

теолози попут Јована Златоустог10 говоре да је једна од основних потреба човека 

(Златоусти, 2004).  Религиозан човек бивајући свестан пролазности света који га 

окружује, бивајући свестан греха око њега и потенцијалног зла које може бити реалност 

света око њега, потребује за разговором са неким ко превазилази тај исти свет и даје му 

смисао постојања, другим речима Богом, који је по религијским ставовима створио свет 

и човека. Зато човеку молитва означава прву појаву религијског живота, она уводи 

човека у правила религијског живљења. Молитва је и утемељена у историјске поре 

разних народа широм кугле земаљске. Молитва је прва појава религиозног живота и 

његов средишњи део. По њој се разликује религиозна и нерелигиозна особа. Она је 

                                                           
9 Једна од заједничка карактеристика свих религија је та што се под појмом ,, Вишег бића “ 

подразумева Божије биће. 

10 Свети Јован Златоусти је велики теолошки и философски ум 4.-ог и 5.-ог века. 
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уткана у пуке побожности свих народа и свих култура (Пркачин, 1996, 667). Религиозан 

човек који практикује молитвена правила може пронаћи смирење духа у молитви. 

Смирење духа га такође може водити ка проналаску дубљег смисла живота, човек може 

сагледати вишу сврху живота, захваљујући молитвеном правилу. Таквом човеку 

религијска молитва је у стању да понуди дубоки смисао људског живота (Маргетић, 

2005, 365-367), у коме човек разуме своје постојање на један ,, виши “ начин. 

Историја нам сведочи да је молитва била саставни део различитих религијских пракси. 

Паралерно са формирањем првих цивилизација формирани су и први облици почетних 

религијских молитви. Религија се креће сходно развоју цивилизацијских токова. Почетак 

људских цивилизација је везан и за почетак многих религија, јер су се старе цивилизације 

темељиле на религији (Стефановић и Ферјанчић и Недељковић, 2010, 33). Свака религија 

је имала своје култове и свештенике које су те култове вршили, тако да се и молитва 

произносила од стране тих истих свештеника. Народ је молитву произносио у виду 

жртве. Приношењем жртава, народ се молио тим божанствима за одређене ствари. 

Молитве су биле произношене за нека материјална добра, за добре временске услове, или 

за кишу ако би владала суша. Владари народа су приносили жртве и кроз жртве молитву 

за победе у рату, итд... Свакако ретко која молитва би прошла без свештеника, као главне 

споне између човека и Бога, тако да је свештеник био тај који је увек био присутан када 

су се те жртве приносиле и када је кроз ту жртву требала бити принесена и молитва. 

Тачније свештеници су их и приносили у име онога који је ту молитву хтео да принесе.  

Различите духовне традиције нуде широк спектар чинова преданог поштовања. Постоје 

јутарње и вечерње молитве, благодати изречене пре или након оброка и побожни 

физички покрети. Хришћани повијају главе и склапају руке. На пример: Индијанци 

сматрају да је плес облик молитве, део суфиста11 се ковитла, Хиндуси певају мантре. 

Јеврејска молитва може укључивати њихање напред-назад и наклоне. Муслиманска 

молитва укључује клањање, клечање и сеџду12. Квекери13 ћуте. Неки се моле према 

стандардизованим ритуалима и литургијама, док други преферирају екстемпоралне14 

молитве. Други комбинују оба приступа (Кунг, 1994). 

Независно од човекове националности, културе, религијског опредељења, молитва ипак 

указује на постојање душе. Можемо рећи да је молитва живот и постојање душе, зато 

што она окрепљује душу човека и уз практиковање исте човек се осећа ,,живим“. У њему 

                                                           
11 Колоквијалан назив за исламске мистичне покрете. 
12 Исламски традиционални молитвени поклон. 
13 Хришћанска религијска фракција. 
14 Може се односити на непредвиђени молитвено правилни покрет. 
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се остварује могућност да оствари тајну заједницу са Богом. Молитва је живот душе као 

и њена неопходност. Постоје различити типови молитви као што су породична молитва 

и јавна молитва, али молитва као тајна заједница са Богом, највише одржава живот душе 

(Vajt, 2010, 16). Молитве Могу бити тајне, јавне-групне у зависности од религијских 

пракси и човекове жеље за њом. Каквог год облика да је молитва, она ојачава дух човека, 

изграђује му духовну снагу. Молитва је та која доноси повећану духовну снагу. (Vajt, 

2010, 81). 

Када је реч о молитви постоје научне студије које су се бавиле разним бенефитима 

молитве. Неки од тих бенефита су као што смо мало час навели јачање духа човековог, 

док се неке односе на побољшање и у другим правцима. Тако имамо на пример једну 

Америчку научну студију која се бавила значењем и утицајем молитве код пацијената 

оболелих од болести срца (American Heart Journal, 2006, 935-942). Такође једна од студија 

се бавила позитивним значајем мољења од стране људи ван болница за оне који су 

оболели и налазе се под болничком негом (Byrd, 1988, 826-829). 

Поред свих осталих култура и ситуација у којима молитва има различити учинак, битно 

је споменути и нашу културу којој су блиски молитвени правци који су хришћанског 

духовног оквира. Кроз историју се доста научника бавило смислом хришћанске молитве, 

неки од значајнијих из позног историјског периода су Макарије Египатски15 и Максим 

Исповедник.16 Макарије Египатски је развио идеју ,,Молитве срца“ (Добротољубље, 

2016), док је Максим Исповедник заступао идеју чисте молитве.  Чиста молитва 

представља израз човекове љубави према Богу, која никада не престаје. Она у исто време 

одликује просвећење које Бог слободно даје по благодати људском уму који је чист у 

усмерености на њега самог (Tunberg , 2008, 519). 

                          

                      5.1.1. Психологија молитве и религиозна осећања 

 

Утицај молитве на човека проучава се у оквиру психологије религиозности, а темеље за 

то поставили су философи и психолози Вилиам Џејмс17 и Вилхелм Вундт18. Оно што је 

прво и основно јесте однос према Богу и претпоставка идеје о Богу. Молитву прате и 

                                                           
15 Хришћански монах, подвижник и писац , живео је у 4. веку. 
16 Хришћански философ - теолог, један од највећих умова тадашњег света, живео је и делао у 6. и 7. 
веку. 
17 Амерички психолог и философ, живео је и радио у 19. и 20. веку. 
18 Немачки психолог, философ и лингвиста, живео је и радио у 19. и 20. веку. 
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религиозне мисли, уз које увек стоје одређене емоције или осећања. Те религиозне мисли 

које се јављају у току молитве никада нису лишене осећања, јер као искључиво 

апстрактно мишљење сама религиозност постаје мртва (П.Б.Ф. 2019, 9). Религиозним 

осећања се могу назвати само она осећања која се могу везати за неки вид религиозног 

сазнања. У току молитве осећања која се јављају су: спокојство, заштита, 

страхопоштовање чежња, осећај радости и испуњености, осећање измирености са Богом 

(П.Б.Ф. 2019). Религиозна осећања могу бити и негативна. Најнегативније религиозно 

осећање би представљало мржњу према Богу, коју можемо видети код Ничеа19. 

Молитва се са психолошког становишта може дефинисати као чин комуникације са 

божанством или другим таквим ентитетом у разне сврхе - захвалност, самоиспитивање, 

тражење опроштаја, тражење смерница у животу или спокојство. Током човековог 

мољења, у њему се одвија низ процеса. Према Јелић20 ,, на биолошком нивоу се мењају 

мождани таласи и две мождане хемисфере, вербална, его-покретачка, рационална, 

материјалистичка лева хемисфера и тиха, алтруистична, поетична, интуитивна десна 

хемисфера и почињу складније да комуницирају “. 

Молитва код човека није ретка, већ напротив углавном веома честа ствар. Човек као 

личност може веровати да му молитва искрено помаже, независно од њене доказиве 

делотворности. Људи се могу молити из разних разлога, али ако из било ког разлога 

мисле да је молитва неефикасна, велике су шансе да ће се престати са молитвом или да 

ће се молити у мањој мери. Наравно, поставља се питање шта значи ,,ефикасна“ – да ли 

се објективна стварност треба променити да би се молитва сматрала ефикасном или се 

ефикасност огледа у томе шта се збива са оним који се моли (Светозаревић, 2022, 27).  О 

ефикасности молитве се може много полемисати, што су и чинили разни философи и 

научници током протеклих векова. Многи философи и теолози су се бавили местом 

молитве у нашим животима и питањем да ли је потреба за разговором са Вишим Бићем 

урођена особина човека? (Abramowitz, 1993, 69-72). Велико питање се поставља када се 

помиње молитвени разговор са вишим бићем. У претходним деловима рада изнели смо 

податке о томе да људи независно од подручја на којима живе упражњавају њиховој 

култури и верској традицији својствена молитвена правила. Поједини истраживачи 

сматрају да молитва поред традиционалног религијског практиковања понекада 

представља један од видова ритуала (Abramowitz, 1993, 69-72).  Да су у њој садржани и 

људски обриси свакодневних пракси и навика, чак и поред традиције, религије, културе 

                                                           
19 Немачки философ, критичар западне цивилизације, културе и религије. Живео је и радио у 19. веку. 
20 Српски модерни психолог и истраживач. 
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или жеље за контактом са Вишим бићем. Поред ових ствари потребно је поново 

сагледати молитву и из психолошке перспективе, иако религиозност, култура, навике и 

остало утичу на саму молитву, веома је занимљива и психолошка перспектива људског 

ума током мољења. Шта подстиче људски ум да се у одређеним тренуцима и за коју ствар 

моли? Корисно је сагледати и ту психолошку страну молитве. Природно је дакле 

говорити са психолошке стране молитве, да човек осећа подстицај за молитву у оним 

приликама, при одређеним животним условима где му се показује зависност његовог 

живота од других сила са којима он не располаже (Бајсић, 2021, 71). Тако на пример Др. 

Вјекослав Бајсић наводи те силе у примерима временских непогода, одређених 

ситуација, болести на које човек не може утицати… (Бајсић, 2021, 71-72).  Када рецимо 

човек ради на пољу, током бриге о усевима и плодовима, од временских погодности 

драстично зависи његов добитак. Тада са осећа потребу за молитвом, ради помоћи од 

Вишег бића, или ако ако му се разболи неко од ближњих, а у ситуацији у којој 

медицинска струка не зна са сигурношћу шта је у питању и како да третира то стање, 

човек поново може унутар свог психолошког стања осетити потребу за неким видом 

упражњавања молитвено-ритуалног-религијског практиковања.  

Молитвено трагање које води ка проналаску решења тренутног проблема, или 

проналаска неког вида одговора или било које врсте интервенције виших сила води ка 

молитвеном споју са духовним. Молитва у човеку, као и у опште његова тежња за 

достизањем Бога се тиче човековог духа. Психологија имплицира и само духовно стање 

човека, у каквим су односима и друге модерне науке са човековим духом? Какво је стање 

духовности из медицинске перспективе, будући да смо мало час навели један пример 

болесног човека и молитве, ово је веома занимљиво питање. Савремена медицина 

углавном лечи и санира човекова обољења материјалне, телесне природе, док духовност 

подразумева трагање за смислом постојања и уопште сагледавање више перспективе у 

болестима. Др. Миро Јаковљевић наводи да се: ,, Духовност односи на трагање за 

значењем, вредностима и смислом живота, а сам тим и за смислом здравља и болести. 

Здравље је једно од изузетно важних питања у животу савременог човека, али и друштва 

у целини. Већина људи особну срећу и задовољство повезује са здрављем, што се очитује 

тежњом да се здравље у случају болести врати под сваку цену. Занемаривањем 

духовности здравље се своди на телесно, психичко и социјално благостање, а неретко и 

конзумно добро које се као и свака друга роба налази на тржишту. Здравствени системи 

све се више промишљају и воде као било која друга услужна или производна делатност, 

где болест не значи ништа више од неке истрошености и квара који треба санирати “. 

(Јаковљевић, 2009, 10-11). Духовно здравље је и тек како битно, не само да би човек био 
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комплетно здрав, као целокупна психосоматска целина, већ да би и његов молитвени 

осећај био што исправнији. Када се дубље укључимо у смисао човекове молитве, када 

видимо колико ствари утиче на њено креирање и практиковање и када такође сагледамо 

и посматрање модерне науке попут медицине на постојање духа које непобитно 

имплицира и комуникацију у виду молитве, можемо закључити да молитва подразумева 

један веома сложен психолошки феномен. Једна студија спроведена у Америци се бавила 

такође сложеностима молитвеног феномена, у овом случају конкретно из медицинског 

аспекта. Из перспективе значаја молитве у духовном здрављу депресивних и анксиозних 

људи…(Boelens & Reeves & Replogle & Koenig, 2009, 378-390). Студија је указивала на 

аспект промене човековог стања под утицајем молитве. Конкретно се бавећи лицима која 

су ,,духовно оболела“ под утицајем депресије и анксиозности, као и њиховим 

потенцијалним побољшањем захваљујући молитвеном практиковању. 

Молитве су повезане са религијом, мада смо у раду истакли њену повезаност и са 

психологијом, обратили смо пажњу и на медицински аспект и значај молитве, да би ствар 

имала заокружену целину, неопходно је рећи и пар ствари о повезаности молитве и 

психотерапије. Психотерапија у процесу третирања оболелих особа, известан простор 

оставља значају молитвеног практиковања код истих. Значај молитве као и њена улога у 

самој психотерапији је позамашан. Молитва има велики значај у психотерапији у 

превенцији (на свим нивоима) психичких обољења, животних тешкоћа а посебно код 

болесника у терминалном стадијуму. Свака молитва има своје специфичности у 

зависности од вероисповести у којој болест увек са собом носи и егзистенцијално важну 

поруку (Ораховац, 2019, 103). Молитва у зависности од околности и стања психичког 

обољења може одиграти значајну улогу. Психотерапија као један важан и свеобухватан 

аспект чија је делатност рад на психи човека обазире се и на молитву, која потенцијално 

може формирате одређено психичко стање особе. Психотерапију занима мозак човека и 

чиниоци који утичу на исти. Познато нам је да су антички философи21 често повезивали 

човеков дух са његовим умом(разумним делом човека, у новије време подразумеваним и 

термином који се односи на мозак). Човеков мозак као и дух може бити ,, исцељен “ 

захваљујући молитви. Током молитве у мозгу човека се одвијају различити процеси који 

узрочно-последичну везу могу проектовати и на остатак људског тела, јер нам је такође 

познато да је мозак  главни човеков орган. Са обзиром на констатовање да молитва има 

веома јаку исцелитељску моћ, објашњавајући мозак особе која се моли, са знатно већим 

бројем можданих активности, у односу на мозак особе која се налази у стању мировања, 

наглашавајући да је то веома битно, из разлога што је мозак најбитнији орган у телу који 

                                                           
21 Философи попут Платона и Аристотела. 
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контролише рад срца, крвни притисак, дисање, па се на објашњени начин, ефекти који 

су приказани да молитва има на мозак, могу пренети у целом телу (Ораховац, 2019, 103-

105).  

Психологија молитве и религиозна осећања која она пружа се могу повезати са 

медицином, што наравно имплицира и са психотерапијом. Постоје студије (Abramowitz, 

1993) које указују на ту повезаност, док из перспективе уопштене духовности, молитва 

представља нераскидиву повезаност духовног и материјалног. 

                                  

                                                 5.2. Покајање 

 
Покајање представља један незаобилазан моменат, неизоставну тачку у животу сваког 

моралног или верујућег човека. Покајање означава искрено кајање за неки преступ и 

враћање на дотадашњи живот, са исправком не чињења истог преступа. Модерни 

психолози постављају питање – Како особа може знати да греши и да није у праву? 

Одговор врло лако може бити дат и из идеолошке а и из друштвене перспективе. 

Идеолошка је та да сваки човек у себи има савест, то нам је попут урођеног механизма 

који се буди и упозорава нас да нешто не чинимо у складу са нашим природним 

регулативима. Док друштвену представљају сви они закони и правила која одржавају 

јавни ред и поредак једног социјалног система. Једно од спроведених истраживања ове 

теме, је произвело овакав и њему сличан одговор код великог броја испитаника: ,,Нисам 

оно што сам био јер сам га прихватио као свог Господа и Спаситеља“. (Ellis, 2020, 758-

765). Што нам указује на класичан пример промене покајањем.  

Уз тему покајања, везује се и појам савести. Савест је по својој природи спојена са Вољом 

Божијом, што имплицира да се она приклони Богу и приморава нас да је не кршимо. 

Савест преноси на свест вољу Бога, велику, онострану силу (Мандзаридис, 2011). Творац 

ју је даривао човеку да му буде васпитач на његовом животном путу. Ради тога она му 

на неки начин даје законе, држи га уз себе да човек исте поштује и држи их у свом уму 

као меродавно средство суда. Што је човек морално јачи, његов однос са сопственом 

савешћу ће бити лагоднији, док када није, човек се пати и мучи. (Пример тога су масовни 

осуђеници који су починили тешка кривична дела – веома често не спавају ноћу, а за то 

и сами тврде да их мучи савест коју су прекршили, као и прошлост).  

Човек унутар себе често доживи савест као неки вид моралног судије, савест као ,,судија“ 

подсвесно чини у човеку осећај процене његових дела. Савест стоји уз човекове одлуке 
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и ,,процењује“ их, да ли су оне моралне и исправне или не. Тако веома често човек има 

осећај да је његова савест судија, који процењује вршење његових добрих или лоших 

дела (Мандзаридис, 2011). На тај начин савест верујућих осуђеника може изазвати 

промену у њима. Сваки човек поседује савест, па тако и они људи који се налазе на 

извршењу казне у казнено поправним заводима. Када је у питању савест, морал 

осуђеника, често се на то надовезује и појам вере. Савест као водич кроз веру може често 

променити осуђено лице. Једна од главних тема верских затвореника предвиђено у 

дискусији о важности њихове вере је да их је захваљујући савести вера променила (Clear 

& Stout, & Dammer & Kelly & Hardyman & Shapiro, 1992, 4). 

У хришћанству се појам покајања помиње у Јеванђелу, тако Свети Јован Крститељ 

наводи речи: ,, Покајте се, јер се приближи Царство Небеско “ (Свето Писмо Новога 

Завета, 2018).  

Такође и проповед Исуса Христа после Крштења била је: 

,, Покајте се и верујте у Јеванђеље “ (Свето Писмо Новога Завета, 2018).   

У данашње време веома често се поставља питање: Због чега је неопходно кајати се ? У 

модерном друштву шта се схвата под појмом покајања? ако из њега искључимо 

религијску перспективу, ако се отклони верски концепт, покајање може представљати 

само неку форму преображаја, у неким случајевима вид реформе ( рецимо пословне ) и 

слично томе. Ове ствари свакако да не приличе истинском кајању. У Грчком тексту 

Светога писма налазимо два појма покајања, један израз је метамелија и представља 

промену намере, док други израз метаноја означава право кајање – покајање.  

Даља спекулација о покајању нас доводи до питања: Шта је то што се мења када се неко 

преобрати? По овом питању има доста консензуса у литератури. Истраживања (Maruna 

& Wilson & Curran, 2011) о духовном обраћењу сугеришу да ово искуство мало 

производи путем мерљиве промене у диспозиционих особина личности, али уместо тога, 

чини се да конверција укључују дубоке промене у доменима личности средњег нивоа као 

што су лични циљеви и самоидентитет. У суштини, претворити значи реинтерпретирати 

своју аутобиографију или доживети промену у субјективности. Етимолошки корен речи 

конверција одражава идеју когнитивног преокрета; изведено је од латинског convertere, 

што у свом најједноставнијем смислу значи да се окрене, окрене или крене у супротном 

смеру (Maruna еt al. 2011, 166) . Хришћанско покајање не подразумева само промену 

унутар себе, већ промену наспрам Бога, то је позив од Бога да променимо животне навике 
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како би кориговали наш живот. Овакво сагледавање дубоких духовних ствари, свакако 

да може променити свест осуђеника и нахранити његову гладну савест. 

У овом концепту поново можемо сагледати једну чињеницу ако погледамо из аспекта 

религиозног човека, а то је да човек где год да је и ма колико греши, никада није сам, ту 

је увек Бог са њим. Са тим у вези имамо веома занимљиво упутство московског 

Митрополита Петра (14. век) „ Помилујте убоге, заробљенике и затворенике у затвору, 

свако нека им чини добро по својој снази ”. (Белова, 76). Ове речи се могу директно 

односити и на духовне педагоге и уопште људе који раде са осуђеницима док су они у 

процесу промене или покајања. Иако би требало да сваки човек поседује право на 

слободу вероисповедања, историјски гледано, упркос културном значају религије, право 

затвореника на верско опредељење се појављује прилично постепено (Thomas & Zaitzow, 

2006, 245-250). Људско право сваког осуђеника да се каје и верује је доста компликовано 

и постепено постављано и развијано кроз историју.  

Услед активног учешћа свештених лица или особа са благословом црквених 

великодостојника у процесу рехабилитације осуђених лица шанса за побољшање 

затвореника може бити много већа и то по питању различитих сегмената који се тичу 

њиховог живота који директно утичу на побољшање истих, тако се у делима: 1.Затвор у 

Русији крајем 19.ог и почетком 20.ог века и његов прави значај: 2.Улога цркве у 

духовном и моралном васпитању у затворима: 3.Религија и њен утицај на затворенике, 

наводи да: 

 

 Особе које су у затворским институцијама религијски и морално едуковане, након 

напуштања истих установа са собом носе осећај постојања греха. У таквој 

пословној одговорности непосредни задатак моралног утицаја на затворенике је 

додељен затворском свештенику (Шебалков, 2014, 111-117). Тако да њихова свест 

бива другачија јер се веома често за сваку ствар коју ураде запитају да ли је добра 

или не. (ово свакако не значи нужно не чињење кривичних прекршаја од стане 

истих лица) . 

 У њима је наново пробуђен осећај постојања савести, као малог судије унутар њих 

самих, који је одговоран за стварање осећаја кривице у случају да се донесе нека 

погрешна одлука или начини неки преступ.  

 Ово се директно надовезује на пређашњи став, држање норми и закона друштва, 

као и њихово поштовање и не преступање, може бити имплицирано од стране 

саме методолошке последице оваквог приступа решавању проблема. Будући да су 
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и универзалне људске вредности важан фактор разумевања духовног и моралног 

концепта у човеку (Ганьжин, 2010, 80). 

 Особе које изађу на слободу у дубини душе могу осетити истинско кајање, које ће 

их навести да се не враћају на то, како сами осуђеници кажу: ,,старо“. У том стању 

могу осетити и свој духовни мир (Гайдай, 2009, 2-5). 

На основу горе наведених података и теза, скромно можемо закључити да покајање може 

имати значајну улогу у рехабилитацији осуђених лица, као и да представља нешто у 

потпуности реално и уз добру организацију цркве и државе у најмању руку изводљиво. 

Током навођења осуђеника на процес покајања неопходно их је научити и увести у 

друштвене улоге и односе који су им раније били непознати, непознати у тој мери што 

су их злоупотребљавали или неправилно учествовали у њима. Затворенике морамо 

научити моделима друштвених улога и односа који су им раније били непознати због 

асоцијалне прошлости (Лаврентьева, 2015, 52). Наравно да оваква метода треба само да 

допуни и подржи актуелне методе рехабилитације и преваспитавања осуђених лица. Да 

припомогне раду васпитних затворских служби, како би цело друштво било једно боље 

место.  

Свакоме човеку је улаз у цркву увек доступан, ма колико год грешан био. У дому 

Божијем постоји место за свакога човека који се искрено покаје и врати на прави пут. 

Такав догађај нам је прелепо описан у Јеванђељу по Луки у 15.глави (Свето Писмо 

Новога Завета, 2018). Прича говори о томе како је човек отпао од породице и окружења 

али својим кајањем бива враћен у заједницу и бива му опроштено. Са овом причом се 

може извући директна паралела са осуђениковим враћањем у друштво и његовом 

рехабилитацијом. Истраживања показују да затворска искуства могу утицати на 

одустајање од злочина кроз нову или обновљену везу са духовним животом (Roman & 

Wolff & Correa & Buck, 2007, 204-206). 

Битно је истаћи и сам идеал васпитавања - преваспитавања у основу на постојеће 

друштвено прихватљиве норме, биле оне религијске или не, зато што без довољног и 

јасног познавања циљева васпитања није могуће обезбедити правилан приступ у раду на 

ресоцијализацији и рехабилитацији особа које испољавају поремећаје у социјалном 

понашању (Илић, 2000, 43-51). 

 

                                      6.ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Када говоримо о духовности није тешко сложити се са констатацијом да она заиста 

представља једну специфичну ствар. Специфичну у том смислу што је духовност ствар 
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сваког човека понаособ. Сваки човек поседује слободу избора духовног осећаја. Својим 

унутрашњим нагонима може сабијати духовност ( попут преступника који искључује 

своју савест приликом чињења кривичних прекршаја ), или може развијати своје духовно 

стање у смислу сталног стремљења ка бољем ( као што раде разни пустињачки монаси, 

не би ли досегли ,, духовно созерцање “) . 

Стога као што смо и више пута навели у раду, бавити се појмом духовности код 

одређених лица, нарочито ако су она врло специфична ( попут затворских осуђеника ) је 

најмање речено врло сложено. Зато и нема много примера оваквих истраживања, на 

нашем говорном подручју. Поврх свих доказаних позитивних учинка молитве и 

духовности, као и искрене религиозности на друштво, ипак нам остаје део оне примесе 

које се тиче духа сваке личности.  

У раду смо навели истраживања ове тематике, која су показала позитиван учинак 

духовности, молитве, религиозности на лица која су у затворима. Затвори иако места која 

ограничавају слободу човекове материјалне природе, ипак нису, данас нарочито не у 

савременом свету, места која насилно кроте човеков дух. Сама чињеница да су човеков 

ум и дух у затвору и даље не окупирани, даје нам простор за подробније бављење овим 

питањем. За разматрање о покретању оваквог истраживања на једном вишем нивоу, 

будући да имамо доста примера и доста радова који су доказали позитиван учинак 

молитве и духовности на човека, или људску популацију уопштено, зависно од тога да 

ли је посматран пример људске популације у затвору или на неком другом подручју или 

терену где их има знатан број. 

Будући да смо цео рад посветили овој теми, дубоко верујемо и сматрамо да духовност 

игра огромну улогу у рехабилитацији осуђених лица. Наиме духовни пут указује на један 

нови начин опхођења према свету и својим суграђанима. Начин којим се није водило 

велики број осуђеника. Не мора значити по аутоматизму да је дух сваког лица у затвору 

такорећи оболео, али је чињеница да је концентрација преступа а самим тим и греха у 

затвору доста већа него у слободном животу. Само окружење осуђеника их може кварити 

и мутити њихову савест, зато духовна улога може преузети и ту рехабилитативну улогу 

која мења набоље свест и савест осуђеника. 

Наше мишљење је да духовност у рехабилитацији осуђених лица може одиграти значајну 

улогу у преваспитавању истих и из наше перспективе не видимо ни једну потенцијално 

негативну последицу овакве врсте рехабилитације, као што су и наведена истраживања 

утврдила. 
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Такође осуђеник који постане истински религиозан и ,, продухови се “ настојаће ка томе 

да свој даљи живот након истека казне води у складу са моралним заповестима, које су 

у директној корелацији са законским нормама, што само по себи имплицира даља не 

преступања и поновна враћања људи у затворе, чиме је процес рехабилитације завршен 

са максималним успехом. 

Лични осврт аутора рада 

Као теолог запослен у Казнено поправном заводу Забела, а на основу искустава сусрета 

са осуђеним лицима, усуђујем се изнети свој лични став да велики број осуђених има 

жељу за покајањем и променом, што наводи на закључак да би им као допуна постојећем 

третману  била од користи и духовна рехабилитација.  
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